
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Rzeszowie

P / 01 / 165
12/2003/P/01/165/LRZ

I N F O R M A C J A

O WYNIKACH KONTROLI

FUNKCJONOWANIA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO

LASY PAŃSTWOWE W WYBRANYCH DZIEDZINACH

Rzeszów luty 2003 r.



SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OGÓLNA .......................................................................................................... 1

1. CHARAKTERYSTYKA KONTROLI........................................................................................................ 1

2. SYNTEZA USTALEŃ KONTROLI I OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI........................ 3

3. WNIOSKI .................................................................................................................................................... 6

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA............................................................................................ 7

1. CHARAKTERYSTYKA STANU PRAWNEGO ....................................................................................... 7

2. UWARUNKOWANIA EKONOMICZNO – ORGANIZACYJNE .......................................................... 13

3. ISTOTNE USTALENIA KONTROLI ...................................................................................................... 14

III. OPIS POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PO

ZAKOŃCZENIU KONTROLI ................................................................................... 26

WYKAZ JEDNOSTEK, W KTÓRYCH PRZEPROWADZONO KONTROLE ............................................. 31



I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Charakterystyka kontroli

Temat: Funkcjonowanie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe w
wybranych dziedzinach.

Numer:  P/01/165

Rodzaj: Kontrola planowa, koordynowana

Cel: Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości i efektywności zarządza-

nia majątkiem Skarbu Państwa przez Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy

Państwowe (Lasy Państwowe).

Ocenie podlegały:

• rzetelność i terminowość sporządzania rocznych planów finansowo – gospodarczych oraz
ich realizacja;

• prawidłowość podziału wyniku finansowego;
• stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w latach 1999-2000 przy doko-

nywaniu wydatków na zakup towarów, materiałów i usług;
• prawidłowość tworzenia, rozdziału i wykorzystania funduszu leśnego;
• prowadzenie gospodarki leśnej w oparciu o plany urządzenia lasu;
• wykonywanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi;
• sposób wykonywania nadzoru nad gospodarką leśną przez Ministra Środowiska;
• zawieranie umów na dzierżawę gruntów będących własnością Skarbu Państwa w Nadle-

śnictwie Chojnów;
• realizacja wniosków z kontroli P-97/079;

Tematyka, czas kontroli, badany okres:

Kontrola została przeprowadzona z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli pod wzglę-
dem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, stosownie do art. 2 ust. 1 i art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz.
937 ze zm.).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2000 r., a w nadleśnictwie
Chojnów okres od 1996 do 2002 r.

Kontrola objęła łącznie 56 jednostek organizacyjnych, w tym: Ministerstwo Środowi-
ska, Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, 11 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwo-
wych oraz 43 nadleśnictwa.

Kontrola została przeprowadzona w okresie 5 kwietnia 2001 – 30 października 2002 r.
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Uzasadnienie podjęcia kontroli:

Ustalenia kontroli P-97/079 Efektywność prowadzenia gospodarki leśnej przez Pań-
stwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe przeprowadzonej w 1997 r. wykazały istotne
nieprawidłowości w prowadzeniu przez Lasy Państwowe gospodarki leśnej, dotyczące w
szczególności zarządzania powierzonymi zasobami Skarbu Państwa oraz dysponowania środ-
kami finansowymi, w tym środkami funduszu leśnego. Problematyka związana ze sporządza-
niem planów urządzenia lasu, planów finansowo – gospodarczych, wykorzystaniem funduszu
leśnego nie była dotychczas przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Najwyższą Izbę
Kontroli.

Konieczność zbadania obszarów dotychczas niekontrolowanych oraz sprawdzenia
stopnia realizacji wniosków pokontrolnych uzasadniały przeprowadzenie planowej kontroli
funkcjonowania Lasów Państwowych w wyżej wymienionych dziedzinach.

W trakcie kontroli pojawiły się informacje wskazujące na istotne nieprawidłowości w
gospodarowaniu gruntami Skarbu Państwa w Nadleśnictwie Chojnów, w związku z czym
podjęte zostały dodatkowe czynności kontrolne w tej jednostce.
Problematyka mieszkań służbowych, kwater myśliwskich i działalności letniskowej zostanie
objęta odrębną kontrolą.

Uczestnicy kontroli:

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kiel-
cach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie (jednostka koordynująca), Szczecinie,
Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze i Departament Kontroli Doraźnych – Oddział Zamiej-
scowy w Koszalinie.

Kontrole przeprowadzono ogółem w 55 jednostkach organizacyjnych Lasów Pań-
stwowych oraz w Ministerstwie Środowiska. Protokoły kontroli zostały podpisane bez za-
strzeżeń w 24 jednostkach Lasów Państwowych oraz w Ministerstwie Środowiska. Po wnie-
sieniu zastrzeżeń przez 31 kierowników kontrolowanych jednostek i rozpatrzeniu ich przez
kontrolera – w trybie art. 55 ust. 3 i 4 ustawy o NIK – protokoły podpisane zostały w 13 jed-
nostkach.
Po wniesieniu zastrzeżeń do protokołu kontroli do dyrektora właściwej delegatury NIK przez
18 kierowników jednostek Lasów Państwowych i rozpatrzeniu ich przez komisje odwoławcze
oraz po zatwierdzeniu tych uchwał przez Prezesa NIK – w trybie art. 56 ust. 1 – 4 ustawy o
NIK – protokoły podpisane zostały w 15 jednostkach.
W 3 przypadkach Prezes Najwyższej Izby Kontroli – w trybie art. 56 ust. 5 ustawy o NIK –
powołał komisje rozstrzygające, które podjęły ostateczne uchwały w sprawie złożonych za-
strzeżeń do protokołów kontroli.
W 2 przypadkach nie podpisano protokołu (RDLP Krosno, RDLP Lublin).

Do uwag, ocen i wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Dyrektor Ge-
neralny LP oraz 7 dyrektorów rdLP wniosło zastrzeżenia.
Nadleśniczowie w 21 przypadkach wnieśli zastrzeżenia do ocen, uwag i wniosków zawartych
w wystąpieniach pokontrolnych.
Po kontroli nadleśnictw skierowano 5 wystąpień pokontrolnych do trzech dyrektorów rdLP.
Do ocen, uwag i wniosków zawartych w tych wystąpieniach dyrektorzy wnieśli zastrzeżenia.
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Po kontroli Nadleśnictwa Chojnów skierowano wystąpienia do Nadleśniczego oraz Dyrektora
Generalnego LP, którzy wnieśli zastrzeżenia do ocen, uwag i wniosków zawartych w tych
wystąpieniach.

Złożone zastrzeżenia dotyczyły głównie:
- prowadzenia gospodarki leśnej bez planów urządzenia lasu,
- prowadzenia działalności w jednostkach organizacyjnych LP bez planów finansowo – go-

spodarczych,
- celowości przyjmowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

mimo niezapewnienia środków na ten cel przez starostów,
- udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy w latach 1999-2000 z pominięciem ustawy

o zamówieniach publicznych,
- udzielania „ujemnej dopłaty z Funduszu Leśnego”,
- odrębnego ewidencjonowania i rozliczania „działalności bytowej”.

2. Synteza ustaleń kontroli i ocena kontrolowanej działalności

1. Stwierdzono, że 103 nadleśnictwa (na ogólną liczbę 439) prowadziły gospodarkę leśną
bez planów urządzenia lasu na skutek opóźnionego ich opracowywania i zatwierdza-
nia. Naruszało to przepis art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach1, któ-
ry stanowi, że trwałą gospodarkę leśną prowadzi się na podstawie planu urządzenia
lasu. Funkcjonowanie bez ważnych planów sięgało nawet do 6 lat w 10-letnich okre-
sach ich obowiązywania. Plany urządzenia lasu były opracowywane na okresy nie na-
stępujące bezpośrednio po upływie okresu obowiązywania poprzednich planów. Pro-
cedura opiniowania projektów planów wewnątrz Lasów Państwowych i procedura
ich zatwierdzania przez Ministra Środowiska były przewlekłe.
Terminy odbioru planów od wykonawców upływały po datach, od których plany te
winny już obowiązywać, w konsekwencji Lasy Państwowe ponosiły koszty ich opra-
cowania także w części odnoszącej się do przeszłości.
(opis str. 14 - 15)

2. Gospodarowanie Funduszem Leśnym prowadzone było z naruszeniem przepisów art.
57 i 58 ustawy o lasach. Dopłaty z Funduszu Leśnego przyznane zostały dla 11 nadle-
śnictw, w których nie występowały niedobory przy realizacji zadań gospodarki leśnej.
Dopłaty dla 21 nadleśnictw ustalane były do całego ujemnego wyniku finansowego
nadleśnictwa lub łącznego ujemnego wyniku finansowego na działalnościach admini-
stracyjnej i podstawowej, co naruszało przepis art. 58 ust. 1 ustawy o lasach w zw.
z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Pań-
stwowe.2
(opis str. 15 - 16)

                                                          
1 tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z późn. zm.
2 Dz.U. Nr 134 poz. 692
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3. W latach 1999-2000 jednostki organizacyjne Lasów Państwowych nie stosowały prze-
pisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych3 przy zamawia-
niu robót, dostaw i usług. Dyrektor Generalny LP nie dostosował postanowień swoje-
go zarządzenia nr 40 z dnia 2 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia zasad zamawiania robót
budowlanych, dostaw i usług przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych do
zmiany przepisów, wprowadzonej ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu-
blicznych.
(opis str. 16 - 17)

4. Lasy Państwowe nie przestrzegały wymogu prowadzenia działalności finansowej na
podstawie planów finansowo – gospodarczych przez cały rok obrachunkowy. Ustala-
na corocznie przez Dyrektora Generalnego procedura opracowywania i zatwierdza-
nia planów powodowała, iż co najmniej przez pierwsze 4 miesiące każdego roku jed-
nostki organizacyjne LP prowadziły gospodarkę finansową bez planu finansowo-
gospodarczego.
Działanie to naruszało postanowienia § 6 cyt. rozporządzenia RM z dnia 6 grudnia
1994 r.4
(opis str. 17 - 17)

5. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych nie wprowadzały zmian do planów fi-
nansowo gospodarczych, mimo iż w trakcie roku dokonywały zmian wskaźników i
wielkości określonych planem. Skutkiem tego faktycznie uzyskiwane wielkości przy-
chodów, kosztów i wyników finansowych znacznie różniły się od wielkości ujętych w
planach. Działanie to było nierzetelne. Plany nieuwzględniające faktycznie dokona-
nych zmian były nieprzydatne dla Lasów Państwowych i uniemożliwiały analizę
stopnia wykonania zadań w stosunku do zakładanych wielkości.
(opis str. 18 - 19)

6. Stwierdzono, iż dziewięć regionalnych dyrekcji LP (na 11 objętych kontrolą) obcią-
żało nadzorowane nadleśnictwa dodatkowymi kosztami, które nie są przewidziane w
ustawie o lasach, ani w cyt. rozporządzeniu RM z 6.12.1994 r. Koszty te określano ja-
ko „ujemna dopłata z Funduszu Leśnego”.
(opis str. 19 - 19)

7. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zarządzeniem nr 24/98 z dnia 22 maja
1998 r. w sprawie sposobu ustalania i ewidencjonowania wartości niewykonanych zadań
rzeczowych z zakresu działalności podstawowej nadleśnictw i przeprowadzania oceny
wyniku nadleśnictwa na działalności podstawowej i administracyjnej, finansowanej ze
środków własnych wprowadził zasady, w wyniku których nieprawidłowo pomniejsza-
no wyniki finansowe nadleśnictw, w związku z niewykonywaniem zadań rzeczowych z
zakresu działalności podstawowej. Regulacje zawarte w przedmiotowym zarządzeniu
naruszały postanowienia § 19 cyt. rozporządzenia RM z dnia 6 grudnia 1994 r.
(opis str. 19 - 21)

                                                          
3 tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773, ze zm.
4 Dz.U. Nr 134 poz. 692
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8. Nadleśnictwa prowadziły działalność dodatkową i uboczną niezgodnie z zasadami
określonymi w § 4 ust. 3 cyt. rozporządzenia RM. Straty wynikające z prowadzenia
działalności dodatkowej i ubocznej w nadleśnictwach zgrupowanych w 10 regional-
nych dyrekcjach LP osiągnęły w latach 1998-2000 kwotę 5.523 tys. zł.
Nadleśnictwa rozliczały jako odrębny rodzaj działalności tzw. „działalność bytową”
nie przewidzianą w § 4 cyt. rozporządzenia RM.
(opis str. 21 - 22)

9. W 2 nadleśnictwach dokonywano podziału wyniku finansowego w sytuacji, gdy wy-
dzielone do podziału środki przekraczały wielkości dopuszczalne postanowieniami §
19 ust. 2 cyt. rozporządzenia RM.
W sześciu dyrekcjach regionalnych LP stwierdzono, że z dodatniego wyniku finanso-
wego biur tych jednostek wydzielono środki finansowe wg zasad określonych w cyt. §
19, które dotyczą wyłącznie nadleśnictw.
(opis str. 22 - 23)

10. Nadleśnictwa przyjmowały pełnienie nadzoru nad lasami niepaństwowymi, mimo iż
powierzający nadzór nie zapewniali środków finansowych na pokrycie jego kosztów,
co naruszało przepis art. 5 ust. 4 ustawy o lasach. Strata LP z tego tytułu w okresie
1998-2000 wyniosła 16.018,7 tys. zł.
Dyrektor Generalny i dyrektorzy dyrekcji regionalnych LP zobowiązywali nadle-
śniczych do przyjmowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu
Państwa bez względu na wysokość przekazywanych na ten cel środków.
Nadleśnictwa w sposób nierzetelny i nieprawidłowy prowadziły ewidencję kosztów
nadzoru nad lasami innych własności,
Załatwianie spraw właścicieli lasów odbywało się z przekroczeniem terminów okre-
ślonych w kodeksie postępowania administracyjnego.
(opis str. 23 - 24)

11. W nadleśnictwie Chojnów stwierdzono wydzierżawianie bez podstawy prawnej la-
sów – gruntów związanych z gospodarką leśną oraz gruntów rolnych. Prywatni
przedsiębiorcy na tych gruntach, stanowiących własność Skarbu Państwa, rozpo-
częli wznoszenie obiektów o dużej wartości z przeznaczeniem na prowadzenie wła-
snej działalności gospodarczej. W umowach ocenionych przez NIK jako nieważne
Nadleśniczy zaciągał niekorzystne dla Skarbu Państwa zobowiązania do zwrotu
wartości nakładów poczynionych przez przedsiębiorców.
(opis str. 24 - 25)

12. Nie zostały zrealizowane wnioski Najwyższej Izby Kontroli po kontroli P/97/079
skierowane do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o:
- zapewnienie stosowania przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych usta-

wy o zamówieniach publicznych,
- usprawnienie systemu planowania zadań związanych z prowadzeniem gospodarki

leśnej przez przyjęcie zasady, zgodnie z którą plany finansowo-gospodarcze jedno-
stek organizacyjnych Lasów Państwowych będą opracowane i zatwierdzane naj-
później na początku roku obrachunkowego, którego dotyczą,
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- ograniczenie ponoszenia przez Lasy Państwowe kosztów z tytułu nadzoru nad la-
sami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa,

- odzyskanie do Funduszu Leśnego środków finansowych bezpodstawnie wydatko-
wanych na realizację osiedla Eko-Sękocin.

W trakcie realizacji jest wniosek skierowany do Nadleśniczego Nadleśnictwa Choj-
nów o naprawienie wyrządzonych szkód przez Mławskie Przedsiębiorstwo Budow-
lane Insbud S.A. w związku z zaistnieniem samowoli budowlanej na części terenu
zajętego pod to osiedle.
(opis str. 25 - 26)

3. Wnioski

1. Minister właściwy do spraw środowiska w rozporządzeniu z dnia 28 grudnia 1998 r. w
sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu
urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu5 winien określić terminy sporządzania
planów urządzenia lasu. Dyrektor Generalny LP winien zapewnić zlecanie opraco-
wywania planów urządzenia lasu z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby umożliwić
nadleśnictwom stosowanie zatwierdzonych planów od początku okresu ich obowią-
zywania. Skróceniu winny ulec okresy zatwierdzania planów.

2. Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych
zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe,
winna określić podstawę do prowadzenia gospodarki nadleśnictw w okresach od po-
czątku roku do czasu zatwierdzenia planu finansowo - gospodarczego na dany rok
obrachunkowy.
Dyrektor Generalny LP winien zapewnić istotne skrócenie procedury opracowywania
i zatwierdzania planów finansowo-gospodarczych, tak aby plany te były zatwierdzane
najpóźniej na początku roku obrachunkowego.

3. Lasy Państwowe należy objąć obowiązkiem stosowania ustawy o zamówieniach pu-
blicznych z uwagi na to, że w ich wydatkach dominują środki pochodzące z majątku
Skarbu Państwa. Lasy Państwowe wydatkują środki pochodzące głównie ze sprzeda-
ży drewna w wysokościach przekraczających 3,5 mld zł rocznie.6

4. Dyrektor Generalny winien zapewnić prowadzenie działalności przez jednostki orga-
nizacyjne LP zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o lasach oraz postano-
wieniami cyt. rozporządzenia RM z dnia 6 grudnia 1994 r., w szczególności:
- przyznawanie dopłaty z Fundusz Leśnego wyłącznie jednostkom, w których wystę-

pują niedobory przy realizacji zadań związanych z gospodarką leśną,
- przyjmowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w

sytuacji zapewnienia przez powierzających środków na pokrycie kosztów nadzoru,

                                                          
5 Dz.U. z 1999 r. Nr 3 poz. 16 – weszło w życie 29.01.1999 r.
6 wg danych zawartych w Raporcie Rocznym Lasów Państwowych za 2001 r. przychody w 2001 r. wyniosły

3.709 mln zł, zaś koszty 3.789 mln zł.
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- rzetelne ustalanie kosztów nadzoru pełnionego nad lasami nie stanowiącymi własno-
ści Skarbu Państwa,

- obciążanie nadleśnictw kosztami w formach określonych przepisami prawa,
- pomniejszanie wyników finansowych nadleśnictw o wartość wyłącznie nie wykona-

nych zadań rzeczowych – stosownie do § 19 cyt. rozporządzenia RM,
- dążenie do stanu, w którym koszty działalności dodatkowej i ubocznej nie będą

większe od przychodów z tych działalności,
- dostosowanie planu kont PGL LP do postanowień cyt. rozporządzenia RM z

6.12.1994 r., w zakresie rodzajów prowadzonej działalności przez jednostki organi-
zacyjne LP.

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1. Charakterystyka stanu prawnego

Podstawowym aktem prawnym, określającym zasady zachowania, ochrony i powięk-
szania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami
środowiska i z gospodarką narodową jest ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Le-
śnym Lasy Państwowe, zwane dalej rozporządzeniem RM.

1. Zadania i organizacja Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe.

Lasami w rozumieniu ustawy są grunty:
- o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryte roślinnością leśną (uprawami leśnymi) -

drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawione:
a) przeznaczone do produkcji leśnej lub
b) stanowiące rezerwat przyrody lub wchodzące w skład parku narodowego albo
c) wpisane do rejestru zabytków,

- związane z gospodarką leśną, zajęte pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej:
budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, dro-
gi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a
także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne (art. 3 ustawy).

Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza Państwowe Gospodarstwo
Leśne - Lasy Państwowe (art. 4 ust. 1 ustawy) - zwane dalej Lasami Państwowymi.

W ramach sprawowanego zarządu Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną, go-
spodarują gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodar-
ką leśną, a także prowadzą ewidencję majątku Skarbu Państwa oraz ustalają jego wartość (art.
4 ust. 3 ustawy).
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Nadzór nad gospodarką leśną sprawują: Minister Środowiska – w lasach stanowiących
własność Skarbu Państwa, a w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa - starosta
i wojewoda (art. 5 ust. 1 ustawy).
Wojewoda może powierzyć, w drodze porozumienia, prowadzenie w jego imieniu spraw z
zakresu nadzoru, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w I instancji, nadleśniczemu
Lasów Państwowych.
Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśniczy prowadzą powierzone przez
wojewodę lub starostę sprawy po zapewnieniu przez powierzającego środków finansowych
na te cele.

Lasy Państwowe jako państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia.

Formy gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Pań-
stwowych określone zostały w rozdziale 6a ustawy o lasach.
W szczególności nadleśniczy za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji LP może wydzierżawić
grunty przeznaczone do produkcji leśnej, o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. a) ustawy, z za-
chowaniem celów i zadań gospodarki leśnej określonych w planie urządzenia lasu (art. 39
ustawy).
Ustawa o lasach nie przewiduje możliwości wydzierżawiania innych gruntów Skarbu Państwa
będących w zarządzie Lasów Państwowych.

W skład Lasów Państwowych wchodzą następujące jednostki organizacyjne: Dyrekcja
Generalna Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych (rdLP), nadle-
śnictwa i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (art. 32 ust. 1 i 2
ustawy).

Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regional-
nych dyrekcji Lasów Państwowych.

Nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie
planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu, w szczególności:

- reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych w zakresie swojego działania,
- kieruje nadleśnictwem jako podstawową jednostką organizacyjną Lasów Państwowych,
- bezpośrednio zarządza lasami, gruntami i innymi nieruchomościami Skarbu Państwa pozo-

stającymi w zarządzie Lasów Państwowych,
- organizuje ochronę mienia i zwalczanie szkodnictwa leśnego.

Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i po-
krywają koszty działalności z własnych przychodów. Rokiem obrachunkowym w Lasach
Państwowych jest rok kalendarzowy (art. 50 i 51 ustawy).

Koszty utrzymania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrekcji regional-
nych Lasów Państwowych finansowane są z wpłat obciążających koszty działalności nadle-
śnictw (art. 53 ust. 1 ustawy).

2. Fundusz leśny

W Lasach Państwowych tworzy się fundusz leśny stanowiący formę gospodarowania
środkami na cele wskazane w ustawie. Środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Gene-
ralny (art. 56 ustawy).
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Środki funduszu leśnego – zgodnie z treścią art. 57 ust. 1 ustawy – stanowią:
1) odpis podstawowy liczony od wartości sprzedaży drewna obciążający koszty dzia-

łalności nadleśnictw,
2) należności, kary i opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych,
3) należności wynikające z odszkodowań,
4) dochody z udziału w spółkach,
5) dotacje budżetowe, z wyłączeniem dotacji celowych.

Wielkość odpisu podstawowego, jak określa to art. 57 ust. 2 ustawy, ustala Lasom
Państwowym corocznie minister właściwy do spraw środowiska na wniosek Dyrektora Gene-
ralnego.

Odpis podstawowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy o lasach, minister ustala
wskaźnikiem procentowym na dany rok w stosunku do planowanych przychodów ze sprzeda-
ży drewna, a wskaźnik ten ustalany jest na podstawie przedstawionego ministrowi w terminie
do dnia 30 kwietnia każdego roku planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych

Postanowienie § 24 tego rozporządzenia określa, iż niewykorzystane środki FL winny
przejść na następny rok gospodarczy. Rozporządzenie to nie przewiduje uwzględniania tych
niewykorzystanych środków przy ustalaniu wskaźnika odpisu na FL w kolejnym roku.

Dyrektor Generalny może ustalać wielkość odpisu dla poszczególnych dyrekcji regio-
nalnych, a dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - dla poszczególnych nadle-
śnictw (art. 57 ust. 2 ustawy).

Fundusz leśny przeznacza się dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów po-
wstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej (art. 58 ust. 1 ustawy), a także na inne
cele wymienione w art. 58 ust. 2 ustawy:

1) wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
w szczególności w zakresie gospodarki leśnej,

2) badania naukowe,
3) tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej,
4) sporządzanie planów urządzenia lasu,
5) prace związane z oceną i prognozowaniem stanu lasów i zasobów leśnych,
6) inne zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach.

Nadleśnictwo dokonuje co miesiąc odpisu podstawowego na fundusz leśny. Odpis
podstawowy stanowi iloczyn wartości przychodów ze sprzedaży drewna i ustalonego dla da-
nego nadleśnictwa wskaźnika (§ 22 rozporządzenia RM).

Dyrektor Generalny wyrównuje ze środków funduszu leśnego niedobory środków fi-
nansowych w nadleśnictwach i regionalnych dyrekcjach, wynikające ze zróżnicowanych wa-
runków gospodarki leśnej oraz przekazywania odpisów na rachunek Dyrekcji Generalnej (§
23 rozporządzenia).

3. Gospodarka finansowa Lasów Państwowych

Postanowienia § 4 rozporządzenia RM określają, że w Lasach Państwowych prowa-
dzona jest działalność:
- administracyjna w Dyrekcji Generalnej, regionalnych dyrekcjach i nadleśnictwach,
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- gospodarcza, w zakresie gospodarki leśnej w nadleśnictwach, w której wyróżnia się dzia-
łalność:
a) podstawową, obejmującą urządzenie, ochronę i zagospodarowanie lasu, utrzymanie i

powiększenie zasobów i upraw leśnych, pozyskiwanie - z wyjątkiem skupu - drewna, a
także jego sprzedaż w stanie nie przerobionym,

b) uboczną, obejmującą gospodarowanie zwierzyną, pozyskiwanie - z wyjątkiem skupu -
żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także
sprzedaż tych produktów w stanie nie przerobionym,

- dodatkowa - produkcyjna i usługowa na rzecz gospodarki leśnej.

Przychody z działalności ubocznej i dodatkowej nie powinny być niższe niż koszty
poniesione na ich prowadzenie.

Podstawą gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych są
sporządzane przez te jednostki roczne plany finansowo-gospodarcze zawierające:

1) zadania rzeczowe,
2) przychody ze sprzedaży,
3) koszty działalności,
4) wynik finansowy.

Do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych stosuje się zasady rachunkowości
określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości7.

Przychody i koszty działalności winny być ewidencjonowane na kontach, które okre-
ślone zostały w Planie kont z komentarzem dla nadleśnictw, regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wprowadzonym w życie zarządze-
niem nr 10 Dyrektora Generalnego LP z dnia 31 stycznia 1995 r.

3.1. Plany finansowo - gospodarcze

Plany finansowo-gospodarcze zawierają zestawienia kosztów wynikających z prowa-
dzenia działalności gospodarczej oraz administracyjnej, których rozmiar wynika z zadań
określonych w planach urządzenia lasu oraz bieżących potrzeb lasów.
Planowanie zakresu zadań rocznych powinno gwarantować pełne wykonanie zadań zapisa-
nych w planie urządzenia lasu w okresie dziesięciolecia.

Po stronie przychodów największą pozycją w planach finansowo-gospodarczych są
przychody ze sprzedaży drewna.

Przychody Lasów Państwowych są sumą przychodów ich jednostek organizacyjnych.
Źródła przychodów stanowią w szczególności wpływy:

1) ze sprzedaży:
a) drewna, produktów ubocznych lasu, runa leśnego oraz nasion, szyszek, sa-

dzonek i choinek,
b) produktów gospodarki rolnej, łąkowej i rybackiej,
c) materiałów, towarów i zbędnych środków trwałych,

2) z wydzierżawiania lub wynajmu lasów, gruntów i innych nieruchomości, w tym
z wydzierżawiania obwodów łowieckich,

3) z zagospodarowania turystycznego i wypoczynkowego lasów,
4) z operacji pieniężnych,

                                                          
7 tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694
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5) z innych źródeł.

Kosztami działalności Lasów Państwowych są:
1) odpis podstawowy na fundusz leśny,
2) wydatki na działalność administracyjną, gospodarczą i dodatkową,
3) podatek leśny.

Plany finansowo-gospodarcze regionalnych dyrekcji, obok planu własnego, obejmują
plany nadleśnictw i zakładów, zatwierdzane przez dyrektorów regionalnych dyrekcji.
Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany
dyrekcji regionalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego. W planie finansowo - go-
spodarczym Lasów Państwowych zapewnia się środki na tworzenie, łączenie, dzielenie i li-
kwidację nadleśnictw oraz zakładów (§ 6 rozporządzenia).

Nadleśniczy przedstawia dyrektorowi regionalnej dyrekcji informacje o działalności
finansowo-gospodarczej nadleśnictwa.
Nadleśnictwa przekazują na rachunek Generalnej Dyrekcji, określaną corocznie przez Dy-
rektora Generalnego, część zysku z działalności dodatkowej (§ 14 rozporządzenia).

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych nie mogą nabywać produktów lub usług
po cenach równych lub wyższych od tych, które oferują określone jednostki organizacyjne
Lasów Państwowych.

Wynik finansowy Lasów Państwowych stanowi sumę wyników finansowych
wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Wynik finansowy stanowi róż-
nicę między przychodami i kosztami działalności, skorygowaną o straty i zyski nadzwyczaj-
ne.

Wynik finansowy nadleśnictw po pomniejszeniu:
1) o wartość nie wykonanych zadań rzeczowych z zakresu działalności podstawowej (środki

na zadania rzeczowe przechodzą na rok następny),
2) o część zysku przekazywanego na rachunek Generalnej Dyrekcji

- pozostaje w dyspozycji nadleśnictwa, z przeznaczeniem na powiększenie funduszów
własnych.

Z dodatniego wyniku finansowego mogą być wydzielone środki, w wysokości nie
przekraczającej łącznie 15%, z przeznaczeniem na:
1) nagrody dodatkowe,
2) zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
3) cele społecznie użyteczne, w tym świadczenia na rzecz jednostek użyteczności publicznej i

oświatowej (§ 19 rozporządzenia).

4. Plan urządzenia lasu

Gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzenia lasu. Plan urządzenia lasu
zatwierdza minister właściwy do spraw środowiska.

Plany urządzenia lasu sporządza się dla lasów stanowiących własność Skarbu Pań-
stwa. Uproszczone plany urządzenia lasu sporządza się dla lasów nie stanowiących własności
Skarbu Państwa oraz dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa.
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Plany urządzenia lasu oraz uproszczone plany urządzenia lasu sporządzają specjali-
styczne jednostki lub inne podmioty wykonawstwa urządzeniowego (art. 19. ustawy).

Plan urządzenia lasu sporządza się na 10 lat, z uwzględnieniem (art. 18 ustawy):
1) przyrodniczych i ekonomicznych warunków gospodarki leśnej,
2) celów i zasad gospodarki leśnej oraz sposobów ich realizacji, określonych dla każdego

drzewostanu i urządzanego obiektu, z uwzględnieniem lasów ochronnych.

W przypadkach uzasadnionych stanem lasów, a w szczególności wystąpieniem szkód
lub klęsk żywiołowych, plan urządzenia lasu może być opracowany na okresy krótsze niż 10
lat. Zmiana okresu obowiązywania planu wymaga zgody organu zatwierdzającego plan urzą-
dzenia lasu.

Szczegółowe zasady sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urzą-
dzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu określa cyt. rozporządzenie MOŚZNiL w sprawie
szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia
lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu. Wcześniej obowiązywało rozporządzenie MOŚZNiL z
dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planów urządzenia
lasu.8

5. Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych

W latach 1999-2000 r. Lasy Państwowe – jako państwowa jednostka organizacyjna –
były zobowiązane do stosowania ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicz-
nych. - na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 i art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych.
Przepis art. 28 ust. 4 tej ustawy stanowi, iż jednostki sektora finansów publicznych dokonują
zakupów dostaw, usług i robót budowlanych na zasadach określonych w przepisach ustawy
o zamówieniach publicznych. Jest to przepis szczególny w stosunku do ustawy o zamówie-
niach publicznych.

Lasy Państwowe uzyskiwały dochody głównie ze sprzedaży drewna stanowiącego
mienie Skarbu Państwa, które to dochody są środkami publicznymi w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt. 1 i ust. 2 pkt. 2 lit. c ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z regulacją zawartą w art.
5 ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych w latach 1999-2000 r. do sektora finansów
publicznych zaliczane były inne państwowe jednostki organizacyjne nie objęte Krajowym
Rejestrem Sądowym, których działalność jest finansowana ze środków publicznych w całości
lub w części. Lasy Państwowe są inną państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej.

Z dniem 1.01.2001 r. weszła w życie zmiana treści przepisu art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy
o finansach publicznych, w następstwie tej zmiany Lasy Państwowe nie zostały zaliczone do
tzw. zamkniętego katalogu jednostek sektora finansów publicznych.9

                                                          
8 Dz.U. Nr 67 poz. 338
9 na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kre-
dytów bankowych, ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy - Ordynacja podat-
kowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Euro-
pejskiej (Dz.U. Nr 122 poz. 1315).
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6. Nadzór Ministra Środowiska

Minister Środowiska sprawuje nadzór nad Lasami Państwowymi (art. 4 ust. 4 ustawy)
oraz nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa (art. 5 ust. 1 pkt.
1 ustawy), zatwierdza plany urządzenia lasów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz
nadzoruje ich wykonanie (art. 22 ustawy), określa w drodze decyzji wysokość kosztów
utrzymania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrekcji regionalnych finansowa-
nych z wpłat nadleśnictw (art. 53 ustawy), a także wielkość odpisu podstawowego na Fun-
dusz Leśny (art. 57 ustawy).

2. Uwarunkowania ekonomiczno – organizacyjne

Na koniec 2001 r. powierzchnia lasów w Polsce wynosiła 8.894 tys. ha, z czego w za-
rządzie PGL LP znajdowało się 6.968 tys. ha (78,3%).

W ramach PGL LP działalność prowadziły: dyrekcja generalna Lasów Państwowych,
17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, 439 nadleśnictw, a także zakłady i inne jed-
nostki organizacyjne.

Przychody Lasów Państwowych w latach 1998-2000 systematycznie wzrastały. W ro-
ku 1998 wynosiły one 3.326,6 mln zł, w 1999 r. - 3.563,9 mln zł, a w 2000 r. osiągnęły war-
tość 3.964,1 mln zł. W 2001 r. uległy obniżeniu i wyniosły 3.709 mln zł.
Największy udział w tych przychodach miały wpływy ze sprzedaży drewna, prowadzonej
głównie przez nadleśnictwa. Udział przychodów ze sprzedaży drewna w przychodach PGL
LP ogółem wynosił:
- w 1998 r. – 80,1 % (23.659,3 tys. m3 na wartość 2.665 mln zł),
- w 1999 r. – 81,7 % (24.405,1 tys. m3 na wartość 2.911 mln zł),
- w 2000 r. – 81,1 % (25.858,1 tys. m3 na wartość 3.217 mln zł).
- w 2001 r. – 79,4 % (24.482,5 tys. m3 na wartość 2.920 mln zł).

Koszty ogółem działalności Lasów Państwowych w latach 1998 – 2001 wyniosły od-
powiednio: 3.249,6 mln zł, 3.424,9 mln zł, 3.819,2 mln zł i 3.789 mln zł.
Największy udział w tych kosztach – w poszczególnych latach – miały koszty działalności
podstawowej i administracyjnej. Udział kosztów działalności podstawowej wynosił w 1998
roku – 40,4 %; w 1999 roku – 42,8 %; w 2000 roku – 43,9 %; w 2001 r. – 49,5%, a udział
kosztów działalności administracyjnej wynosił – odpowiednio – 39,2 %; 38,7 %, 38,5 % i
41,0%.
Koszty działalności podstawowej w latach 1998-2001 osiągały wartości: 1.311,9 mln zł;
1.465,1 mln zł; 1.676,4 mln zł i 1.874 mln zł, a koszty działalności administracyjnej – odpo-
wiednio: 1.247,1 mln zł; 1.324,1 mln zł; 1.470,6 mln zł i 1.556 mln zł.
Koszty działalności ubocznej i dodatkowej stanowiły w kosztach ogółem – odpowiednio –
0,9 % i 4,1 % w 1998 roku; 0,9 % i 0,6 % w 1999 roku; 0,9 % i 0,6 % w 2000 roku oraz 0,9%
i 0,7% w 2001 r.

Zysk brutto Lasów Państwowych wyniósł za 1998 r. – 74,9 mln zł, za 1999 - 137,7
mln zł, a za 2000 rok - 144,7 mln zł. W 2001 r. Lasy Państwowe zanotowały stratę w wyso-
kości 82,8 mln zł.10

                                                          
10 Dane za 2001 r. pochodzą z biuletynu DGLP - Lasy Państwowe Raport roczny 2001
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3. Istotne ustalenia kontroli

1. Prowadzenie gospodarki leśnej na podstawie planu urządzenia lasu (p.u.l.)

Nadleśnictwa otrzymywały plany urządzenia lasu z dużym opóźnieniem w porówna-
niu do okresu, od którego poprzedni plan przestał obowiązywać.
Opóźnienia te wynikały z czasochłonnego procesu opracowywania p.u.l. i ich odbioru przez
rdLP oraz długotrwałej procedury opiniowania projektów p.u.l. przez DGLP i ich zatwierdza-
nia przez ministra właściwego ds. środowiska.

Na podstawie planów urządzenia lasu nadleśniczowie prowadzą trwale zrównoważoną
gospodarkę leśną. Plany te opracowywane są z reguły na okresy 10 lat.
Wymóg prowadzenia gospodarki leśnej na podstawie planu oznacza, iż nadleśniczy musi po-
siadać p.u.l. przez cały okres prowadzenia tej gospodarki. Tym samym po upływie okresu
obowiązywania dotychczasowego planu nadleśniczy winien dysponować nowym planem,
który określałby cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej w nadleśnictwie w
okresie bezpośrednio następującym po upływie terminu obowiązywania poprzedniego planu.

Opracowanie p.u.l. regionalna dyrekcja Lasów Państwowych zleca zewnętrznemu
podmiotowi. Po odbiorze projektu planu urządzenia lasu od wykonawcy jest on opiniowany
przez DGLP i zatwierdzany przez Ministra Środowiska.

W latach 1998-2001 DGLP skierowała do Ministra 34 projekty planów urządzenia la-
su dla nadleśnictw wchodzących w skład RDLP Poznań, Szczecin, Toruń i Warszawa, z
wnioskami o ich zatwierdzenie. Data zatwierdzenia tych planów przypadała średnio po upły-
wie ponad 2 lat i 7 miesięcy od daty utraty obowiązywania poprzedniego p.u.l. Najkrótszy
okres dotyczył p.u.l. dla Nadleśnictwa Czersk – 1 rok i 3 miesiące. W terminie do 2 lat za-
twierdzone zostało 9 planów (26,4 %), do 3 lat – 19 planów (55,8%), zaś do 4 lat – 5 planów
(14,7%). Jeden plan (Nadleśnictwo Mińsk) został zatwierdzony po 4 latach i 6 miesiącach od
początku okresu, od którego powinien obowiązywać.

Ustalono, że opiniowanie projektu p.u.l. trwało w DGLP od 1 miesiąca do 1 roku (330
dni). Minister zatwierdzał p.u.l. w okresie do 6 miesięcy.

Wg stanu na 11.07.2001 r. – na 439 nadleśnictw wchodzących w skład Lasów Pań-
stwowych, 103 takie jednostki (23,5 %) funkcjonowały bez p.u.l.

Stwierdzono, że w 10 regionalnych dyrekcjach lasów państwowych (na 11 objętych
kontrolą) wystąpiły przypadki zlecania opracowania nowych p.u.l. z pominięciem okresów od
1 do 3 lat następujących po wygaśnięciu starego planu. Skutkowało to nieobjęciem tych okre-
sów przez nowy p.u.l. w 136 nadleśnictwach. W okresach tych gospodarka leśna była prowa-
dzona z naruszeniem art. 7 ust. 1 ustawy o lasach - bez planów urządzenia lasu.

W latach 1998-2000 dyrektorzy rdLP – w okresie braku p.u.l. – ustalali nadleśniczym
corocznie zakres prac do wykonania, powołując jako podstawę prawną przepis art. 79 ust. 3
ustawy o lasach, który utracił moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 1997 r.
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Przykładowo:
Nadleśnictwo Maskulińskie z/s w Rucianem-Nidzie (RDLP Białystok) prowadziło do

końca 1991 roku gospodarkę leśną na podstawie p.u.l. Następny p.u.l. obejmował okres od
1.01.1995 r. do 31.12.2004 r. (zamiast od 1.01.1992 r.). Okres nie objęty p.u.l. wynosił 3 lata
a odpowiedzialność za powyższe ponosi RDLP w Białymstoku, która zleciła wykonanie p.u.l.
wg stanu lasu na dzień 31.12.1994 r.
Projekt tego planu RDLP odebrała od wykonawcy w kwietniu 1997 r., tj. po upływie 15 mie-
sięcy od chwili kiedy ten p.u.l. miał obowiązywać. Proces opiniowania projektu w DGLP
trwał 4 miesiące, a Minister zatwierdził p.u.l. po kolejnych 6 miesiącach – w dniu 25 lutego
1998 r.
Bez planu urządzenia lasu Nadleśnictwo prowadziło gospodarkę leśną przez okres 74 miesię-
cy (6 lat i 2 miesiące): od stycznia 1992 r. do lutego 1998 r.

Nadleśnictwo Stuposiany (RDLP Krosno) w okresie objętym kontrolą posiadało 2 pla-
ny urządzenia lasu. Pierwszy obowiązujący do końca 1992 roku, zaś drugi w latach 1995-
2004. Na lata 1993-94 plan w ogóle nie został opracowany, gdyż RDLP w Krośnie zleciła
wykonanie p.u.l. wg stanu lasu na dzień 31.12.1994 r.
Projekt tego planu RDLP odebrała od wykonawcy po upływie 17 miesięcy od chwili kiedy
winien już obowiązywać. DGLP opiniowało projekt blisko 7 miesięcy, zaś Minister zatwier-
dził plan po kolejnych 6 miesiącach – w dniu 3 lipca 1997 r.
Bez planu urządzenia lasu Nadleśnictwo Stuposiany prowadziło gospodarkę leśną przez okres
54 miesięcy: od stycznia 1993 r. do lipca 1997 r.

2. Gospodarowanie Funduszem Leśnym

Zasadniczym celem, na jaki przeznacza się środki z Funduszu Leśnego, jest wyrów-
nywanie niedoborów powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej w nadleśnictwach.
W kontroli ustalono, iż środki z FL wydatkowano niezgodnie z przepisami ustawy o lasach.
Stwierdzono, iż regionalne dyrekcje w latach 1998-2000 przekazywały 11 nadleśnictwom
dopłaty z FL w sytuacji, gdy wynik finansowy na działalności gospodarczej tych nadleśnictw
był dodatni.
Oznacza to, iż w nadleśnictwach tych – w trakcie realizacji zadań gospodarki leśnej – nie wy-
stąpiły niedobory, bowiem bez dopłaty z FL jednostki te i tak osiągnęłoby dodatni wynik fi-
nansowy.

Przykładowo:
Dla Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska (RDLP Kraków) w 1998 zaplanowano dopłatę

z funduszu leśnego w wysokości 486 tys. zł, zaś zaplanowany dodatni wynik finansowy wyno-
sił 137,1 tys. zł. Nadleśnictwo otrzymało dopłatę z FL w planowanej wysokości, zaś faktycznie
osiągnięty wynik finansowy był wyższy od planowanego i wyniósł 787 tys. zł.

Nadleśnictwo Milicz (RDLP Wrocław) otrzymało w zatwierdzonym planie finansowo-
gospodarczym na 2000 r. dopłatę z FL w wysokości 268 tys. zł, przy zakładanym dodatnim
wyniku finansowym w wysokości 153 tys. zł. W rzeczywistości przekazane Nadleśnictwu do-
płaty z FL osiągnęły wartość 266 tys. zł, a wykonany wynik finansowy osiągnął kwotę
503 tys. zł.

Stwierdzono, iż dyrektorzy pięciu rdLP w okresie objętym kontrolą ustalali nadzoro-
wanym nadleśnictwom dopłaty z FL do planowanego ujemnego wyniku finansowego, pod-
czas gdy przepis art. 58 ustawy o lasach przewiduje taką dopłatę tylko na wyrównywanie nie-
doborów powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej.
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Postanowienia § 4 rozporządzenia RM określają, że gospodarka leśna prowadzona jest w ra-
mach działalności gospodarczej, która dzieli się na podstawową i uboczną, a przychody z
działalności ubocznej nie powinny być niższe niż koszty poniesione na jej prowadzenie.

Podobnie – niezgodnie z przepisem art. 58 ustawy – ustalano dopłaty do ujemnego
wyniku finansowego na połączonych działalnościach: administracyjnej i podstawowej. Dzia-
łania takie stwierdzono w odniesieniu do 21 nadleśnictw.

Przykładowo:
RDLP w Katowicach w planach finansowo – gospodarczych na lata 1998-2000 za-

twierdzała Nadleśnictwu Turawa ujemne wyniki finansowe – odpowiednio – 52,3 tys. zł, 11,3
tys. zł i 32,5 tys. zł. Wyniki uwzględniały zaplanowane dopłaty z Funduszu Leśnego wynoszą-
ce odpowiednio 856,5 tys. zł, 1.352 tys. zł i 1.405,2 tys. zł. Nadleśnictwo po otrzymaniu zapla-
nowanych dopłat z Funduszu Leśnego w 1998 r. osiągnęło ujemny wynik finansowy w wyso-
kości 73,4 tys. zł, zaś w latach 1999-2000 uzyskało dodatnie wyniki finansowe odpowiednio
703,2 tys. zł i 3,1 tys. zł.

RDLP w Łodzi w planach finansowo – gospodarczych na lata 1999-2000 zatwierdzała
Nadleśnictwu Spała ujemne wyniki finansowe – odpowiednio w wysokości 60 tys. zł
i 75,3 tys. zł. Wyniki te uwzględniały zaplanowane dopłaty z Funduszu Leśnego w wysoko-
ściach odpowiednio 723,5 tys. zł i 749,4 tys. zł. W 1999 r. Nadleśnictwo otrzymało dopłatę z
Funduszu Leśnego w zaplanowanej wysokości i osiągnęło dodatni wynik finansowy w wyso-
kości 149,1 tys. zł. W 2000 r. Nadleśnictwo otrzymało dopłatę z tego Funduszu większą niż
planowano – 819,8 tys. zł – co umożliwiło osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w wy-
sokości 387,2 tys. zł.

W jednym przypadku stwierdzono, że udzielono pożyczki na sfinansowanie zadania
ze środków FL w sytuacji, gdy zadanie to powinno być sfinansowane tymi środkami z mocy
przepisów art. 58 ust. 2 pkt 3 ustawy o lasach.

Dyrektor RDLP we Wrocławiu udostępnił w 2000 r. środki z FL w formie pożyczki
Nadleśnictwu Świdnica w kwocie 524,3 tys. zł, z obowiązkiem jej zwrotu do końca 2000 r.
Nadleśnictwo nie otrzymało tych środków w formie dopłaty, mimo iż przeznaczyło je na wy-
konanie drogi na terenie Nadleśnictwa. Możliwość finansowania – środkami pochodzącymi z
FL – tworzenia infrastruktury, niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej (w tym też dróg)
przewidziana jest w art. 58 ust. 2 pkt 3 ustawy o lasach.

3. Stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w latach 1999 - 2000

Stwierdzono, że w 51 skontrolowanych jednostkach organizacyjnych LP (93%)
udzielano zamówień publicznych na roboty dostawy i usługi z pominięciem przepisów usta-
wy o zamówieniach publicznych.
Dyrekcja Generalna LP, 11 regionalnych dyrekcji oraz 39 nadleśnictw dokonywały w latach
1999-2000 zakupów robót, dostaw i usług (w tym także zlecanie wykonania p.u.l.) z pominię-
ciem procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych na kwotę 131,9 mln zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 28 ust. 4 ustawy o finansach publicznych – w latach
1999-2000 Lasy Państwowe były zobowiązane do stosowania ustawy o zamówieniach pu-
blicznych jako państwowa jednostka organizacyjna uzyskująca dochody ze środków publicz-
nych.
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Zarządzenie Dyrektora Generalnego LP nr 40/98 nakazywało stosowanie przepisów
ustawy o zamówieniach publicznych tylko w odniesieniu do zamówień finansowanych środ-
kami otrzymanymi z budżetu państwa w formie dotacji.

Przykładowo:
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w latach 1999-2000 dokonywała zakupów

sprzętu informatycznego na łączną kwotę 7,79 mln zł, z pominięciem przepisów ustawy o za-
mówieniach publicznych.
W tym samym okresie zlecano, z pominięciem przepisów tej ustawy, badania naukowe, opra-
cowania i ekspertyzy na łączną wartość 38,9 mln zł.
Umowę na rekonstrukcję systemu informatycznego z firmą Hewlett Packard Polska o warto-
ści 23,1 mln zł, zawarto na okres dłuższy niż 3 lata, bez wymaganej – przepisem art. 73 tej
ustawy – zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W RDLP Lublin w latach 1999-2000 z pominięciem przepisów ustawy o zamówieniach
publicznych wydatkowano środki w łącznej wysokości 18.338,4 tys. zł. Z tej kwoty na opraco-
wanie planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Rozwadów i Rudnik oraz prac glebowo siedli-
skowych dla nadleśnictwa Zwierzyniec zapłacono – 1.470 tys. zł, na inwestycje i remonty
obiektów szkoleniowych – 452,6 tys. zł, na inwestycje remonty i modernizacje zasobów miesz-
kaniowych – 13.433,3 tys. zł, a na zakupy sprzętu informatycznego, programów komputero-
wych oraz na szkolenia – 2.982,5 tys. zł.

4. Prowadzenie gospodarki finansowej na podstawie rocznych planów finansowo – go-
spodarczych.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych LP plany finansowo gospodarcze ustala-
no w trakcie roku i zatwierdzano je dopiero po upływie ok. 4 miesięcy od początku roku.
Plan dla PGL LP zatwierdzany był przez Dyrektora Generalnego LP zwykle pod koniec
kwietnia każdego roku.
Plany podległych regionalnych dyrekcji i nadleśnictw zatwierdzane były przez dyrektorów
rdLP i wprowadzane do stosowania przez nadleśniczych przeważnie po upływie kolejnych 2
tygodni.
Do chwili wprowadzenia planów finansowo-gospodarczych w życie gospodarkę finansową w
jednostkach LP prowadzono bez planu, co naruszało postanowienia § 6 ust. 1 cyt. rozporzą-
dzenia RM.
Rozporządzenie RM nie przewiduje możliwości prowadzenia gospodarki finansowej na pod-
stawie projektu planu finansowo-gospodarczego.

Przykładowo:
Dyrektor RDLP w Gdańsku zatwierdził plan finansowo – gospodarczy dla Nadle-

śnictwa Lubichowo na 1998 r. w dniu 29 kwietnia 1998 r. Plan ten Nadleśniczy otrzymał 5
maja i wprowadził do stosowania w dniu 25 maja 1998 r.

Plan finansowo – gospodarczy dla Nadleśnictwa Sieradz na 1999 r. dyrektor RDLP w
Łodzi zatwierdził w dniu 23 kwietnia 1999 r. Do realizacji w Nadleśnictwie plan został wpro-
wadzony zarządzeniem Nadleśniczego w dniu 4 maja 1999 r.

Plan finansowo-gospodarczy PGL LP na rok 2000 zatwierdzony został przez Dyrekto-
ra Generalnego LP w dniu 28 kwietnia 2000 r. W oparciu o ten plan np. Dyrektor RDLP w
Radomiu zatwierdził plan dla Nadleśnictwa Suchedniów w dniu 10 maja 2000 r. Nadleśniczy
w dniu 6 czerwca 2000 r. wprowadził – zarządzeniem – plan finansowo-gospodarczy na rok
2000 do realizacji.
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5. Zmiany planów finansowo - gospodarczych

Nadleśnictwa w trakcie roku obrachunkowego otrzymywały od dyrektorów rdLP zgo-
dy na zmiany wielkości pozyskania drewna. Zwiększenie pozyskania skutkowało zmianą
przychodów, uzyskiwanych przez nadleśnictwa z tego tytułu. Zmiany te zarówno w zakresie
pozyskania drewna jak i przychodów nie były uwidaczniane w planach finansowo – gospo-
darczych nadleśnictw.

W konsekwencji nadleśnictwa nie prowadziły działalności na podstawie planu finan-
sowo – gospodarczego w okresach, w których ten plan posiadały, co naruszało postanowienia
§ 6 cyt. rozporządzenia RM. Faktyczne wykonanie zadań na koniec roku obrachunkowego tak
dalece odbiegało od wartości planowanych, że plan nie mógł być podstawą do analizy stopnia
wykonania zadań w danym roku.

Zwiększenie ilości pozyskanego drewna w trakcie roku wywoływało skutki w postaci:
zwiększenia przychodów, zwiększenia kosztów z tytułu większego niż planowano odpisu na
FL oraz kosztów pozyskania, zrywki i sprzedaży tego drewna. Miało to również wpływ na
wynik finansowy w działalności podstawowej nadleśnictwa oraz na jego wynik ogółem.

Przykładowo:
W 1998 r. na planowany dodatni wynik finansowy Lasów Państwowych w wysokości

8.364,7 tys. zł osiągnięto w rzeczywistości wynik ponad 9-krotnie większy – 76.936, 9 tys. zł.
Wynik finansowy za 1999 rok był prawie 6-krotnie większy (138.979,3 tys. zł) od planowane-
go (23.987,1 tys. zł), a za rok 2000 - 3,5-krotnie większy (144.873,7 tys. zł) od planowanego
(40.172,4 tys. zł).

Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski (RDLP Lublin) we wrześniu 2000 r.
uzyskał akceptację dyrektora RDLP w Lublinie na zmianę rozmiaru pozyskania drewna –
zwiększenie o 6 tys. m3 (o 12 % w stosunku do wielkości ujętej w planie). Zmiany tej – jak i
pozostałych zmian z niej wynikających – nie uwidoczniono w planie finansowo – gospodar-
czym Nadleśnictwa na rok 2000. W efekcie takiego postępowania przychody ze sprzedaży
drewna przez Nadleśnictwo były za 2000 rok wyższe od planowanych o 474,3 tys. zł (o 7,6 %)
a koszty ogółem były wyższe od planowanych o 224,2 tys. zł (o 3,3 %). Uzyskany wynik finan-
sowy w wysokości 315,6 tys. zł był wyższy od planowanego o 263,3 tys. zł (o ponad 500 %).

Podobnie w Nadleśnictwie Jędrzejów (RDLP Radom) w latach 1998-2000 osiągnięto
wyniki finansowe znacznie odbiegające od planowanych. W 1998 r. planowano stratę na
działalności Nadleśnictwa w wysokości 37 tys. zł, zaś osiągnięto zysk w wysokości 73,4 tys. zł,
w 1999 osiągnięto zysk w wysokości 90,9 tys. zł co stanowiło 1.180,5% planowanego (7,7 tys.
zł), a w 2000 r. zysk 310 tys. zł stanowił 576,2 % wyniku planowanego (53,8 tys. zł).

Podstawowym źródłem przychodów Funduszu Leśnego był odpis podstawowy, które-
go wielkość – zgodnie z postanowieniem § 21 cyt. rozporządzenia RM – ustalał corocznie
minister właściwy do spraw środowiska.
Skutkiem zwiększonych wpływów z tytułu sprzedaży drewna były większe odpisy na FL i
przychody tego Funduszu.
Te dodatkowe środki nie były uwidaczniane w planach Funduszu Leśnego po stronie przy-
chodów i wydatków, podczas gdy podstawą gospodarki finansowej w PGL LP są plany finan-
sowo – gospodarcze obejmujące także plan finansowy FL.
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W sytuacji gdy plan FL nie był zmieniany w trakcie roku, dodatkowe środki tego Funduszu
nie mogły być wydatkowane i na podstawie § 24 cyt. rozporządzenia RM winny przechodzić
na rok następny.

W kolejnych latach okresu objętego kontrolą przychody rzeczywiste FL stanowiły –
odpowiednio – 170,2 %; 188,8 % oraz 254,9 % przychodów planowanych. Rzeczywiste wy-
datki środków z FL stanowiły – odpowiednio – 188,2 %; 201,6 % oraz 253,7 % wydatków
planowanych. Uzyskiwanie zwiększonych, ponadplanowych przychodów oznaczało także, iż
zwiększono ponad plan koszty działalności PGL LP (odpis na FL obciąża koszty działalności
nadleśnictw), natomiast wydatkowanie środków w wielkościach przewyższających kwoty pla-
nowane oznacza także, iż wydatkowano je poza planem.

W latach 1998-2000 plany Funduszu Leśnego przewidywały wydatkowanie środków
tego Funduszu – odpowiednio – w wysokości: 262,2 mln zł; 273,6 mln zł oraz 250,2 mln zł.
Wydatki rzeczywiste ze środków Funduszu w tych latach wynosiły – odpowiednio – 425,7 mln
zł; 551,5 mln zł oraz 634,8 mln zł. Oznacza to, iż w kolejnych latach wydano odpowiednio – w
stosunku do planów Funduszu – więcej o 199,5 mln zł (o 88,2 % więcej niż planowano); o
277,9 mln zł (o 101,6 % więcej niż planowano) oraz o 384,6 mln zł (o 153,7 % więcej, niż
określał to plan Funduszu).

6. Obciążanie nadleśnictw „ujemnymi” dopłatami

W 9 regionalnych dyrekcjach lasów państwowych (na 11 objętych kontrolą) stwier-
dzono, że nadzorowanym nadleśnictwom ustalano tzw. „ujemne dopłaty z FL”, które nie są
przewidziane w cyt. rozporządzeniu RM. „Dopłaty” te stanowiły dla nadleśnictw dodatkowy
koszt ich działalności – nie przewidziany w § 17 rozporządzenia RM.
Odpis ten stanowił w rzeczywistości, obok odpisu podstawowego na FL, dodatkowe źródło
zasilania tego Funduszu – nie przewidziane w art. 57 ustawy o lasach.

Skutkiem ustalania „ujemnych dopłat” było obniżanie wyniku finansowego nadle-
śnictw oraz pozbawianie ich części wypracowanych środków finansowych – de facto części
zysku.

Przykładowo:
RDLP Białystok w 1998 r. ustaliła „ujemne dopłaty” dla 8 nadleśnictw (na 32 nadzo-

rowane) na łączną kwotę 5.674,2 tys. zł. W 1999 r. takie „dopłaty” ustalone zostały również
dla 8 jednostek na łączną kwotę 5.243 tys. zł., a w 2000 r. dla 5 nadleśnictw na kwotę 5.620,1
tys. zł.

Dyrektor RDLP w Krośnie ustalił w 2000 r. dla Nadleśnictwa Brzozów „ujemną do-
płatę brutto” w kwocie 1.606.980 zł. Wartość ta powiększyła koszty działalności tego Nadle-
śnictwa, a w stosunku do jego kosztów ogółem stanowiła prawie 20 %. Oznacza to, że Nadle-
śnictwo odprowadziło na FL – oprócz kwoty wynikającej z odpisu podstawowego
(1.805,1 tys. zł) - dodatkowo kwotę 1.607 tys. zł, wynikającą z „ujemnej dopłaty”.

7. Tzw. „weryfikacja wyników finansowych” nadleśnictw

Nieprawidłowo ustalany był wynik finansowy nadleśnictw, o którym mowa w § 19
cyt. rozporządzenia RM.

Stwierdzone nieprawidłowości wynikały ze stosowania zarządzenia Dyrektora Gene-
ralnego LP nr 24/98 z dnia 22.05.1998 r. w sprawie sposobu ustalania i ewidencjonowania
wartości niewykonanych zadań rzeczowych z zakresu działalności podstawowej nadleśnictw i
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przeprowadzania oceny wyniku nadleśnictwa na działalności podstawowej i administracyjnej,
finansowanej ze środków własnych.
Regulacje zawarte w tym zarządzeniu ustanawiały procedury umożliwiające zmiany wyników
finansowych nadleśnictw, które nie były przewidziane w przepisach prawa. Tym samym za-
pisy cyt. zarządzenia Dyrektora Generalnego nr 24/98 naruszały postanowienia § 19 cyt. roz-
porządzenia RM, który stanowi, iż wynik finansowy nadleśnictwa zmniejsza się o wartość
niewykonanych zadań rzeczowych z zakresu działalności podstawowej. Cyt. zarządzenie
DGLP nakazywało obniżanie wyniku finansowego nadleśnictw także o wartość zadań prze-
kroczonych, jak również z tytułu przekroczenia lub nieosiągnięcia wskaźników określonych
w tym zarządzeniu.

Wszystkie objęte kontrolą regionalne dyrekcje LP – kierując się treścią cyt. zarządze-
nia Dyrektora Generalnego LP nr 24/98 – pomniejszały wyniki finansowe nadleśnictw o
wartość zadań przekroczonych, a także z powodu przekroczenia przez nie poziomu zakłada-
nych w planie kosztów lub planowanych średnich cen sprzedaży drewna.

Cyt. zarządzenie wprowadzało obowiązek przedstawiania przez nadleśnictwa wyni-
ków finansowych do weryfikacji regionalnym dyrekcjom LP, czego nie przewidują przepisy
cyt. rozporządzenia RM.

Przykładowo:
Nadleśnictwo Smardzewice (RDLP Łódź) przedstawiło do weryfikacji wynik finansowy

za rok 1999 w wysokości 459,1 tys. zł. Dyrektor RDLP w Łodzi zatwierdził wynik finansowy
po weryfikacji w wysokości 434,1 tys. zł. Zmniejszenie wyniku o 25 tys. zł było efektem zwery-
fikowania łącznego wyniku na działalnościach: administracyjnej i podstawowej, gdzie war-
tość zadań przekroczonych (z tytułu zwiększenia rozmiaru sprzedaży oraz odchyleń w układzie
sortymentowym) uznano za wartość zadań niewykonanych.

Dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP - niezgodnie z postanowieniem § 19 rozporzą-
dzenia RM – kierowali środki związane z niewykonaniem zadań rzeczowych na zwiększenie
Funduszu Leśnego, stosując rozwiązania wprowadzone w cyt. zarządzeniu Dyrektora Gene-
ralnego LP nr 24/98.

Postanowienie § 19 rozporządzenia RM określa, iż środki związane z niewykonaniem
zadań rzeczowych w nadleśnictwach, przechodzą na realizację tych zadań w roku następnym.
Przepis art. 57 ustawy o lasach nie przewiduje możliwości zwiększania środków FL przycho-
dami pochodzącymi z weryfikacji wyników finansowych nadleśnictw.

Przykładowo:
Dyrektor RDLP w Białymstoku zweryfikował wynik finansowy Nadleśnictwa Łomża za

rok 1999 w ten sposób, że pomniejszył wynik na działalnościach: podstawowej, administra-
cyjnej i socjalno-bytowej o kwotę 63,1 tys. zł. Weryfikacja była następstwem stwierdzenia
nieosiągnięcia przez Nadleśniczego planowanej ceny jednostkowej przy realizacji sprzedaży
drewna. Kwotę 63,1 tys. zł Nadleśnictwo – na podstawie wytycznych dyrektora RDLP – za-
księgowało na koncie rozrachunków z tytułu FL po stronie dochodów tego funduszu.

W 10 kontrolowanych regionalnych dyrekcjach LP – wszystkich poza RDLP Gdańsk-
ujawniono praktykę stosowaną przy weryfikacji wyników finansowych nadleśnictw, polega-
jącą na zwiększaniu nadleśnictwom bilansowych wyników finansowych. Uzyskiwano to
przez ustalanie dodatkowej dopłaty z FL do tych wyników, mimo że § 19 cyt. rozporządzenia
RM określa jedynie możliwość pomniejszania tych wyników, a przepis art. 58 ustawy o la-
sach nie przewiduje takiego źródła zasilania nadleśnictw ze środków FL.
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Przykładowo:
Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń (RDLP Katowice) przedstawił do weryfikacji wynik

finansowy Nadleśnictwa za rok 1999 – stratę w wysokości 251,8 tys. zł. Po przeprowadzonej
weryfikacji wynik finansowy został zwiększony o 500,7 tys. zł, tak więc Nadleśnictwu wykaza-
no zysk w wysokości 248,9 tys. zł.

Nadleśnictwo Smardzewice (RDLP Łódź) przedstawiło do weryfikacji wynik finansowy
za rok 1998 w wysokości 75,5 tys. zł. W efekcie weryfikacji dyrektor RDLP – powołując się na
postanowienia zarządzenia nr 24/98 – ustalił dopłatę z FL do wyniku finansowego Nadle-
śnictwa w wysokości 140,8 tys. zł. W ten sposób - wskutek niezgodnego z przepisami ustawy o
lasach przeznaczeniu środków z FL - wynik finansowy nadleśnictwa po weryfikacji osiągnął
wartość 216,3 tys. zł.

8. Prowadzenie działalności ubocznej i dodatkowej

Postanowienia § 4 ust. 3 cyt. rozporządzenia RM określają, iż przychody z działalno-
ści ubocznej i dodatkowej nie powinny być niższe niż koszty poniesione na ich prowadzenie.
W kontroli nadleśnictw ustalono, że części z nich nie udało się spełnić tego wymogu.
Stwierdzono, że w 27 nadleśnictwach (62,7 % objętych kontrolą) przychody z działalności
ubocznej lub dodatkowej były niższe niż koszty poniesione na prowadzenie tych działalności.
W konsekwencji na tych działalnościach nadleśnictwa te odnotowały stratę w łącznej wyso-
kości 3.194,5 tys. zł.

W skali 10 regionalnych dyrekcji LP straty nadleśnictw wynikające z prowadzenia
działalności dodatkowej i ubocznej wyniosły w latach 1998-2000 kwotę 5.523,1 tys. zł.

Przykładowo:
Działalność uboczną i dodatkową w roku 2000 prowadziło Nadleśnictwo Milicz

(RDLP Wrocław). Przychody pierwszej z tych działalności wyniosły 437,1 tys. zł przy ponie-
sionych kosztach w wysokości 634,1 tys. zł. Przychody z działalności dodatkowej osiągnęły
wartość 453,2 tys. zł podczas gdy koszty prowadzenia tej działalności wynosiły 749 tys. zł.

Największy wpływ na powstawanie strat w działalności dodatkowej wywierało zwy-
kle utrzymywanie kosztochłonnych i nieprzynoszących dochodów ośrodków szkoleniowo -
wypoczynkowych i hotelowych.

Przykładowo:
Nadleśnictwo Ustroń (RDLP Katowice) w latach 1998-2000 planowało poniesienie

strat na działalności dodatkowej, odpowiednio: - 243,7 tys. zł; – 258,3 tys. zł oraz –
152 tys. zł. Ustalono, że wyniki, jakie osiągnięto w tej działalności to: w 1998 r. – strata –
226,1 tys. zł; w 1999 r. – strata – 127 tys. zł oraz w 2000 r. – zysk w wysokości 3,9 tys. zł.
Decydujący wpływ na wyniki działalności dodatkowej w tym Nadleśnictwie miały wyniki fi-
nansowe na działalności dwóch ośrodków szkoleniowych, których prowadzenie rozliczano w
ramach tej działalności. Łączne wyniki działalności tych ośrodków w latach 1998-2000 to –
odpowiednio: strata – 295,3 tys. zł; strata – 255,7 tys. zł i strata – 127,2 tys. zł.

W niektórych nadleśnictwach – oprócz działalności administracyjnej, gospodarczej (w
tym podstawowej i ubocznej) oraz dodatkowej, przewidzianych postanowieniami § 4 cyt.
rozporządzenia RM, prowadzono (i rozliczano) osobno także działalność socjalno-bytową
(lub bytową), nieprzewidzianą postanowieniami tego rozporządzenia. Także część regional-
nych dyrekcji LP prowadziło i rozliczało tę działalność podobnie jak nadleśnictwa.
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W kontroli DGLP ustalono, iż w skali Lasów Państwowych w latach 1998-2000 na
działalności bytowej planowano straty – odpowiednio – w wysokości: 23.858,7 tys. zł;
21.819,6 tys. zł oraz 21.208,8 tys. zł.

W 32 nadleśnictwach prowadzono i rozliczano działalność socjalno-bytową (lub by-
tową) jako wydzielony rodzaj działalności.
Prowadzenie tej działalności wynikało głównie z faktu utrzymywania mieszkań, nie będących
służbowymi, które zajmowali pracownicy LP, ich rodziny, emeryci i renciści a także inne
osoby.

W kontroli 9 regionalnych dyrekcji LP stwierdzono, iż dyrekcje te oraz nadzorowane
przez nie nadleśnictwa prowadziły działalność bytową (socjalno-bytową) jako wyodrębnioną,
ponosząc w latach 1998-2000 straty z tego tytułu w wysokości 11.442,5 tys. zł.

Przykładowo:
W związku z prowadzeniem działalności bytowej w skali RDLP Krosno w latach 1998-

2000 Lasy Państwowe poniosły straty w wysokości odpowiednio: 1.970,2 tys. zł , 1.797,6 tys.
zł oraz 2.359,2 tys. zł.

Nadleśnictwo Brzegi Dolne – nadzorowane przez RDLP Krosno – na prowadzeniu
działalności bytowej odnotowało w latach 1998-2000 straty w wysokościach: 260 tys. zł, 171
tys. zł oraz 363 tys. zł.

9. Podział wyniku finansowego nadleśnictw

Zgodnie z postanowieniem § 19 ust. 2 cyt. rozporządzenia RM z dodatniego wyniku
finansowego nadleśnictw można wydzielić środki w wysokości nie większej niż 15 % i prze-
znaczyć je na cele wskazane w tym przepisie, między innymi – na nagrody dla pracowników
nadleśnictw.

Dyrektorzy 6 regionalnych dyrekcji LP akceptowali nadleśnictwom podział wyniku w
sytuacji, gdy wydzielone środki (w tym – na nagrody) przekraczały dopuszczalny limit.

Przykładowo:
Nadleśnictwo Trzebielino osiągnęło za 1999 rok dodatni wynik finansowy, wynoszący

104,9 tys. zł. Kwota, jaką można było przeznaczyć na określone w rozporządzeniu cele, wyno-
siła zatem 15.735 zł (15 % wyniku finansowego). Dyrektor RDLP w Szczecinku zaakceptował
do podziału kwotę 24.800 zł (23,6 % wyniku), motywując swoją decyzję tym, iż tak ustalona
kwota odzwierciedla wkład pracy pracowników tego Nadleśnictwa. Z kwoty 24.800 zł na na-
grody dla pracowników przeznaczono 23.800 zł, a na cele społeczne – 1.000 zł.

W kontroli RDLP Szczecinek oraz RDLP Lublin stwierdzono, że dodatnie wyniki fi-
nansowe biur tych dyrekcji za 1999 rok podzielono tak, jakby były to wyniki finansowe nad-
leśnictwa.
Postanowienia cyt. § 19 ust. 2 rozporządzenia RM przewidują możliwość przeznaczenia wy-
niku finansowego na nagrody, zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czy
cele społeczno użyteczne wyłącznie w odniesieniu do wyniku finansowego nadleśnictw. Po-
stanowienia tego rozporządzenia nie przewidują takiego podziału w odniesieniu do innych
jednostek.

Przykładowo:
Wynik finansowy biura RDLP w Szczecinku za 1999 rok wyniósł 173,8 tys. zł. Dyrek-

tor Generalny LP zaakceptował zaproponowany mu przez dyrektora RDLP podział tego wy-
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niku. W efekcie w RDLP rozdysponowano środki w wysokości 26 tys. zł. Z kwoty tej na na-
grody dla pracowników biura RDLP przeznaczono 15 tys. zł, na cele społecznie użyteczne –
11 tys. zł.

Wynik finansowy biura RDLP Lublin za 1999 rok wyniósł 164 tys. zł. Dyrektor Gene-
ralny LP zaakceptował jego podział, w wyniku czego wydatkowano kwotę 24 tys. zł. Z tej
kwoty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 20 tys. zł a na cele społecz-
nie użyteczne 4 tys. zł.

10. Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Przepis art. 5 ust. 4 ustawy o lasach stanowi, iż nadleśniczy prowadzi powierzony mu
nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych po zapewnieniu przez powierzającego
środków finansowych na ten cel.

Stwierdzono, iż w 35 nadleśnictwach (81% objętych kontrolą) przyjmowano pełnienie
takiego nadzoru w sytuacji, gdy powierzający nie w pełni zapewniali środki finansowe na
pokrycie jego kosztów.
Do przyjmowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, mimo
niezapewnienia pokrycia pełnych kosztów jego prowadzenia, zobowiązywał dyrektorów rdLP
i nadleśniczych Dyrektor Generalny LP.
Skutkiem takiego działania było ponoszenie kosztów tego nadzoru przez nadleśnictwa.

W latach 1998-2000, w skali Lasów Państwowych, dopłacono w ten sposób do nadzo-
ru nad lasami innych właścicieli 16.018,7 tys. zł.
W latach 1992-2000, tj. od dnia wejścia w życie obowiązującej ustawy o lasach – Lasy Pań-
stwowe dopłaciły do nadzoru nad lasami innych własności ponad 29 mln zł.11

Przykładowo:
Nadleśnictwo Krościenko (RDLP Kraków) w latach 1998-2000 pełniło nadzór nad go-

spodarką w lasach niepaństwowych na obszarze 17,2 tys. ha, powierzony przez starostów
powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego w drodze stosownych porozumień. Zawarte w poro-
zumieniach stawki za 1 ha nadzorowanej powierzchni lasu nie zapewniały pełnego zwrotu
kosztów pełnionego nadzoru. Nadleśnictwo – ze środków własnych – dopłaciło do tego nad-
zoru w okresie 3 lat kwotę 483.035 zł.

Nadleśnictwo Ustroń (RDLP Katowice) na przestrzeni lat 1998-2000 sprawowało po-
wierzony mu – przez starostów: cieszyńskiego i wodzisławskiego – nadzór nad lasami o po-
wierzchni około 4 tys. ha. Przyjęte w porozumieniach środki na ten cel nie zapewniały pokry-
cia rzeczywistych kosztów pełnionego nadzoru. W omawianym okresie Nadleśnictwo dopła-
ciło do tego nadzoru kwotę 303.200 zł ze środków własnych.

W skali RDLP Białystok w latach 1998-2000 koszty nadzoru nad lasami nie stanowią-
cymi własności Skarbu Państwa wyniosły 5.222,8 tys. zł, zaś nadleśnictwa otrzymały na ten
cel od powierzających ten nadzór łącznie 3.609,1 tys. zł. Strata Lasów Państwowych z powo-
du przyjęcia nadzoru bez zapewnienia pokrycia jego kosztów przez powierzających ten nad-
zór wyniosły 1.613,7 tys. zł

                                                          
11 dane wg Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych z lipca 2001 r.
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Stwierdzono, że w 15 nadleśnictwach (35% skontrolowanych) w sposób nierzetelny
ewidencjonowano koszty ponoszone na pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach
niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Przykładowo:
W Nadleśnictwie Kartuzy (RDLP Gdańsk) prowadzono ewidencję księgową kosztów

nadzoru nad lasami niepaństwowymi w ograniczonym zakresie. Na koncie dotyczącym tego
nadzoru ujmowano jedynie koszty wynagrodzeń pracowników Służby Leśnej, pełniących nad-
zór, oraz koszty przejazdów samochodami prywatnymi, używanymi do celów służbowych w
związku z pełnionym nadzorem. Nie wykazywano na tym koncie kosztów – między innymi:
wynagrodzeń dodatkowych, premii i nagród w części odnoszącej się do nadzoru, pochodnych
od płac (podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdro-
wotne), kosztów cechowania l legalizacji drewna. Wymienione koszty – zgodnie z obowiązu-
jącym w Lasach Państwowych planem kont – winny być uwidocznione na koncie 504, prze-
znaczonym dla ewidencji kosztów „utrzymania nadzoru nad lasami innych własności”.

Sprawy wynikające z pełnienia nadzoru nad lasami niebędącymi własnością Skarbu
Państwa wszczynane na wniosek właścicieli lasów były załatwiane przewlekle. Przewidziane
w przepisach art. 35 kpa terminy na załatwianie spraw były przekraczane w 14 nadleśnic-
twach.

Przykładowo:
Do Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzozów (RDLP Krosno) w latach 1998-2000 wpły-

nęły 272 podania właścicieli lasów. Stwierdzono, że 238 spraw załatwiano w terminie do 30
dni, natomiast pozostałe 34 sprawy załatwiono: w terminie do 100 dni – 16 spraw; w terminie
do 200 dni – 14 spraw; w terminie do 300 dni – 3 sprawy, a jedno podanie rozpatrzono po
362 dniach.

Prowadząc postępowania, wszczęte na wniosek stron, w 6 nadleśnictwach nie doku-
mentowano w żaden sposób ich przebiegu. Brakowało nie tylko protokołów z każdej czynno-
ści postępowania, o których mowa w art. 67 Kpa, ale także innych dowodów świadczących o
jego prowadzeniu.

Przykładowo:
W Nadleśnictwie Kartuzy (RDLP Gdańsk) stwierdzono, iż Nadleśniczy nie prowadził

żadnej ewidencji (rejestru) wpływu wniosków składanych pisemnie, ustnie bądź telefonicznie
przez właścicieli lasów. Na znajdujących się w Nadleśnictwie wnioskach pisemnych brak było
odnotowania ich dat wpływu, co uniemożliwiało określenie terminu załatwiania takiego wnio-
sku. Wg oświadczenia osoby prowadzącej sprawy innych właścicieli w Nadleśnictwie – okres
załatwiania wniosków i podań nie przekraczał 2 miesięcy.

11. Gospodarowanie gruntami w Nadleśnictwie Chojnów

Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojnów jako reprezentant Skarbu Państwa zawarł z fir-
mami Domget (w marcu 1996 r.) i Sewan (w marcu 1997 r.) oraz Piotrem N. (we wrześniu
2001 r.) umowy dzierżawy lasów (gruntów związanych z gospodarką leśną) oraz gruntów
rolnych w celu prowadzenia przez te podmioty działalności rekreacyjnej, sportowej, hipotera-
peutycznej, turystycznej, rehabilitacyjnej i gastronomicznej.
Umowa z firmą Domget obowiązywać ma do 2016 r., z Piotrem N. – do 2021 r. a w przypad-
ku firmy Sewan – do 2022 r. .



25

Umowy te zostały zawarte bez podstawy prawnej i w ocenie NIK są nieważne od dnia zawar-
cia.

Na gruntach Skarbu Państwa dzierżawcy rozpoczęli wznoszenie obiektów budowla-
nych. Wartość nakładów na te obiekty wyniosła ok. 1,5 mln zł w przypadku firmy Domget
oraz ok. 600 tys. zł w przypadku firmy Sewan (wg stanu na koniec lipca 2002 r.).

W zawartych umowach Nadleśniczy zobowiązał się w imieniu Skarbu Państwa do
zwrotu dzierżawcom – firmie Domget i Piotrowi N. – kosztów związanych z budową obiek-
tów gospodarczych wzniesionych przez te podmioty. Zwrot kosztów miał nastąpić zgodnie z
wyceną dokonaną przez biegłych, wg cen aktualnie obowiązujących w dniu wygaśnięcia bądź
rozwiązania umowy, lub na innych zasadach określonych przez strony.

Zapisy o obowiązku zwrotu wartości nakładów poniesionych przez tych inwestorów
były niekorzystne dla Skarbu Państwa. Zobowiązania te mogą narazić Skarb Państwa na po-
niesienie kosztów inwestycji, których wartość nie została w umowach określona. Zobowiąza-
nia te nie są uzasadnione charakterem zawartych umów.
W praktyce zapisy te uniemożliwiają przywrócenie władztwa Nadleśnictwa nad tymi lasami,
gdyż wiąże się to z koniecznością wypłaty przez Skarb Państwa wartości nakładów, których
wysokość zależy wyłącznie od woli dzierżawców.
Odpowiedzialność za zawarcie tych umów ponosi Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojnów.

Wydzierżawione grunty położone są na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowe-
go. Obiekty wzniesione przez dzierżawców – firmy Domget i Sewan – zostały wybudowane z
naruszeniem postanowień § 4 rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 1 czerwca
1993 r. w sprawie utworzenia Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, gdyż na terenie Parku
obowiązuje zakaz lokalizowania nowego budownictwa przemysłowego i letniskowego.
Obiekty te zostały wzniesione niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, który przewiduje, iż obszar ten należy objąć pełną ochroną i sukcesywnie dole-
siać.

Najwyższa Izba Kontroli wnosiła o przywrócenie Nadleśnictwu posiadania gruntów
wydzierżawionych firmom Domget, Sewan oraz Piotrowi N. w celu gospodarowania tymi
gruntami przez to Nadleśnictwo.

12. Realizacja wniosków po kontroli P/97/079

W ramach niniejszej kontroli zbadano wnioski skierowane po kontroli P/97/079 do
kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

Stwierdzono, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych nie zrealizował wniosków
dotyczących:

- zapewnienia stosowania przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych ustawy o za-
mówieniach publicznych,
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- opracowywania i zatwierdzania planów finansowo-gospodarczych jednostek organizacyj-
nych Lasów Państwowych najpóźniej na początku roku obrachunkowego, którego dotyczą,

- ograniczenia ponoszenia przez Lasy Państwowe kosztów z tytułu nadzoru nad lasami nie
stanowiącymi własności Skarbu Państwa,

- odzyskania do Funduszu Leśnego środków bezpodstawnie wydatkowanych z tego Funduszu
na budowę osiedla Eko-Sękocin.

III. OPIS POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO I DZIAŁAŃ
PODJĘTYCH PO ZAKOŃCZENIU KONTROLI

Po zakończeniu kontroli do kierowników wszystkich 56 jednostek skierowano wystą-
pienia pokontrolne. Wystąpienia takie skierowano ponadto – w 7 przypadkach – do kierowni-
ków jednostek nadrzędnych.

Wnioski zawarte w wystąpieniach dotyczyły:

1. W wystąpieniu do Ministra Środowiska wnioskowano o:

- podjęcie działań zmierzających do skrócenia terminu wydawania decyzji w sprawie zatwier-
dzania planu urządzenia lasów;

- wyeliminowanie przypadków zatwierdzania planów urządzenia lasów z okresem obowiązy-
wania wcześniejszym niż data decyzji w sprawie ich zatwierdzenia;

- zintensyfikowanie nadzoru nad działalnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe m. in. poprzez zwiększenie liczby kontroli i analiz dotyczących działalności fi-
nansowej i realizacji planów urządzenia lasu.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne NIK Minister Środowiska poinformował,
że opóźnienia w zatwierdzaniu planów urządzenia lasu w latach 1997-1999 wynikały z ko-
nieczności zmiany formy prawnej zatwierdzania tych planów w dostosowaniu do wymogów
nowej Konstytucji RP i już w 2000 r. nastąpiła znaczna poprawa w terminach zatwierdzania
tych planów. Wg Ministra – w 2001 r. plany urządzenia lasu są zatwierdzane na bieżąco i – w
jego ocenie – zalecenie to można uznać za zrealizowane.
Minister poinformował także, iż wystąpił do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o
przeanalizowanie możliwości skrócenia czasu opracowywania planów urządzenia lasu dla
nadleśnictw, wskazując jednocześnie na trudności z realizacją tego wniosku w całości.
Minister podał też, iż dla zwiększenia nadzoru nad działalnością Lasów Państwowych –
zwłaszcza w zakresie gospodarki finansowej oraz realizacji planów urządzenia lasu – w pla-
nie kontroli Ministerstwa na rok 2002 i na lata następne przewidziane zostaną kontrole w jed-
nostkach Lasów Państwowych.
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2. W wystąpieniach skierowanych do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
wnioskowano o:

- podjęcie działań w celu opracowania takiej procedury sporządzania i zatwierdzania rocz-
nych planów finansowo-gospodarczych PGL LP, aby plany te były podstawą działalności od
początku roku obrachunkowego;

- dokonywanie zmian w planie finansowo-gospodarczym w trakcie roku w celu dostosowania
go do realnych wielkości i przesunięć środków tak, aby realizacja zadań przebiegała zawsze
na podstawie planu;

- podjęcie działań w celu opracowania takiej procedury sporządzania i opiniowania projektów
planów urządzenia lasu, aby nadleśnictwa nieprzerwanie prowadziły gospodarkę leśną na
podstawie p.u.l.;

- egzekwowanie przyjmowania nadzoru nad lasami innych własności w sytuacji, gdy powie-
rzający zapewnia środki na pokrycie kosztów tego nadzoru;

- objęcie kontrolami Inspekcji Lasów Państwowych prawidłowości wykorzystywania środ-
ków z funduszu leśnego;

- dostosowanie regulacji zawartych w zarządzeniu DGLP nr 24/98 do postanowień cyt. rozpo-
rządzenia RM;

- wydatkowanie środków FL na podstawie planu wydatków tego Funduszu;

- rozważenie zasadności uczestniczenia PGL LP w spółkach prawa handlowego, która to
działalność nie zapewnia dochodów z tego tytułu;

- odzyskanie do Funduszu Leśnego środków finansowych, bezpodstawnie wydatkowanych z
tego Funduszu na realizację osiedla Eko-Sękocin, zgodnie z wnioskiem NIK z 1997 r.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
poinformował o przystąpieniu do realizacji wniosków NIK, w szczególności o przystąpieniu
do opracowywania nowych procedur przygotowywania i zatwierdzania planów finansowo –
gospodarczych oraz planów urządzenia lasu, a także zamiarze dostosowania cyt. zarządzenia
Nr 24/98 do zgodności z przepisem § 19 cyt. rozporządzenia RM.

Po kontroli Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych NIK skierowała także wy-
stąpienie pokontrolne do Ministra Środowiska, w którym wnioskowała o:

- wyegzekwowanie, w ramach sprawowanego nadzoru, wcześniejszego składania przez Dy-
rektora Generalnego Lasów Państwowych wniosku o ustalenie wskaźnika odpisu na fundusz
leśny, w celu umożliwienia wcześniejszego (na początku roku) zatwierdzenia planu finan-
sowo - gospodarczego PGL LP;

- zobowiązanie Lasów Państwowych do prezentowania w sprawozdaniach finansowo-
gospodarczych, przedkładanych corocznie Ministrowi Środowiska, zrealizowanych zadań w
odniesieniu do planowanych wielkości.
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3. W wystąpieniach skierowanych do dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Pań-
stwowych Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

- przyśpieszenie opracowywania i zatwierdzania planów finansowo-gospodarczych tak, aby
obowiązywały one od początku roku kalendarzowego;

- zlecanie sporządzania planów urządzenia lasu dla nadzorowanych nadleśnictw w terminach
zapewniających korzystanie z tych planów od początku ich obowiązywania;

- zaniechanie prowadzenia i rozliczania - jako odrębnej - tzw. działalności bytowej (socjalno-
bytowej) przez rdLP oraz podległe nadleśnictwa;

- niedopuszczanie do ponoszenia strat w działalności dodatkowej w rdLP i nadzorowanych
nadleśnictwach oraz w działalności ubocznej w nadzorowanych nadleśnictwach;

- ustalanie dopłat z Funduszu Leśnego wyłącznie do wysokości niedoborów powstających
przy realizacji zadań gospodarki leśnej;

- zaprzestanie obciążania nadleśnictw tzw. ujemnymi dopłatami z Funduszu Leśnego, będą-
cymi w rzeczywistości dodatkowym obciążeniem kosztów nadleśnictw;

- zapewnienie aby wyniki finansowe nadleśnictw były pomniejszane wyłącznie o wartość
niewykonanych zadań rzeczowych;

- podjęcie działań w celu wyeliminowania strat występujących przy prowadzeniu gospodarki
w obiektach szkoleniowo-hotelowych;

- zapewnienie przyjmowania przez nadleśniczych nadzoru nad lasami nie stanowiącymi wła-
sności Skarbu Państwa wyłącznie w sytuacji zapewnienia przez powierzającego środków na
pokrycie kosztów tego nadzoru.

4. W wystąpieniach do nadleśniczych wnioskowano przede wszystkim o:

- przyjmowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa tylko po
zapewnieniu przez powierzającego środków finansowych na ten cel;

- podjęcie działań zmierzających do ograniczenia liczby mieszkań do ilości niezbędnej dla
funkcjonowania nadleśnictw, tj. do mieszkań służbowych;

- zaniechanie prowadzenia działalności dodatkowej i ubocznej ze stratą;

- rzetelne planowanie rozmiaru pozyskania drewna, tym samym – przychodów z jego sprze-
daży;

- prowadzenie rzetelnej ewidencji kosztów działalności ubocznej;
- załatwianie spraw wnoszonych przez właścicieli lasów nadzorowanych przez nadleśnictwa

w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego;

- odzyskanie posiadania lasów - gruntów związanych z gospodarką leśną, wydzierżawionych
innym podmiotom w Nadleśnictwie Chojnów i przywrócenie tym gruntom funkcji określo-
nej w planie urządzenia lasu;

Dyrektorzy rdLP oraz nadleśniczowie poinformowali o przystąpieniu do realizacji
wniosków NIK.
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W wyniku kontroli stwierdzono wydatki dokonane z naruszeniem prawa w wysokości
147,9 mln zł, z tego wydatki dokonane z naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych
131,9 mln zł. W wyniku kontroli odzyskano kwotę 134,3 tys. zł.

DYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

STANISŁAW SIKORA

ZATWIERDZAM:

WICEPREZES
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

PIOTR KOWNACKI

Warszawa, dnia  28 lutego 2003 r.
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Załącznik nr 1

Wykaz jednostek, w których przeprowadzono kontrole

Delegatura NIK w Rzeszowie:

1. RDLP w Krośnie,
2. Nadleśnictwo Baligród,
3. Nadleśnictwo Brzegi Dolne,
4. Nadleśnictwo Brzozów,
5. Nadleśnictwo Chojnów,
6. Nadleśnictwo Komańcza,
7. Nadleśnictwo Rudnik n/Sanem
8. Nadleśnictwo Stuposiany;

Delegatura NIK w Białymstoku:

9. RDLP w Białymstoku,
10. Nadleśnictwo Bielsk Podlaski,
11. Nadleśnictwo Łomża;

Delegatura NIK w Gdańsku:

12. RDLP w Gdańsku,
13. Nadleśnictwo Kartuzy,
14. Nadleśnictwo Lębork,
15. Nadleśnictwo Lubichowo;

Delegatura NIK w Katowicach:

16. RDLP w Katowicach,
17. Nadleśnictwo Rudziniec,
18. Nadleśnictwo Ujsoły,
19. Nadleśnictwo Ustroń,
20. Nadleśnictwo Złoty Potok;

Delegatura NIK w Kielcach:

21. Nadleśnictwo Jędrzejów,
22. Nadleśnictwo Kielce,
23. Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski,
24. Nadleśnictwo Suchedniów;

Delegatura NIK w Krakowie:

25. RDLP w Krakowie,
26. Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska,
27. Nadleśnictwo Gorlice,
28. Nadleśnictwo Krościenko,
29. Nadleśnictwo Niepołomice;
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Delegatura NIK w Lublinie:

30. RDLP w Lublinie,
31. Nadleśnictwo Janów Lubelski,
32. Nadleśnictwo Sobibór,
33. Nadleśnictwo Tomaszów,
34. Nadleśnictwo Zwierzyniec;

Delegatura NIK w Łodzi:

35. RDLP w Łodzi,
36. Nadleśnictwo Sieradz,
37. Nadleśnictwo Smardzewice,
38. Nadleśnictwo Spała,
39. Nadleśnictwo Złoczew;

Delegatura NIK w Olsztynie:

40. Nadleśnictwo Maskulińskie;

Delegatura NIK w Szczecinie:

41. RDLP w Szczecinku,
42. Nadleśnictwo Dretyń,
43. Nadleśnictwo Leśny Dwór,
44. Nadleśnictwo Trzebielino;

Delegatura NIK w Warszawie:

45. Ministerstwo Środowiska,
46. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie,
47. RDLP w Radomiu,
48. Nadleśnictwo Chojnów;

Delegatura NIK we Wrocławiu:

49. RDLP we Wrocławiu,
50. Nadleśnictwo Lubin,
51. Nadleśnictwo Milicz
52. Nadleśnictwo Oleśnica,
53. Nadleśnictwo Wołów;

Delegatura NIK w Zielonej Górze:

54. RDLP w Zielonej Górze,
55. Nadleśnictwo Gubin,
56. Nadleśnictwo Szprotawa;

Departament Kontroli Doraźnych – Oddział Zamiejscowy w Koszalinie:

57. Nadleśnictwo Osusznica.


