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Temat: Pozyskanie i sprzeda� drewna w Pa�stwowym Gospodarstwie 
Le�nym Lasy Pa�stwowe w latach 2002-2004. 

Numer kontroli:  P/05/101. 

Cel:  Celem kontroli było zbadanie i ocena działalno�ci jednostek 
organizacyjnych Lasów Pa�stwowych w zakresie realizacji zada� 
gospodarki le�nej ze szczególnym uwzgl�dnieniem pozyskania 
i sprzeda�y drewna oraz ochrony mienia Skarbu Pa�stwa. 

W szczególno�ci kontrol� obj�to: 
- prawidłowo�� i legalno�� pozyskiwania drewna w wielko�ciach okre�lonych 

w planach urz�dzenia lasu, 
- organizacj� sprzeda�y drewna i skuteczno�� działa� dla terminowego regulowania 

nale�no�ci za sprzedane drewno, 
- skuteczno�� działa� dla ochrony mienia Lasów Pa�stwowych - maj�tku Skarbu 

Pa�stwa w zakresie zapobiegania kradzie�om drewna, 
- nadzór i kontrol� nad gospodark� le�n�, 
- realizacj� wniosków z poprzednich kontroli. 

Celem kontroli było równie� zbadanie wyst�powania zjawisk korupcji przy sprzeda�y 
drewna. 

Kontrola została przeprowadzona w terminie od 4 marca do 17 czerwca 2005 r. i obj�ła 
okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2004 r. 

Kontrol� przeprowadzono ł�cznie w 32 jednostkach, w tym w Dyrekcji Generalnej Lasów 
Pa�stwowych, 10 dyrekcjach regionalnych Lasów Pa�stwowych i 21 nadle�nictwach. 

Kontrola została przeprowadzona z własnej inicjatywy NIK. 

Kontrola przeprowadzona została pod wzgl�dem legalno�ci, gospodarno�ci, celowo�ci 
i rzetelno�ci. 

Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek organizacyjnych NIK, które 
przeprowadzały kontrole stanowi zał�cznik do informacji. 

W kontroli koordynowanej przez Departament �rodowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania 
Przestrzennego uczestniczyły Delegatury NIK w Białymstoku, Katowicach, Lublinie, 
Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze. 

Wyniki poprzednich kontroli: 
• Kontrola nr P/01/165 – „Funkcjonowanie Pa�stwowego Gospodarstwa Le�nego 

Lasy Pa�stwowe w wybranych dziedzinach”. 
W wyniku kontroli ustalono m.in., �e 103 na 439 funkcjonuj�cych nadle�nictw nie 
posiadało zatwierdzonego planu urz�dzenia lasu. Przy 10-letnim okresie na jaki 
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opracowywane s� PUL-e okres funkcjonowania nadle�nictw bez zatwierdzonego 
planu wynosił do 6 lat. Stwierdzono tak�e, �e jednostki organizacyjne LP nie 
wprowadzały zmian do planów finansowo – gospodarczych, mimo faktycznych 
zmian wielko�ci uj�tych w planach. 

• Kontrola nr P/03/156 – „Likwidacja skutków kl�ski �ywiołowej (huraganu) 
zaistniałej w lipcu 2002 r. na terenach le�nych, zarz�dzanych przez Lasy 
Pa�stwowe, ze szczególnym uwzgl�dnieniem obszarów Puszczy Piskiej”. 
W�ród wniosków wskazano na obowi�zek niezwłocznego podejmowania działa� 
windykacyjnych wobec dłu�ników zalegaj�cych z płatno�ciami z tytułu sprzeda�y 
drewna. 

• Kontrola nr P/04/114 – „Gospodarowanie mieniem Skarbu Pa�stwa b�d�cym 
w zarz�dzie Pa�stwowego Gospodarstwa Le�nego Lasy Pa�stwowe”.  
Jednym z wniosków, nie zrealizowanym do dnia sporz�dzenia niniejszej informacji 
był wniosek dotycz�cy znowelizowania rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 
6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej 
w Pa�stwowym Gospodarstwie Le�nym Lasy Pa�stwowe w zakresie jego 
dostosowania do aktualnego stanu prawa po nowelizacji ustawy o lasach w 1997 r. 

• Kontrola nr KSR-40-2004 – „Pozyskanie i obrót drewna oraz ochrona mienia 
Skarbu Pa�stwa w jednostkach RDLP Szczecinek” (dyrekcja oraz nadle�nictwa: 
Czarnobór, Go�cino i �widwin). 
Wyniki kontroli wskazały na nieprawidłowo�ci przy wyłanianiu wykonawców prac 
przy pozyskaniu drewna, przy egzekwowaniu nale�no�ci za sprzedane drewno oraz 
mało skuteczn� ochron� mienia Skarbu Pa�stwa, w szczególno�ci w zakresie 
kradzie�y drewna w regionach o wysokim zagro�eniu szkodnictwem le�nym. 

Najcz��ciej stosowane w informacji skróty i oznaczenia: 

MO�ZNiL b. Ministerstwo Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa 

M� Ministerstwo �rodowiska 

LP Lasy Pa�stwowe 

PGL LP Pa�stwowe Gospodarstwo Le�ne Lasy Pa�stwowe 

DGLP Dyrekcja Generalna Lasów Pa�stwowych 

RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Pa�stwowych 

BULiGL Biuro Urz�dzania Lasu i Geodezji Le�nej 

PUL Plan urz�dzenia lasu 

Ustawa 
o lasach  
lub uol 

Ustawa z dnia 28 wrze�nia 1991 r. o lasach (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 
435) 
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Najwy�sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia prowadzenie gospodarki 
le�nej przez Pa�stwowe Gospodarstwo Le�ne Lasy Pa�stwowe, w zakresie 
planowania pozyskania drewna, pomimo stwierdzenia nieprawidłowo�ci, 
polegaj�cych m.in. na nieprzestrzeganiu przepisów wewn�trznych 
reguluj�cych wybór wykonawców planów urz�dzenia lasu. 

Negatywnie natomiast Najwy�sza Izba Kontroli ocenia stwierdzone 
przypadki sprzeda�y drewna, po zani�onej cenie oraz podmiotom 
zalegaj�cym z płatno�ciami za sprzedane drewno, bez nale�ytego 
zabezpieczenia tych transakcji, a tak�e nisk� efektywno�� działania Słu�by 
Le�nej w zakresie ochrony mienia i nadzoru przy pomiarach i klasyfikacji 
pozyskanego drewna. 

W kolejnych latach w jednostkach obj�tych kontrol�, nie nast�powała 
poprawa ochrony mienia Lasów Pa�stwowych w zakresie szkodnictwa 
le�nego, polegaj�ca na ograniczeniu kradzie�y drewna. We wszystkich 10 
skontrolowanych RDLP wzrosła liczba kradzie�y lub zmniejszyła si� 
wykrywalno�� sprawców.  

Wyst�pienie powy�szych zjawisk było skutkiem niewystarczaj�cego 
nadzoru DGLP i RDLP nad jednostkami organizacyjnymi Lasów 
Pa�stwowych. W 1/3 skontrolowanych nadle�nictw nie zadbano o skuteczn� 
kontrol� wewn�trzn�, w szczególno�ci w zakresie pomiarów i klasyfikacji 
pozyskanego drewna, oraz o wła�ciwe dokumentowanie sprawowanego 
nadzoru. 

Nieprawidłowo�ci polegaj�ce na: nierzetelnym pomiarze i ewidencji 
pozyskanego drewna, sprzeda�y drewna po zani�onej cenie oraz podmiotom 
zalegaj�cym z płatno�ciami, a tak�e niewystarczaj�cy nadzór sprawowany 
w PGL LP miały charakter zjawisk korupcjogennych w zakresie obrotu 
drewnem. 
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1. W badanym okresie gospodark� le�n� w nadle�nictwach prowadzono na 
podstawie obowi�zuj�cych planów urz�dzenia lasu. W przypadkach upływu 
terminu obowi�zywania dotychczasowego planu, a przed zatwierdzeniem 
nowego, zadania gospodarcze dla nadle�nictw ustalali dyrektorzy regionalnych 
dyrekcji LP. Znacznemu skróceniu uległ okres upływaj�cy od opracowania do 
zatwierdzenia nowego planu przez ministra wła�ciwego ds. �rodowiska. 
Odnowienia powierzchni pozr�bowych dokonywano w ustawowym terminie nie 
przekraczaj�cym 2 lat po usuni�ciu drzewostanów.  

Stwierdzono, �e �redni okres działania nadle�nictw bez zatwierdzonych 
planów urz�dzenia lasu uległ skróceniu o ponad ¼, tj. z 31 miesi�cy według 
ustale� kontroli NIK z 2001 r. do około 23 miesi�cy według aktualnie 
przeprowadzonej kontroli. Natomiast dla 84 nadle�nictw, dla których w latach 
2002 - 2004 opracowano nowy PUL, okres taki wynosił ok. 14 miesi�cy. 

Kontrola wykazała, �e 15 z 298 nadle�nictw, nadzorowanych przez 10 
skontrolowanych RDLP, nie posiadało kompletnych planów urz�dzenia lasu, 
tj. brak było w nich programu ochrony przyrody, mimo obowi�zku (od dnia 
5 wrze�nia 1997 r.) opracowania tego programu, wynikaj�cego z art. 18 ust. 4 
pkt 2a ustawy o lasach. Było to działanie nielegalne. 

Kontrola w nadle�nictwach wykazała, �e wszystkie powierzchnie po 
drzewostanach usuni�tych w 2002 roku zostały odnowione w sposób sztuczny lub 
naturalny1. Powierzchnie po drzewostanach usuni�tych w 2003 r. zostały 
cz��ciowo odnowione, a powierzchnie po drzewostanach usuni�tych w 2004 r. 
zostały przygotowane do odnowienia. Wykonano prace zwi�zane z jesiennym 
przygotowaniem gleby pod nasadzenia roku 2005. 

(str. 23-26, 34-35) 

2. W okresie obj�tym kontrol� wyboru wykonawców planów urz�dzenia lasu oraz 
wykonawców prac przy pozyskaniu drewna dokonywano do dnia 1 marca 
2004 r. wg uregulowa� wewn�trznych PGL LP, a od dnia 2 marca 2004 r. wg 
przepisów ustawy Prawo zamówie� publicznych. 

 Nie we wszystkich przypadkach przestrzegano trybu, zasad i wymogów 
uregulowa� wewn�trznych jednostek PGL LP, m.in. zarz�dzenia nr 91/2001 
Dyrektora Generalnego Lasów Pa�stwowych z dnia 30 listopada 2001 r. 
w sprawie prowadzenia sprzeda�y drewna w Pa�stwowym Gospodarstwie 

                                                

1 Patrz  słowniczek str. 59 
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Le�nym Lasy Pa�stwowe, co prowadziło do działa� nierzetelnych 
i nielegalnych. �wiadczyło to o niewystarczaj�cym nadzorze nad działalno�ci� 
dyrektorów RDLP i nadle�niczych. 

W jednym przypadku (RDLP Szczecinek) dokonano przedwczesnego wyboru 
wykonawców PUL przez przeprowadzenie post�powania i zawarcie umów na 
sporz�dzenie PUL dla 4 nadle�nictw w 8 i 9 roku obowi�zywania PUL, 
podczas gdy wytyczne DGLP zalecały prowadzenie tych czynno�ci w ostatnim 
(10) roku obowi�zywania planu. Czynno�ci tych dokonano przed wej�ciem w 
�ycie ustawy Prawo zamówie� publicznych w dniu 2 marca 2004 r.  

W Nadle�nictwie Go�cino (RDLP Szczecinek) stwierdzono, �e w 2002 r. 
zawarto 30 umów na prace z zakresu pozyskania drewna na okres 4 miesi�cy, 
który nast�pnie aneksami przedłu�ono o kolejne 4 miesi�ce, po upływie 
terminu obowi�zywania umów, tj. w dniu 2.05.2002 r. dla 30 umów i w dniu 
2.09.2002 r. dla 25 umów. 

(str. 25-26, 31-33) 

3. Ustalone w planach finansowo-gospodarczych wielko�ci pozyskania drewna 
zmieniane były decyzjami Dyrektora Generalnego LP 11 razy w 2002 r., 34 
razy w 2003 r. i 26 razy w 2004 r.  

Korekty planu finansowo-gospodarczego powodowały, �e zrealizowane 
pozyskanie drewna nie odbiegało znacz�co od wielko�ci planowanych 
i wynosiło od 97,8 % w RDLP Szczecin w 2002 r. do 106,4 % w RDLP Kraków 
w 2004 r. 

Stwierdzono przypadki, �e decyzje Dyrektora Generalnego LP dotycz�ce 
zwi�kszenia planu pozyskania drewna nie były ujmowane w skorygowanych 
w RDLP planach finansowo-gospodarczych, co było działaniem nierzetelnym. 

Spo�ród 17 regionalnych dyrekcji LP 12 dokonało samodzielnych zwi�ksze� 
planu pozyskania drewna, bez uzyskania decyzji Dyrektora Generalnego LP, 
co było działaniem nielegalnym. 

W dwóch przypadkach (RDLP Warszawa i Pozna�) decyzje dotycz�ce 
zwi�kszenia planu pozyskania i sprzeda�y drewna w 2002 r. wydano po 
zako�czeniu roku kalendarzowego, tj. w dniu 13 stycznia 2003 r.  

Stwierdzono, �e w planach finansowo-gospodarczych na 2003 r., skorygowanych 
dla wszystkich 17 RDLP w dniu 12 grudnia 2003 r., nie uj�to grubizny o ł�cznej 
mi��szo�ci 557 tys. m3, tj. 2,1% skorygowanego planu. 

(str. 27- 31) 

4. Sprzeda�y drewna, w kontrolowanym okresie, dokonywano w wielko�ciach 
uwzgl�dniaj�cych relacje popytu i poda�y. Przy �redniorocznej sprzeda�y 27,5 
mln m3 grubizny udział eksportu wynosi 0,5 mln m3, tj. 1,8 % wielko�ci 
sprzeda�y rocznej. 
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Przychody ze sprzeda�y drewna w badanym okresie wzrosły o ok. 24 %, 
a nale�no�ci przeterminowane z tytułu sprzeda�y drewna zmalały o ok. 65 % 
W zmniejszeniu nale�no�ci 21 % udziału miały umorzone nale�no�ci 
nie�ci�galne, powstałe w latach poprzedzaj�cych okres obj�ty kontrol�. 

Stwierdzono istotne nieprawidłowo�ci przy sprzeda�y drewna. Polegały one 
na: zawieraniu umów z moc� wsteczn�, sprzeda�y drewna podmiotom 
zalegaj�cym z płatno�ciami, nierzetelnym zabezpieczeniu umów sprzeda�y 
drewna oraz sprzeda�y drewna po zani�onej cenie.  

W ocenie NIK były to działania nierzetelne oraz miały charakter zjawisk 
korupcjogennych.  

Prawie dwukrotnie zwi�kszono udział eksportu drewna - z 1,1% ogólnej ilo�ci 
sprzedanego drewna w 2002 r. do 2,1% w 2004 r. 

W okresie obj�tym kontrol� DGLP zawarł długoterminowe umowy z dwiema 
firmami austriackimi (jedna obowi�zuj�ca do ko�ca 2006 r., a druga do 
ko�ca 2007 r.) na sprzeda� drewna sosnowego i �wierkowego w ilo�ci ł�cznej 
ok. 3 mln m3. 

Niewystarczaj�ce i zró�nicowane było zaanga�owanie w windykacj� nale�no�ci 
przeterminowanych. 

W okresie obj�tym kontrol� o 64,9 % zmalały nale�no�ci przeterminowane 
z tytułu sprzeda�y drewna z kwoty 195,6 mln zł w 2002 r. do 68,6 mln zł w 2004 r., 
tj. o 127 mln zł. Udział umorzonych nale�no�ci nie�ci�galnych w tej kwocie 
stanowił 1/5. 

(str. 35 - 47) 

5. W jednostkach obj�tych kontrol� nie osi�gni�to w latach 2002-2004 poprawy 
w zakresie ograniczenia szkodnictwa le�nego polegaj�cego na kradzie�y 
drewna. Spo�ród 10 skontrolowanych RDLP w 5 RDLP wzrosła liczba 
przypadków kradzie�y drewna, w dalszych 4 zmniejszyła si� wykrywalno�� 
sprawców, a w RDLP Krosno nast�pił wzrost kradzie�y drewna przy 
jednoczesnym spadku wykrywalno�ci.  

W badanym okresie w Lasach Pa�stwowych stwierdzono ł�cznie 33,1 tys. 
przypadków kradzie�y drewna grubizny o masie 98,7 tys. m3 (co stanowiło 
0,1 % masy grubizny pozyskanej w tym okresie) i warto�ci ca 11,4 mln zł. 
Szkodnictwo le�ne w 10 skontrolowanych RDLP w zakresie kradzie�y drewna 
wykazywało tendencj� rosn�c� w 5 RDLP (Krosno, Olsztyn, Szczecin, 
Wrocław, Zielona Góra), a w 4 RDLP (Krosno, Lublin, Toru� i Warszawa) 
spadła wykrywalno�� sprawców. W jednym przypadku (RDLP Krosno) 
nast�pił wzrost liczby kradzie�y przy spadku wykrywalno�ci. Najwi�ksze 
nasilenie kradzie�y stwierdzono w 3 RDLP (Radom, Lublin, Wrocław), gdzie 
ł�czna warto�� skradzionego drewna wyniosła 3,8 mln zł, co stanowiło 1/3 
warto�ci grubizny skradzionej w Lasach Pa�stwowych (str. 47 - 51). 
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6. W 1/3 skontrolowanych nadle�nictw nie zadbano o skuteczn� kontrol� 
wewn�trzn�, w szczególno�ci w zakresie rzetelno�ci i dokładno�ci pomiaru 
i klasyfikacji pozyskanego drewna. W niepełnym zakresie dokumentowany był 
nadzór w trakcie pozyskania i pomiaru pozyskanego drewna. Było to działanie 
nierzetelne. 

Pomimo nadzoru sprawowanego przez Słu�b� Le�n� kontrole wewn�trzne 
PGL LP wykazały istotne nieprawidłowo�ci w zakresie pozyskania, pomiaru 
i klasyfikacji pozyskanego drewna. Stwierdzono tak�e przypadki 
niedokumentowania zalece� po przeprowadzonych kontrolach wewn�trznych. 
(str. 52 - 53) 

7. Badania kontrolne wykazały: uszczuplenie �rodków publicznych w kwocie 
6,99 mln zł, po�ytki finansowe w postaci nale�nych �rodków publicznych lub 
innych składników aktywów – 6,87 mln zł oraz inne nieutracone po�ytki 
5,8 tys. zł. 
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Niezale�nie od wniosków sformułowanych w wyst�pieniach pokontrolnych 
skierowanych do jednostek kontrolowanych, w celu usuni�cia stwierdzonych 
nieprawidłowo�ci, niezb�dne jest podj�cie nast�puj�cych działa� przez: 

1. Ministra �rodowiska: 

• rozwa�enie uregulowania w akcie normatywnym terminów uzgadniania, 
weryfikacji i zatwierdzania projektów planów urz�dzenia lasu oraz trybu 
post�powania dla nadle�nictw w przypadkach upływu terminu 
obowi�zywania tych planów. 

2. Dyrektora Generalnego Lasów Pa�stwowych: 

• egzekwowanie skutecznego nadzoru nad pozyskaniem i sprzeda�� drewna, 
w ramach kompetencji ustalonych w art. 33 ustawy o lasach, 

• ujmowanie w planach finansowo-gospodarczych pełnych wielko�ci 
pozyskania i sprzeda�y drewna, 

• podejmowanie efektywniejszych działa� w celu ograniczania szkodnictwa 
le�nego polegaj�cego na kradzie�y drewna. 

3. Dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Pa�stwowych: 

• sprawowanie skuteczniejszego nadzoru nad działalno�ci� nadle�niczych 
w zakresie pozyskania i sprzeda�y drewna oraz ochrony przed kradzie�� 
drewna, 

• uwzgl�dnianie w planach finansowo-gospodarczych pełnych wielko�ci 
pozyskania i sprzeda�y drewna, 

• nale�yte zabezpieczanie umów sprzeda�y drewna, 

• zapewnienie bardziej skutecznych mechanizmów kontrolnych w nadzorowanych 
jednostkach, 

• rozwa�enie zawarcia ze wszystkimi wojewódzkimi inspektorami transportu 
drogowego porozumie� w sprawie kontroli przewo�onych ładunków 
drewna. 
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Podstawowym aktem prawnym reguluj�cym problematyk� obrotu drewnem oraz 
gospodark� finansow� w Lasach Pa�stwowych jest ustawa z dnia 28 wrze�nia 1991 r. 
o lasach2 zwana dalej „ustaw�”. Ustawa okre�la zasady zachowania, ochrony 
i powi�kszania zasobów le�nych oraz zasady gospodarki le�nej w powi�zaniu z innymi 
elementami �rodowiska i z gospodark� narodow� (art. 1). Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy 
lasem jest grunt zwi�zany z gospodarka le�n�, zaj�ty pod wykorzystywane dla potrzeb 
gospodarki le�nej: budynki i budowle, urz�dzenia melioracji wodnych, linie podziału 
przestrzennego lasu, drogi le�ne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki le�ne, 
miejsca składowania drewna, a tak�e wykorzystywany na parkingi le�ne i urz�dzenia 
turystyczne. Lasami stanowi�cymi własno�� Skarbu Pa�stwa zarz�dza Pa�stwowe 
Gospodarstwo Le�ne Lasy Pa�stwowe. W ramach sprawowanego zarz�du Lasy 
Pa�stwowe prowadz� gospodark� le�n�, gospodaruj� gruntami i innymi 
nieruchomo�ciami oraz nieruchomo�ciami zwi�zanymi z gospodark� le�n�, a tak�e 
prowadz� ewidencje maj�tku Skarbu Pa�stwa oraz ustalaj� jego warto�� (art. 4 ust. 1 i 3). 

Nadzór nad Lasami Pa�stwowymi sprawuje minister wła�ciwy do spraw �rodowiska, 
który tak�e sprawuje nadzór nad gospodark� le�n� w lasach stanowi�cych własno�� 
Skarbu Pa�stwa (art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1). 

710101*1 &����	2�!/$!#���	��"3�	

Trwale zrównowa�on� gospodark� le�n� prowadzi si� według planu urz�dzenia lasu lub 
uproszczonego planu urz�dzenia lasu, sporz�dzonego zgodnie z art. 18 ustawy 
z uwzgl�dnieniem w szczególno�ci celów, o których mowa w art. 7 ust. 1, natomiast 
gospodark� le�n� według zasad okre�lonych w art. 8 ustawy. Zgodnie z art. 14a ust. 1 
i 2 ustawy drewno podlega ocechowaniu. Taki obowi�zek spoczywa na wła�cicielach 
lasów. 

Minister Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa wydał rozporz�dzenie 
z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów 
urz�dze� do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzaj�cego 
legalno�� pozyskania drewna3. 

                                                
2 j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 45 poz.435. 
3 Dz. U. Nr 36 poz. 201 ze zm. 
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Stosownie do art. 18 ust. 1, 2 i 3 ustawy plan urz�dzenia lasu sporz�dza si� na 10 lat, 
z uwzgl�dnieniem przyrodniczych i ekonomicznych warunków gospodarki le�nej, 
celów i zasad gospodarki le�nej oraz sposobów ich realizacji, okre�laj�cych dla ka�dego 
drzewostanu i urz�dzonego obiektu, z uwzgl�dnieniem lasów ochronnych (plan 
urz�dzenia lasu mo�e by� opracowany na okres krótszy ni� 10 lat, je�li jest to 
uzasadnione stanem lasów zwi�zanym z wyst�pieniem szkód lub kl�sk �ywiołowych). 
Zmiana okresu, o którym mowa wy�ej wymaga zgody organu zatwierdzaj�cego plan 
urz�dzenia lasu. Elementy, jakie zawiera plan urz�dzenia lasu okre�la art. 18 ust. 4 
ustawy. 

Plan urz�dzenia lasu sporz�dza si� dla lasów stanowi�cych własno�� Skarbu Pa�stwa 
(uproszczone plany urz�dzenia lasów sporz�dza si� dla lasów, nie b�d�cych własno�ci� 
Skarbu Pa�stwa). Plan taki sporz�dza specjalistyczna jednostka lub inny podmiot 
wykonawstwa urz�dzeniowego (art. 19 ust. 1 i 5). Ustalenia planów urz�dzenia lasów 
dotycz�cych granic i powierzchni lasów, w tym lasów ochronnych, uwzgl�dnia si� 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jak równie� takie ustalenia 
uwzgl�dnia si� w ewidencji gruntów i budynków (art. 20). 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy plan urz�dzenia lasu sporz�dzony jest na zlecenie i koszt 
Lasów Pa�stwowych, dla lasów b�d�cych w ich zarz�dzie. Minister wła�ciwy do spraw 
�rodowiska zatwierdza plan urz�dzenia lasu dla lasów stanowi�cych własno�� Skarbu 
Pa�stwa (art. 22 ust. 1). Zmiana planu urz�dzenia lasu mo�e by� dokonana aneksem z 
zastrze�eniem, o którym mowa ni�ej, a z zachowaniem przepisów art. 22, o których 
mowa wy�ej (art. 23 ust. 1). Zgodnie z tym zwi�kszenie rozmiaru pozyskania drewna w 
nadle�nictwie ponad wielko�� okre�lon� w planie urz�dzenia lasu mo�e nast�pi� tylko, w 
zwi�zku ze szkod� lub kl�sk� �ywiołow�. W razie braku mo�liwo�ci utrzymania 
przewidzianego w planie urz�dzenia lasu etatu ci�� u�ytków głównych z przyczyn, jak 
wy�ej, dokonuje si� zmiany planu urz�dzenia lasu w trybie okre�lonym w art. 23 ust. 1 
(art. 23 ust. 2 i 3). 

Minister Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa wydał rozporz�dzenie 
z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporz�dzenia planu 
urz�dzenia lasu, uproszczonego planu urz�dzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu4 
oraz rozporz�dzenie z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie warunków, jakie powinny 
spełnia� specjalistyczne jednostki i inne podmioty wykonawstwa urz�dzeniowego5. 

71010171 &�'"����#	(�" �$��"���	�#)�#	��"�	&�'"����#	

Lasy Pa�stwowe, jako pa�stwowa jednostka organizacyjna nie posiadaj�ca osobowo�ci 
prawnej, reprezentuj� Skarb Pa�stwa w zakresie zarz�dzanego mienia. 
W skład Lasów Pa�stwowych wchodz� nast�puj�ce jednostki organizacyjne: 
- Dyrekcja Generalna Lasów Pa�stwowych, 

                                                
4 Dz. U. Nr 3 poz. 16. 
5 Dz. U. Nr 69 poz. 452. 
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- regionalne dyrekcje Lasów Pa�stwowych, które tworzy, ł�czy, dzieli, likwiduje oraz 
okre�la ich zasi�g terytorialny, w drodze rozporz�dzenia minister wła�ciwy do spraw 
�rodowiska, na wniosek Dyrektora Generalnego, 

- nadle�nictwa, które tworzy, ł�czy, dzieli, likwiduje oraz okre�la ich zasi�g 
terytorialny Dyrektor Generalny, na wniosek dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów 
Pa�stwowych, 

- inne jednostki organizacyjne nie posiadaj�ce osobowo�ci prawnej (art. 32). 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy Lasami Pa�stwowymi kieruje Dyrektor Generalny 
przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Pa�stwowych. Dyrektora 
Generalnego powołuje i odwołuje minister wła�ciwy do spraw �rodowiska. 

Zakres zada� realizowanych przez Dyrektora Generalnego okre�la art. 33 ust. 3 ustawy. 
Dyrektor Generalny m.in.  

- reprezentuje Skarb Pa�stwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie swojego 
działania,  

- inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalno�� dyrektorów regionalnych dyrekcji 
Lasów Pa�stwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów 
Pa�stwowych o zasi�gu krajowym,  

- organizuje planowanie urz�dzeniowe w lasach i prognozowanie w le�nictwie, 
powołuje i odwołuje Głównego Inspektora Stra�y Le�nej, dyrektorów regionalnych 
dyrekcji Lasów Pa�stwowych.  

Zakres zada� realizowanych przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Pa�stwowych 
okre�la art. 34 ustawy. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Pa�stwowych 
w szczególno�ci:  

- Reprezentuje Skarb Pa�stwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie swojego 
działania,  

- powołuje i odwołuje m.in. nadle�niczych, inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje 
działalno�� nadle�niczych i kierowników jednostek organizacyjnych o zasi�gu 
regionalnym. 

Nadle�niczy prowadzi samodzielnie gospodark� le�n� w nadle�nictwie na podstawie 
planu urz�dzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu. Ponadto realizuje zadania okre�lone 
w art. 35 ustawy, w szczególno�ci:  

- reprezentuje Skarb Pa�stwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie swojego 
działania,  

- kieruje nadle�nictwem jako podstawow� jednostk� organizacyjn� Lasów 
Pa�stwowych,  

- inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalno�� pracowników nadle�nictwa, 
organizuje ochron� mienia i zwalczanie szkodnictwa le�nego. 
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Lasy Pa�stwowe prowadz� działalno�� na zasadzie samodzielno�ci finansowej 
i pokrywaj� koszty działalno�ci z własnych przychodów (art. 50). Rokiem 
obrachunkowym w Lasach Pa�stwowych jest rok kalendarzowy (art. 51). Stosownie do 
art. 52 ust. 1 ustawy Lasy Pa�stwowe sporz�dzaj� corocznie raport o stanie lasów oraz 
sprawozdanie finansowo-gospodarcze z działalno�ci Lasów Pa�stwowych. Lasy 
Pa�stwowe otrzymuj� z bud�etu pa�stwa dotacje celowe na zadania wskazane w art. 54 
ustawy. 

Zgodnie z art. 56 ustawy w Lasach Pa�stwowych tworzy si� fundusz le�ny stanowi�cy 
form� gospodarowania �rodkami na cele wskazane w ustawie. �rodkami funduszu 
dysponuje Dyrektor Generalny. Przepis art. 57 ustawy okre�la �rodki funduszu, które 
m.in. stanowi odpis podstawowy liczony od warto�ci sprzeda�y drewna obci��aj�cy 
koszty działalno�ci nadle�nictw. Minister wła�ciwy do spraw �rodowiska, na wniosek 
Dyrektora Generalnego, w drodze decyzji, ustala corocznie Lasom Pa�stwowym 
wielko�� odpisu, o którym mowa wy�ej. Dyrektor Generalny mo�e ustala� wielko�� 
odpisu dla poszczególnych dyrekcji regionalnych, a dyrektor regionalnej dyrekcji 
Lasów Pa�stwowych – dla poszczególnych nadle�nictw (art. 57 ust. 2). �rodki funduszu 
le�nego mog� by� przeznaczone m.in. na sporz�dzanie planów urz�dzenia lasu 
(art.58 ust.2 pkt 4). 

Zasady sprzeda�y drewna, zawierania porozumie� długoterminowych dotycz�cych 
sprzeda�y i zakupu drewna oraz tryb i harmonogram tworzenia rocznego planu 
pozyskania i sprzeda�y drewna zostały uregulowane zarz�dzeniem Dyrektora 
Generalnego Lasów Pa�stwowych. W okresie obj�tym kontrol� obowi�zywało 
zarz�dzenie nr 91 Dyrektora Generalnego Lasów Pa�stwowych z dnia 30 listopada 
2001 r. w sprawie prowadzenia sprzeda�y drewna w Pa�stwowym Gospodarstwie 
Le�nym Lasy Pa�stwowe.6 

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej w Pa�stwowym Gospodarstwie Le�nym 
Lasy Pa�stwowe okre�liła Rada Ministrów w rozporz�dzeniu z dnia 6 grudnia 1999 r.7 

Od dnia 2 marca 2004 r. Lasy Pa�stwowe maj� obowi�zek stosowania do udzielania 
zamówie� publicznych ustawy z dnia 27 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� 
publicznych8 (art. 3 ust. 1 pkt 2). 

71010191 �52%:�	�#)��	�	����%	�#)��	

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy w Lasach Pa�stwowych tworzy si� Słu�b� Le�n�, do 
której zalicza si� pracowników zajmuj�cych si�: 

1) sprawami zarz�du lasami b�d�cymi w zarz�dzie Lasów Pa�stwowych, 

                                                
6 Zarz�dzenie nie publikowane. 
7 Dz. U. Nr 134 poz. 692. 
8 Dz.U.Nr.19 poz.177 ze zm. 
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2) prowadzeniem gospodarki le�nej i ocen� lasów, 
3) zwalczaniem przest�pstw i wykrocze� w zakresie szkodnictwa le�nego i ochrony 

przyrody oraz wykonywaniem innych zada� w zakresie ochrony mienia, 
4) sprawami nadzoru, o którym mowa w art. 5, w razie powierzenia takiego 

nadzoru. 
Wymogi, jakie nale�y spełni�, aby móc zosta� pracownikiem Słu�by Le�nej okre�la art. 
45 ust. 2 ustawy. Pracownicy Słu�by Le�nej przy wykonywaniu czynno�ci słu�bowych 
korzystaj� z ochrony prawnej, przewidzianej w przepisach prawa karnego dla 
funkcjonariuszy publicznych (art. 46 ust. 1). 
Zakres uprawnie� pracowników Słu�by Le�nej okre�la art. 46 ustawy. 
Stosownie do art. 47 ust. 1, 1a i 1b ustawy w Lasach Pa�stwowych tworzy si� Stra� 
Le�n�. Zadania, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3 (dot. zwalczania przest�pstw 
i wykrocze� w zakresie szkodnictwa le�nego) wykonywane s� przez stra�ników le�nych 
zaliczonych do Słu�by Le�nej. Stra�� Le�n� kieruje Główny Inspektor Stra�y Le�nej 
podporz�dkowany Dyrektorowi Generalnemu. Jednostki Stra�y Le�nej w Lasach 
Pa�stwowych stanowi�: 

1) posterunki w nadle�nictwach podporz�dkowane nadle�niczemu, 
2) grupy interwencyjne w regionalnych dyrekcjach Lasów Pa�stwowych 

podporz�dkowane dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Pa�stwowych. 
Ich organizacj� i zakres działania okre�la Dyrektor Generalny. Zakres uprawnie� 
stra�ników le�nych okre�la art. 47 ust. 2 – 8 ustawy, które w zakresie zwalczania 
szkodnictwa le�nego przysługuj� równie� nadle�niczemu.(art. 48). 
Zgodnie z art. 48a ustawy nadle�niczy i dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów 
Pa�stwowych współpracuj� z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych 
w zakresie niezb�dnym do realizacji jego zada� ustawowych. 
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Las jest jednym z najwa�niejszych komponentów �rodowiska przyrodniczego i dlatego 
niezale�nie od formy własno�ci zawsze podlegał ochronie. 

Po odzyskaniu niepodległo�ci przez Polsk� w 1918 r., jedn� z wielu pilnych spraw 
podlegaj�cych uporz�dkowaniu było wydanie przez RM postanowienia z dnia 30 
grudnia 1918 r., dotycz�cego ochrony i u�ytkowania lasów. Spowodowało to, �e 
wszystkie lasy, w tym prywatne podlegały obowi�zkowemu nadzorowi i kontroli przez 
wyznaczone urz�dy ochrony lasów. Wówczas ju� zdecydowano, �e lasy mog� by� 
u�ytkowane tylko na podstawie zatwierdzonych planów gospodarstwa le�nego lub po 
stwierdzeniu przez pa�stwowych inspektorów le�nych, i� u�ytkowane s� zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 

Nast�pnie akty prawne wydane w okresie mi�dzywojennym regulowały m.in. takie 
kwestie, jak: organizacja administracji lasów pa�stwowych, zagospodarowanie lasów 
pa�stwowych oraz zwalczanie szkodnictwa le�nego i polnego. 



Wa�niejsze wyniki kontroli  

 18  

Po II wojnie �wiatowej, zmieniła si� struktura własno�ciowa lasów w Polsce. I tak w 
1937 r. udział lasów pa�stwowych wynosił 38,7% wszystkich lasów (niepa�stowych 
było 61,3%), a w 1946 r. udział lasów pa�stwowych wzrósł do 85,7%, 
a niepa�stwowych spadł do 14,9%. Regulacje prawne wydano oddzielnie dla lasów 
pa�stwowych i dla lasów niepa�stwowych. Lasy pa�stwowe wówczas miały osobowo�� 
prawn�, działały według zasad rozrachunku gospodarczego i uzyskały uprawnienia do 
działania w charakterze organu administracji pa�stwowej. Jednak�e regulacje prawne 
dotycz�ce lasów rozproszone były w kilku aktach prawnych. Dopiero ustawa z dnia 28 
wrze�nia 1991 r. o lasach wprowadziła zasad� jedno�ci le�nictwa bez wzgl�du na formy 
własno�ci i zast�piła nast�puj�ce akty prawne:  

a) dekret z 5 lipca 1946 r. o Stra�y Le�nej, 

b) ustaw� z dnia 20 grudnia 1949 r. o pa�stwowym gospodarstwie le�nym, 

c) ustaw� z dnia 22 listopada 1973 r. o zagospodarowaniu lasów nie 
stanowi�cych własno�ci pa�stwa9. 

W strukturze własno�ciowej lasów w Polsce dominuj� lasy publiczne10 (82,6%), w tym 
lasy pozostaj�ce w zarz�dzie Pa�stwowego Gospodarstwa Le�nego Lasy Pa�stwowe 
zajmuj� obszar 7 583,4 tys. ha, który stanowi 78,4% powierzchni ogólnej lasów 
w Polsce. Lasy Pa�stwowe prowadz� działalno�� na zasadzie samodzielno�ci 
finansowej i pokrywaj� koszty działalno�ci z własnych przychodów. W ramach 
sprawowanego zarz�du Lasy Pa�stwowe prowadz� gospodark� le�n�, która m.in. 
obejmuje działalno�� gospodarcz� podstawow� – pozyskanie drewna i jego sprzeda� w 
stanie nie przetworzonym. 

Lesisto�� Polski, wynosz�ca jeszcze pod koniec XVIII wieku około 40% 
(w ówczesnych granicach), zmalała do 20,8% w 1945 r. Odwrócenie tego procesu 
nast�piło w latach 1945–1970, kiedy w wyniku zalesienia 933,5 tys. ha lesisto�� Polski 
wzrosła do 27,0%. �redni roczny rozmiar zalesie� wynosił wtedy 35,9 tys. ha, 
a w szczytowym okresie 1961–1965 – ponad 55 tys. ha. 

Obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi 8973 tys. ha (wg GUS – stan w dniu 
31.12.2004 r.), co odpowiada lesisto�ci 28,7%.  

Lesisto�� Polski według województw, struktur� lasów w Polsce, wielko�� powierzchni 
le�nej na tle powierzchni l�dowej oraz udział lasów publicznych w ogólnej powierzchni 
lasów w wybranych krajach europejskich przedstawiono poni�ej: 

 

                                                

9 Na podstawie komentarza Wojciecha Radeckiego – Ustawa o Lasach – Wrocław 1999, str. 10-19. 

10 Lasy Publiczne – nazewnictwo GUS obejmuje lasy własno�ci Skarbu Pa�stwa i gmin. 
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Rys. nr 1. Lesisto�� Polski według województw11. 

 

 

 

Rys. nr 2.  Struktura lasów w Polsce. 

 

                                                

11Ilustracje i wykresy zamieszczone w cz��ci 3.1.2. niniejszej informacji pochodz� z Raportu o stanie 
lasów w Polsce, 2004. 
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Rys. nr 3. Wielko�� powierzchni le�nej na tle powierzchni l�dowej przypadaj�cej na 
jednego mieszka�ca. 

 

 

Rys. nr 4. Udział lasów publicznych w ogólnej powierzchni lasów w wybranych 
pa�stwach europejskich. 

Porównanie udziału lasów publicznych w ogólnej powierzchni lasów w grupie pa�stw 
europejskich wskazuje zró�nicowanie tej wielko�ci. Przewaga własno�ci publicznej 
lasów oprócz Polski wyst�puje równie� w pa�stwach zachodnich (Szwajcaria, Niemcy). 
Wyodr�bni� mo�na podział na trzy grupy krajów: Wspólnot� Niepodległych Pa�stw 
(WNP), gdzie 100% lasów jest własno�ci� pa�stwa, kraje skandynawskie wraz z 
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Francj� i Austri� o zdecydowanej wi�kszo�ci lasów prywatnych, oraz pozostałe kraje o 
zró�nicowanej strukturze własno�ciowej z przewa�aj�cym udziałem lasów publicznych. 

Wielko�ci zasobów drzewnych12 Polski oraz wybranych krajów europejskich 
przedstawiaj� poni�sze wykresy: 

 

Rys. nr 5. Wielko�� zasobów drzewnych w lasach Polski w latach 1967-2004, w mln m3 
grubizny brutto. 

 
Rys. nr 6. Zasoby drzewne w wybranych krajach. 

PGL Lasy Pa�stwowe gospodaruj�c mieniem Skarbu Pa�stwa s� głównym dostawc� 
drewna na rynku krajowym. 

                                                
12  Ł�czna mi��szo�� drzew lasu – oszacowana obj�to�� grubizny drzewostanów.  

Grubizna – w odniesieniu do zapasu na pniu oznacza mi��szo�� drzewa od wysoko�ci pniaka do 
wysoko�ci, w której �rednica w korze wynosi co najmniej 7 cm. 
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W ci�gu najbli�szych 10 lat ewentualne zwi�kszenie rozmiaru pozyskania drewna 
w PGL Lasy Pa�stwowe wymaga szczegółowej analizy planów urz�dzenia lasu 
w poszczególnych nadle�nictwach. Prognozy rozwoju zasobów drzewnych na pniu do 
roku 2010 dla PGL Lasy Pa�stwowe wskazuj� na stały ich wzrost. Analiza aktualnego 
stanu zasobów drzewnych w PGL Lasy Pa�stwowe i ich trendu rozwojowego wskazuje 
na mo�liwo�� zwi�kszenia pozyskania drewna mniej wi�cej o 3% rocznie, co byłoby 
powi�zane z potrzebami hodowlanymi i ochronnymi. Powy�sze jest zgodne ze 
stanowiskiem wyra�onym przez Rad� Le�nictwa (organ opiniodawczo – doradczy 
Ministra �rodowiska) w uchwale z dnia 22 lipca 2004 r.) 

 



Istotne ustalenia kontroli 
 

 23  

71*1 
"����#	2"���#���	��������	

71*101  ��������#	 ���3�	2�!/$!#���	��"2	

PGL LP w latach 2002-2004 wydatkowały na opracowanie planów urz�dzenia 
lasu ogółem 96 907,0 tys. zł, a na opracowania glebowo - siedliskowe13 15 811,5 tys. zł. 

�redni koszt opracowania planu urz�dzenia lasu w kontrolowanym okresie wyniósł 
46,12 zł/ha (w 2002 r. koszt ten wynosił 48,86 zł/ha, w 2003 r. 44,52 zł/ha, w 2004 r. 
45,30 zł/ha). Koszty jednostkowe14 planu urz�dzenia lasu zawierały si� w przedziale od 
14,13 zł/ha do 87,29 zł/ha. 

�redni koszt opracowa� glebowo - siedliskowych wyniósł w kontrolowanym okresie 
20,56 zł/ha, (w 2002 r. koszt ten wyniósł 20,01 zł/ha, w 2003 r. 21,08 zł/ha, w 2004 r. 
20,43 zł/ha). Koszty jednostkowe opracowa� glebowo siedliskowych wahały si� 
w przedziale od 10,43 zł/ha do 47,59 zł/ha. 

Spo�ród 17 regionalnych dyrekcji Lasów Pa�stwowych kontroli poddano 10, które 
ł�cznie nadzorowały 298 nadle�nictw. Kontrola wykazała, �e wszystkie nadle�nictwa, 
nadzorowane przez 10 skontrolowanych RDLP, prowadziły gospodark� le�n� na 
podstawie planów urz�dzenia lasu. W przypadkach dezaktualizacji starego planu do 
momentu zatwierdzenia nowego planu urz�dzenia lasu gospodarka prowadzona była na 
podstawie zarz�dze� dyrektorów regionalnych dyrekcji LP. 

Kontrola wykazała, �e czas w jakim nadle�nictwa funkcjonowały na podstawie 
zarz�dze� dyrektorów regionalnych bez zatwierdzonego planu urz�dzenia lasu uległ 
wyra�nemu skróceniu. 

• W wyniku kontroli „Funkcjonowania Pa�stwowego Gospodarstwa Le�nego 
Lasy Pa�stwowe w wybranych dziedzinach”15 przeprowadzonej przez NIK 
w 2001 roku ustalono, �e �redni okres funkcjonowania nadle�nictw bez 
zatwierdzonego planu urz�dzenia lasu wynosił od 15 do 53 miesi�cy (�rednio 31 
miesi�cy). 

• W aktualnej kontroli przeprowadzonej w 2005 r. stwierdzono na podstawie 298 
nadle�nictw nadzorowanych przez skontrolowane 10 RDLP, �e �redni czas 
funkcjonowania ich bez zatwierdzonego planu urz�dzenia lasu wyniósł �rednio 
23 miesi�ce (od 19 miesi�cy w RDLP Wrocław do 29 miesi�cy w RDLP 
Szczecin).  

W latach 2002-2004 w 10 skontrolowanych regionalnych dyrekcjach plany 
urz�dzenia lasu wykonywały brygady urz�dzeniowe wchodz�ce w skład regionalnych 

                                                
13 Inwentaryzacja gleb i siedlisk le�nych. 
14 Koszt opracowania w przeliczeniu na 1 ha, w odniesieniu do konkretnego nadle�nictwa. Ró�nice 

kosztów jednostkowych zale�� od pracochłonno�ci opracowania, która wynika m.in. z uwarunkowa� 
przyrodniczych terenu, ilo�ci i wielko�ci kompleksów le�nych. 

15 Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania PGL LP w wybranych dziedzinach Nr P/01/165 
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dyrekcji LP (RDLP Zielona Góra), podmioty prywatne oraz oddziały przedsi�biorstwa 
pa�stwowego Biuro Urz�dzania Lasu i Geodezji Le�nej (BULiGL). 
Najwi�kszym podmiotem na rynku prac urz�dzeniowych był BULiGL - 90% warto�ci 
sporz�dzonych planów urz�dzenia lasu. 

W 84 nadle�nictwach, dla których w latach 2002-2004 opracowano nowe plany 
urz�dzenia lasu, okres funkcjonowania bez zatwierdzonego planu wyniósł 14 miesi�cy 
(od 6 miesi�cy w RDLP Krosno do 28 miesi�cy w RDLP Zielona Góra). Dla 
poszczególnych nadle�nictw okres ten wahał si� od 2 miesi�cy w Nadle�nictwie 
Gł�boki Bród (RDLP Białystok) do ponad 43 miesi�cy w Nadle�nictwie Jarocin (RDLP 
Pozna�). 

Jednym z warunków maj�cych wpływ na termin zatwierdzenia planu urz�dzenia lasu, 
niezale�nym od regionalnych dyrekcji LP jest okres weryfikacji planu przez DGLP 
i Ministerstwo �rodowiska. Jak ustalono, czas ww. weryfikacji równie� uległ skróceniu 
w stosunku do lat poprzednich. 

W latach 1998-2000 opiniowanie planów urz�dzenia lasu nadle�nictw zajmowało 
DGLP od 1 do 12 miesi�cy, a Minister zatwierdzał plany w okresie do 6 miesi�cy.  

W kontrolowanym okresie zostało opracowanych, zweryfikowanych przez DGLP oraz 
zatwierdzonych przez Ministra �rodowiska 129 planów urz�dzenia lasu: 45 w 2002 r., 
36 w 2003 r. i 48 w 2004 r. 

Okres weryfikacji planów urz�dzenia lasu przez DGLP wynosił �rednio 
w kontrolowanym okresie 33 dni (27 dni w 2002 r., 35 dni w 2003 r. i 36 dni w 2004 r.). 
Najkrótszy czas w jakim DGLP dokonała weryfikacji planu w kontrolowanym okresie 
to 4 dni, a najdłu�szy 115 dni. 

Pismem zn. DL.lp-05/03 z dnia 8 maja 2003 r. Ministerstwo �rodowiska przesłało do 
DGLP ustalenia w sprawie terminów zlecania, uzgodnie� i konsultacji, kontroli 
i weryfikacji oraz zatwierdzania planów urz�dzenia lasu, według którego weryfikacja 
w DGLP powinna by� dokonana w terminie 2 miesi�cy, a weryfikacja w Ministerstwie 
�rodowiska w terminie do 1 miesi�ca. Od dnia otrzymania pisma do ko�ca 2004 r. 
DGLP dokonała weryfikacji 65 planów, z których w 7 przypadkach przekroczono 2 
miesi�czny termin wyznaczony przez Ministerstwo. 

Okres weryfikacji planów przez Ministerstwo �rodowiska wynosił w latach 2002-2004 
�rednio 17 dni (19 dni w 2002 r., 20 w 2003 r. i 13 dni w 2004 r.). Najkrótszy termin 
w jakim Ministerstwo dokonało weryfikacji planu to 1 dzie�, a najdłu�szy 70 dni. Po 8 
maja 2003 r., kiedy Ministerstwo ustaliło 1-miesi�czny termin weryfikacji, w 4 
przypadkach na 65 planów przekroczony został ten termin o 4 do 24 dni. // 

Kontrola wykazała, �e na 40 PUL opracowanych po ustaleniu przez M� pismem z dnia 
08.05.2003 r. 18-miesi�cznego terminu ostatecznego zatwierdzenia PUL, w 3 
przypadkach, tj. 7,5 % wyst�piły opó�nienia wynosz�ce od 8 do 49 dni. 

Nowelizacja ustawy o lasach wprowadziła z dniem 5 wrze�nia 1997 r. obowi�zek 
wł�czenia do planu urz�dzenia lasu programu ochrony przyrody, zawieraj�cy 
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kompleksowy opis stanu przyrody, zadania z zakresu ochrony przyrody i metody ich 
realizacji, obejmuj�cy zasi�g terytorialny nadle�nictwa. Programy ochrony przyrody 
opracowywane były jednocze�nie z nowym planem urz�dzenia lasu lub w formie 
aneksu do istniej�cego planu. 

W toku kontroli ustalono, �e Dyrekcja Generalna Lasów Pa�stwowych nie dysponowała 
rzetelnymi danymi na temat stanu opracowania programów ochrony przyrody 
w nadle�nictwach. Według DGLP wszystkie nadle�nictwa posiadały programy ochrony 
przyrody opracowane w ramach planu urz�dzenia lasu lub w formie aneksu do planu. 

Spo�ród 10 skontrolowanych regionalnych dyrekcji LP tylko w 7 wszystkie 
nadle�nictwa posiadały programy ochrony przyrody. Natomiast na dzie� zako�czenia 
kontroli programu ochrony przyrody nie posiadało: 

- w RDLP Lublin 5 z 25 nadle�nictw, 
- w RDLP Szczecin 2 z 35 nadle�nictw, 
- w RDLP Szczecinek 8 z 30 nadle�nictw, 

mimo obowi�zku opracowania programu ochrony przyrody, istniej�cego od ponad 7 lat. 

Według danych Biura Urz�dzania Lasu i Geodezji Le�nej na 430 funkcjonuj�cych w LP 
nadle�nictw, na koniec 2004 r. opracowany program ochrony przyrody posiadały 392 
nadle�nictwa, dla 34 był on w trakcie opracowania, a w 4 nadle�nictwach: Białogard, 
Le�ny Dwór, Miastko i Polanów (RDLP Szczecinek) nie rozpocz�to opracowywania 
tych programów. 

Badania kontrolne wykazały, �e w latach 2002-2004 w 10 skontrolowanych 
regionalnych dyrekcjach LP zostało opracowanych 108 planów urz�dzenia lasu 
(pozostałe nadzorowane nadle�nictwa posiadały aktualne plany). 

Stosowanie przepisów ustawy Prawo Zamówie� Publicznych przy zamawianiu usług 
obowi�zuje PGL LP od dnia 2 marca 2004 r. Przed tym terminem obowi�zywały 
przepisy wewn�trzne LP. Ustalono, �e po dniu wej�cia w �ycie ww. ustawy w 3 
regionalnych dyrekcjach LP przeprowadzono post�powania przetargowe według 
przepisów ww. ustawy. Kontrola nie wykazała w tym zakresie nieprawidłowo�ci. 
W pozostałych 7 RDLP wyboru wykonawców planów urz�dzenia lasu przed dniem 
wej�cia w �ycie ustawy Prawo Zamówie� Publicznych dokonano na podstawie 
dotychczas obowi�zuj�cych przepisów wewn�trznych.  

Stwierdzono przypadek przyspieszenia wyboru wykonawców PUL w stosunku do 
wytycznych PGL LP. Wyboru tego dokonano na podstawie przepisów wewn�trznych 
przed wej�ciem w �ycie przepisów ustawy Prawo Zamówie� Publicznych. 

I tak: 

� Według wytycznych Dyrektora Generalnego LP (zawartych w pi�mie znak ZU-7019-
18/03 z dnia 29.05.2003 r.) ogłoszenie i dokonanie przetargu oraz rozpocz�cie 
opracowania planów regionalne dyrekcje powinny dokonywa� w 10 roku obowi�zywania 
dotychczasowego planu. Natomiast RDLP Szczecinek w I kwartale 2004 r. jeszcze przed 
wej�ciem w �ycie obowi�zku stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówie� 
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Publicznych, przeprowadziła post�powania oraz zawarła umowy na sporz�dzenie planów 
urz�dzenia lasu dla 3 nadle�nictw (Go�cino, Manowo i Warcino) w 9 roku, a dla 1 
nadle�nictwa (Karnieszewice) w 8 roku obowi�zywania dotychczasowego planu. 

 W przypadku Nadle�nictwa Karnieszewice RDLP Szczecinek uzyskała zgod� Dyrektora 
Generalnego LP na rozpocz�cie prac urz�dzeniowych w 9 roku obowi�zywania planu. 
Jednak RDLP zawarła umow� z wykonawc�, według której rozpocz�cie prac terenowych 
przewidziano na 1.08.2004 r., tj. na II połow� 8 roku obowi�zywania dotychczasowego 
planu. Zgodnie z ww. umow� wykonawca rozpocz�ł prace terenowe w 2004 r. 

W 2 na 10 skontrolowanych RDLP stwierdzono nieprawidłowo�ci przy wyłanianiu 
wykonawców planów urz�dzenia lasu na podstawie przepisów wewn�trznych: 
I tak: 

� W RDLP Szczecinek w post�powaniach przetargowych na opracowanie planów 
urz�dzenia lasu dla Nadle�nictw Białogard, Szczecinek, Warcino, Go�cino, Manowo 
i Karnieszewice oraz wykonanie prac siedliskowych dla Nadle�nictwa Warcino przyj�to 
oferty wykonawców, którzy nie zło�yli dokumentów potwierdzaj�cych spełnienie 
warunków udziału w przetargu, wymaganych w specyfikacjach istotnych warunków 
zamówienia. Specyfikacje nakładały obowi�zek zło�enia dokumentów w formie 
oryginałów lub kserokopii po�wiadczonych urz�dowo za zgodno�� z oryginałem: 
dokumentów stwierdzaj�cych brak zaległo�ci w opłacaniu podatków oraz składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a tak�e fakt wpisania do ewidencji działalno�ci 
gospodarczej lub Krajowego Rejestru S�dowego. Mimo braku dokumentów w wymaganej 
formie RDLP zawarła umowy na opracowanie planów urz�dzenia lasu i opracowania 
glebowo – siedliskowego. 

� W RDLP Krosno w post�powaniu przeprowadzonym w celu wyłonienia wykonawcy planu 
urz�dzenia lasu dla Nadle�nictw Ka�czuga i Strzy�ów Komisja przetargowa przyj�ła 
oferty BULiGL Oddział w Przemy�lu, mimo posiadanej wiedzy o mo�liwo�ci wykonania 
prac w ni�szej cenie (inny oferent zło�ył korzystniejsze oferty, które nie spełniały 
wymogów specyfikacji i zostały odrzucone, a ponadto koszt jednostkowy wykonania 
planów oferowany przez BULiGL 42,30 i 40,38 zł/ha przewy�szał �rednie koszty 
jednostkowe innych PUL – �redni koszt jednostkowy PUL opracowanych w latach 2002-
2004 wyniósł 35,40  zł/ha). 

 Wewn�trzne przepisy LP pozwalały na odrzucenie ofert, jednak Komisja nie skorzystała 
z tego uprawnienia. 



Istotne ustalenia kontroli 
 
 

 27  

71*1*1 &�!�"����#	$�#���	

71*1*101 ����!#��#	���!�#4�	 ���2	 �!�"�����	�	" �!#$�%�	
$�#���	

Podstaw� gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych LP s� sporz�dzane przez 
nie roczne plany finansowo – gospodarcze zawieraj�ce: zadania rzeczowe, przychody 
ze sprzeda�y, koszty działalno�ci oraz wynik finansowy, zgodnie z § 6 pkt 1 
rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych 
zasad gospodarki finansowej w Pa�stwowym Gospodarstwie Le�nym Lasy Pa�stwowe 
(Dz.U. Nr 134, poz. 692). 

W kontrolowanym okresie opracowano nast�puj�ce plany finansowo-gospodarcze: 
• operacyjne (zatwierdzone przez Dyrektora LP w dniu 28.02.2002 r., w dniu 

07.02.2003 r. i w dniu 30.01.2004 r.),  
• zasadnicze (zatwierdzone przez Dyrektora LP w dniu 26.04.2002 r., w dniu 

30.04.2003 r., i w dniu 30.04.2004 r.), 
• skorygowane (zatwierdzone przez Dyrektora LP w dniu 14.11.2002 r., w dniu 

12.12.2003 r. i w dniu 12.10.2004 r.). 
W ka�dym z kontrolowanych lat Dyrektor Generalny LP przedstawiał Ministrowi 
�rodowiska plan finansowo – gospodarczy (zasadniczy) w terminie do 30 kwietnia 
ka�dego roku, zgodnie z § 21 pkt 2 ww. rozporz�dzenia. 

Jednym z elementów planu finansowo – gospodarczego jest roczny plan pozyskania 
i sprzeda�y drewna sporz�dzany przez nadle�nictwa w oparciu o szacunki brakarskie16. 
Po uwzgl�dnieniu mo�liwo�ci pozyskania drewna przez nadle�nictwa, popytu (jego 
wielko�ci i struktury), cen drewna oraz inflacji, jednostki PGL LP tworz� plany 
pozyskania i sprzeda�y drewna.  

W kontrolowanym okresie obowi�zywał harmonogram tworzenia rocznych planów 
finansowo – gospodarczych, w tym planów pozyskania i sprzeda�y drewna, ustalony 
zarz�dzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Pa�stwowych nr 5B z dnia 4 lipca 2001 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia sprzeda�y drewna w PGL LP w obrocie krajowym, 
zmienionym zarz�dzeniem Dyrektora Generalnego LP nr 91 z dnia 30 listopada 2001 r. 
w sprawie prowadzenia sprzeda�y drewna w Pa�stwowym Gospodarstwie Le�nym Lasy 
Pa�stwowe. 

Ustalone w planach finansowo – gospodarczych roczne wielko�ci pozyskania drewna 
w ka�dym z kontrolowanych lat ulegały zmianom.  

 

                                                

16 Czynno�� polegaj�ca na okre�leniu ilo�ci oraz przydatno�ci technicznej surowca drzewnego 
w drzewostanach obj�tych planem ci��.  
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Zmiany rocznych wielko�ci pozyskania drewna w planach finansowo gospodarczych 
PGL LP oraz zrealizowane pozyskanie drewna przedstawiono na poni�szym wykresie: 
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Rys. nr 7. Zmiany planu pozyskania drewna oraz realizacja planu pozyskania drewna. 

 

Głównymi przyczynami zmian planowanych wielko�ci pozyskania drewna były: 
• Niekorzystne czynniki abiotyczne (wiatry, �niegi, powodzie) oraz biotyczne 

(gradacje szkodników); 
Przykładem jest huragan w Puszczy Piskiej w lipcu 2002 r. W celu szybkiego 
pozyskania drewna pohuraganowego ograniczono pozyskanie w nadle�nictwach 
RDLP Białystok do ci�� sanitarnych, a mimo to plan pozyskania na 2002 r. 
przekroczono o 6 % w skali całej RDLP. 

• Potrzeby hodowlane. 
• Wielko�� i struktura popytu oraz jego relacja do poda�y. 

Ustalono, �e Dyrektor Generalny LP w latach 2002-2004 wydał 71 decyzji dotycz�cych 
zmian planu pozyskania drewna (od 3 do 6 decyzji dla poszczególnych RDLP). I tak: 

• w 2002 r. Dyrektor Generalny LP 11-krotnie wydawał dla 8 regionalnych dyrekcji 
zgod� na zmian� planu pozyskania drewna, ł�cznie o 1.575,7 tys. m3 grubizny (w tym 
zgoda na zwi�kszenia planu pozyskania drewna dla RDLP Białystok o 978,0 tys. m3), co 
stanowiło 6,7 % planu pozyskania drewna (grubizny) uj�tego w zasadniczym planie 
finansowo – gospodarczym PGL LP na 2002 rok.  

• w 2003 r. Dyrektor Generalny LP wydał 34 zgody na zwi�kszenie planu pozyskania 
drewna w poszczególnych RDLP ł�cznie o 1.481,1 tys. m3 grubizny, co stanowiło 5,8 % 
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planu pozyskania uj�tego w zasadniczym planie finansowo – gospodarczym PGL LP na 
2003 rok. 

• w 2004 r. 26-krotnie Dyrektor Generalny LP wydał zgody na zwi�kszenie planu 
pozyskania drewna ł�cznie o 2.032,2 tys. m3. Po zatwierdzeniu zasadniczego planu 
finansowo gospodarczego Dyrektor Generalny LP wydał 23 zgody na zwi�kszenie planu 
ł�cznie o 1.773,5 tys. m3 grubizny, co stanowiło 6,6 % planu pozyskania drewna uj�tego 
w zasadniczym planie finansowo – gospodarczym PGL LP na 2004 rok. 

Kontrola wykazała, �e na 71 decyzji Dyrektora Generalnego LP wydanych 
w kontrolowanym okresie dotycz�cych zmiany planu pozyskania drewna 34 wydanych 
było w ostatnim kwartale roku (7 z 11 decyzji w 2002 r., 21 z 34 decyzji w 2003 r. i 6 
z 26 decyzji w 2004 r.). I tak: 

• ostatnie w 2002 r. decyzje dotycz�ce zwi�kszenia pozyskania drewna Dyrektor 
Generalny wydał w dniu 12.12.2002 r.  

• ostatnie decyzje dotycz�ce pozyskania w 2003 r. wydane były w dniach 23.10. 
i 28.11.2003 r., 

• ostatnie decyzje dotycz�ce pozyskania drewna w 2004 r. w dniach 24 i 27.12.2004 r. 

Ponadto ustalono, �e Dyrektor Generalny LP wydał 2 decyzje dotycz�ce zwi�kszenia 
planu pozyskania w 2002 r. dla RDLP Pozna� i Warszawa w dniu 13.01.2003 r., tj. po 
zako�czeniu roku, którego decyzje dotyczyły. 

Kontrola wykazała, �e w planach finansowo-gospodarczych skorygowanych na 
2003 r., zatwierdzonych w dniu 12 grudnia 2003 r. nie uj�to masy grubizny w ł�cznej 
ilo�ci 557,2 tys. m3 (co stanowiło 2,1% masy przyj�tej w planie finansowo –
gospodarczym skorygowanym), mimo �e zgoda Dyrektora Generalnego LP na 
zwi�kszenie rozmiaru ci�� dla wszystkich 17 regionalnych dyrekcji LP została podj�ta 
w dniu 28 listopada 2003 r. Nieuj�cie dokonanych zwi�ksze� w rozmiarze 
uzgodnionym z DGLP dotyczyło wszystkich regionalnych dyrekcji LP, w granicach od 
2,3 tys. m3 w regionalnej dyrekcji LP w Warszawie do 145,3 tys. m3 w regionalnej 
dyrekcji LP w Katowicach. 

W stosunku do wielko�ci uj�tych w zasadniczych planach finansowo 
gospodarczych PGL LP pozyskanie grubizny zrealizowano w 108,6 % w 2002 r., 
106,1 % w 2003 r. i 107,0 % w 2004 r. Dokonane korekty planu spowodowały, 
�e w skali całego PGL LP pozyskanie drewna nie odbiegało znacz�co od wielko�ci 
planowanych. I tak np.: 

• w 2002 r. PGL LP pozyskano ł�cznie 25.592,8 tys. m3 grubizny, tj. o 319,6 tys.3 (1,3 %) 
drewna wi�cej ni� planowano. W 2002 r. w 4 na 17 regionalnych dyrekcji wyst�piły 
ró�nice pomi�dzy planowanym a zrealizowanym pozyskaniem grubizny wynosz�cym 
powy�ej 2 %: w RDLP Białystok wykonano 105,5 % planu pozyskania, RDLP Łód� 
103,0 %, RDLP Szczecin 97,8 %, RDLP Warszawa 102,1 %. 

• w 2003 r. Lasy Pa�stwowe pozyskały 27.124,3 tys. m3 grubizny, tj. o 467,8 tys. m3 
(1,6 %) wi�cej ni� planowano. W 2003 r. w 6 na 17 regionalnych dyrekcji LP 
odnotowano ró�nice pomi�dzy planowanym i wykonanym pozyskaniem grubizny 
wynosz�ce powy�ej 2%: w RDLP Olsztyn wykonano 103,8 % planu pozyskania, RDLP 
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Zielona Góra 103,4 %, RDLP Białystok 102,9 %, RDLP Gda�sk 102,3 %, RDLP 
Katowice 102,2 %, RDLP Łód� 102,1 %. 

• w 2004 r. w Lasach Pa�stwowych pozyskano 28.716,1 tys. m3 grubizny, 
tj. o 242,4 tys. m3 (0,8 %) wi�cej ni� planowano. W 2004 r. tylko w 2 regionalnych 
dyrekcjach odnotowano ponad 2 % ró�nice pomi�dzy planowanym a zrealizowanym 
pozyskaniem grubizny: w RDLP Kraków zrealizowano 106,4 %, a w RDLP Katowice 
102,6 % planu pozyskania.  

Z ustale� kontroli wynika, �e 12 regionalnych dyrekcji LP bez pisemnej zgody 
Dyrektora Generalnego LP dokonało zwi�ksze� planu pozyskania.  

Samodzielnych zwi�ksze� planu pozyskania grubizny dokonało w 2002 r. 6 RDLP, 
w 2003 r. 1 RDLP, w 2004 r. 7 RDLP. Zwi�kszenia te wynosiły ł�cznie 122,3 tys. m3 
w 2002 r., 3,5 tys. m3 w 2003 r. i 173,7 tys. m3 w 2004 r. W odniesieniu do 
poszczególnych dyrekcji zwi�kszenia te stanowiły od 0,35 % do 2,9 % planu 
pozyskania.  

Według wyja�nie� Zast�pcy Dyrektora Generalnego LP ds. Gospodarki Le�nej 
przekroczenia te mie�ciły si� w granicach dopuszczalnego bł�du i nie wymagały 
formalnego usankcjonowania poprzez uzyskanie wymaganej zgody DGLP. Powy�sze 
zmiany wynikały z przyczyn organizacyjnych – zmian� lokalizacji ci�� na skutek zdarze� 
kl�skowych, zmian� sytuacji rynkowej czy zmianami organizacyjnymi w PGL LP. 
Dopuszczalne przekroczenia planu pozyskania nie zostały usankcjonowane 
w zarz�dzeniach wewn�trznych PGL LP, jednak ró�nice do 3 % uznano za 
dopuszczalne. 
Najwy�sza Izba Kontroli nie podziela stanowiska DGLP, �e wielko�ci tych zmian 
mie�ciły si� w granicach dopuszczalnego bł�du i nie wymagały formalnego 
usankcjonowania poprzez uzyskanie wymaganej zgody DGLP. Niezale�nie od skali 
tego zjawiska były to działania nierzetelne. 

Stwierdzono tak�e przypadki nieujmowania zmian planu pozyskania drewna 
w skorygowanych planach finansowo – gospodarczych. I tak np.: 

• W RDLP Krosno w 2002 r. w skorygowanym planie finansowo – gospodarczym dla 5 z 27 
nadle�nictw zawarto nieprawidłowe dane dotycz�ce wielko�ci pozyskania drewna 
w stosunku do zasadniczego planu oraz decyzji o zwi�kszeniu planu pozyskania. 
W skorygowanym planie finansowo – gospodarczym RDLP Krosno na 2003 r. dla 2 z 27 
nadle�nictw zawarto nieprawidłowe dane dotycz�ce pozyskania drewna w stosunku do 
wielko�ci ustalonych w zasadniczym planie finansowo – gospodarczym oraz w decyzjach 
o zwi�kszeniu pozyskania w tych nadle�nictwach. 

Zarz�dzeniem nr 91 z dnia 30 listopada 2001 r. Dyrektor Generalny LP wprowadził 
harmonogram tworzenia planu finansowo – gospodarczego. Kontrola wykazała 
przypadki przekroczenia terminów okre�lonych w ww. harmonogramie. I tak: 

• Na 10 skontrolowanych RDLP w 5 przypadkach wyst�piły opó�nienia przekazywania 
projektu planu pozyskania i sprzeda�y drewna (RDLP Białystok 6-9 dni, Katowice 2-14 
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dni, Lublin 4-6 dni, RDLP Olsztyn i Szczecin 1 miesi�c) w stosunku do terminu 
okre�lonego w ww. zarz�dzeniu. 

• W 6 z 10 skontrolowanych regionalnych dyrekcji stwierdzono opó�nienia w przekazywaniu 
przez nadle�nictwa do RDLP projektu pozyskania i sprzeda�y drewna lub ustalenia rocznego 
planu pozyskania i sprzeda�y drewna.  

• Na 21 skontrolowanych nadle�nictw w 8 stwierdzono opó�nienia w tworzeniu planu 
finansowo – gospodarczego w stosunku do terminów ustalonych w ww. zarz�dzeniu 
Dyrektora Generalnego nr 91. 

71*1*1*1 �4���!����	 �!�"�����	$�#���	

W kontrolowanym okresie PGL LP pozyskało ł�cznie 81.433,2 tys. m3 grubizny, w tym 
25.592,8 tys. m3 w 2002 r., 27.124,3 tys. m3 w 2003 r. i 28.716,1 tys. m3 w 2004 r., 
wykonuj�c roczne plany pozyskania drewna odpowiednio w: 102,4%, 102,4% 
i 100,8%. 

W 10 skontrolowanych regionalnych dyrekcjach LP ł�cznie w latach 2002-2004 
pozyskano 60.366,1 tys. m3 grubizny, tj. 74,1% ogólnego pozyskania w PGL LP.  

Pozyskanie drewna nadle�nictwa realizowały poprzez zlecenie prac zakładom usług 
le�nych (ZUL).  

Do dnia 2 marca 2004 r. zasady zlecania prac le�nych w jednostkach LP okre�lało 
zarz�dzenie nr 3 Dyrektora Generalnego LP z dnia 9.01.2001 r. w sprawie uznania 
opracowania zawartego w zarz�dzeniu nr 37 Dyrektora Generalnego LP z dnia 
15.06.2000 r. ze zmianami, za materiał wyj�ciowy do prac nad ostatecznymi 
uregulowaniami wewn�trznymi LP dotycz�cymi usługowego wykonawstwa prac 
le�nych. 

W 6 na 21 skontrolowanych nadle�nictw ujawniono uchybienia i nieprawidłowo�ci 
w post�powaniach przetargowych prowadzonych w celu wyłonienia wykonawców 
pozyskania drewna w oparciu o ww. zarz�dzenia Dyrektora Generalnego LP. I tak: 

� W Nadle�nictwie Herby (RDLP Katowice) ujawniono, �e w dokumentacji przetargowej 
w post�powaniach dotycz�cych wyłonienia wykonawców prac le�nych w 2004 r. brak 
było punktowej oceny ofert, mimo obowi�zku dokonywania takiej oceny. 

� W Nadle�nictwie Spychowo (RDLP Olsztyn) analiza przetargu na prace zwi�zane m.in. 
z pozyskaniem drewna w 2004 r. wykazała, �e ZUL K.–S., którego oferty zło�one na 7 
le�nictw zostały najwy�ej ocenione, zawarto umowy na prace w 2 le�nictwach, w tym 
w jednym na które nie składał oferty. Nadle�nictwo z ka�dym z pozostałych oferentów 
zawarło umowy na prace w 3 le�nictwach. 

� W Nadle�nictwie Go�cino (RDLP Szczecinek) w 2002 r. zawarte zostały umowy na prace 
z zakresu pozyskania drewna na okres 4 miesi�cy, który potem aneksami przedłu�ano 
o kolejne 4 miesi�ce. Aneksy do umów podpisywane były jednak po upływie terminu 
wa�no�ci umów, tj. w dniu 2.05.2002r. dla 30 umów i w dniu 2.09.2002 r dla 25 umów. 
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Umowy na prace z zakresu gospodarki le�nej zawarte na 2003 r. tak�e zostały 
przedłu�one po upływie terminu wa�no�ci umów w dniu 2.01.2004 r. 

� W Nadle�nictwie Ole�nica (RDLP Wrocław) w styczniu i w lutym 2003 r. realizowano 
prace z zakresu pozyskania drewna okre�lone umowami, których termin upłyn�ł z dniem 
31.12.2002 r.  

 W umowach zawartych w 2003 r. nie okre�lono stawek na prace z pozyskania, zrywki i 
wywozu drewna. Rozliczenia umów dokonywano w oparciu o stawki ustalane przez 
Nadle�niczego w ci�gu roku. 

� W Nadle�nictwie Sieniawa (RDLP Krosno) w post�powaniu prowadzonym w 2002 r. 
w 12 na 14 ofert na pozyskanie drewna, zakłady usług le�nych nie zło�yły pisemnych 
opinii dotycz�cych oceny dotychczasowego �wiadczenia usług na rzecz Nadle�nictwa, 
pomimo takiego wymogu zawartego w ogłoszeniu. Mimo tych braków komisja przyj�ła 
wszystkie oferty, a oferentów zaproszono do zawarcia umów. 

 W post�powaniu prowadzonym w 2003 r. oferenci tak�e nie zło�yli kompletnych ofert. 
Komisja przetargowa przesun�ła termin ostatecznego rozpatrzenia ofert na dzie� 
10.02.2003 r. Nadle�nictwo z dwoma oferentami zawarło umowy w dniu 31.01.2003 r., 
mimo �e zakłady te przedstawiły brakuj�ce dokumenty (za�wiadczenia ZUS i urz�dów 
skarbowych) w dniach 3 i 5.02.2003 r. 

� W Nadle�nictwie �aga� (RDLP Zielona Góra) w post�powaniu przeprowadzonym 
w 2003 r. według przepisów wewn�trznych LP 2 oferentów nie uzyskało zamówienia na 
zadeklarowane prace mimo korzystniejszych od innych ofert. Komisja uznała, �e zakłady 
te maj� zbyt małe mo�liwo�ci przerobowe. Według wyja�nie� Zast�pcy Nadle�niczego 
komisja podj�ła decyzj� po uzgodnieniu z oferentami. Jednak komisja nie dokonała 
rzetelnego udokumentowania stwierdzonego zawy�enia mocy przerobowych przez ww. 
zakłady. 

W trakcie kontroli przeprowadzonej w 2004 r. w Nadle�nictwie �widwin stwierdzono 
m.in.: 
- zawarcie w 2002 r. umowy na prace zwi�zane z pozyskaniem drewna z ZUL T.W., którego 

oferta nie otrzymała minimalnej wymaganej liczby punktów w post�powaniu przetargowym, 
- podpisanie 37 umów na prace z zakresu pozyskania drewna w 2002 r. z dat� o 3-5 dni 

wcze�niejsz� od terminu rozstrzygni�cia przetargu, 
- przedłu�enie wa�no�ci 23 z 28 umów zawartych na prace z zakresu pozyskania drewna 

w 2003 r. w drodze aneksów podpisanych 2 dni po wyga�ni�ciu wa�no�ci umów, 
- zaniechanie sporz�dzenia szacunków brakarskich na powierzchniach podlegaj�cych 

pozyskaniu drewna na 25 pozycjach w 2002 r. i 4 pozycjach w 2003 r., 
- jeden przypadek w 2002 r. ewidencji ci�� w drzewostanie innym ni� faktycznie obj�ty 

pozyskaniem drewna. 

Od 2 marca 2004 r. PGL LP zobowi�zane były stosowa� przepisy ustawy Prawo 
Zamówie� Publicznych do wyłaniania wykonawców pozyskania drewna. Na 21 
skontrolowanych nadle�nictw tylko w 9 rozpocz�to zlecanie usług w oparciu o ww. 
ustaw�. Pozostałe nadle�nictwa dokonały wyboru wykonawców prac zwi�zanych 
z pozyskaniem drewna w 2004 r. na podstawie przepisów wewn�trznych oraz zawarły 
umowy przed dniem 2 marca 2004 r.  
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W post�powaniach prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówie� 
Publicznych w jednym nadle�nictwie stwierdzono uchybienia i nieprawidłowo�ci. I tak: 

� W Nadle�nictwie Kliniska (RDLP Szczecin) w II półroczu 2004 r. przeprowadzone 
zostały 2 post�powania w trybie ustawy Prawo Zamówie� Publicznych w celu 
wyłonienia wykonawców prac zwi�zanych z pozyskaniem drewna. W jednym 
post�powaniu Nadle�nictwo zawarło w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wymóg nakazuj�cy wniesienie wadium jedynie w formie gotówkowej oraz dopuszczono 
wniesienie wadium w kasie Nadle�nictwa. Stanowiło to naruszenie art. 45 ust. 6 i 7 
ustawy Prawo zamówie� publicznych, w którym przewidziano równie� mo�liwo�� 
wnoszenia wadium w innych formach (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa) oraz 
nakazano wpłacanie wadium w formie gotówkowej wył�cznie na rachunek bankowy. 
Kontrola wykazała, �e 17 z 20 wykonawcom tworz�cym konsorcja zwrócono wadium 
z opó�nieniem od 10 do 19 dni od zawarcia umów, nie zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy 
Prawo zamówie� publicznych. 
Ponadto zwrotu wadium 20 oferentom dokonano bez odsetek wynikaj�cych z umowy 
rachunku bankowego oraz pomniejszenia o koszty prowadzenia rachunku bankowego, 
a tak�e prowizji bankowej za przelew �rodków na rachunek wykonawcy, co było 
niezgodne z art. 46 ust.4 ustawy Prawo zamówie� publicznych. 

Prace z zakresu pozyskania drewna nadzorowane były przez pracowników 
nadle�nictwa: le�niczych i podle�niczych dokonuj�cych odbioru drewna, pracowników 
działów technicznych nadle�nictw, in�ynierów nadzoru oraz nadle�niczych 
dokonuj�cych kontroli pracowników. Badania kontrolne wykazały, �e nadzór ten nie 
był w pełni skuteczny. 

Przeprowadzone w 21 kontrolowanych nadle�nictwach ogl�dziny stanu magazynowego 
pozyskanego drewna wykazały w 12 przypadkach rozbie�no�ci pomi�dzy stanem 
magazynowym wykazanym w SILP (System Informatyczny Lasów Pa�stwowych), 
a stanem faktycznym. Ró�nice wynosiły do 6,4 % zaewidencjonowanej masy. I tak np.: 

� W 4 nadle�nictwach stwierdzono, �e pozyskane drewno, gotowe do wywozu zostało 
nieodebrane (nieoznaczone plakietk�) i nieuj�te w ewidencji magazynowej. 
W Nadle�nictwie Nidzica stwierdzono 2 dłu�yce, w Nadle�nictwie Go�cino stwierdzono 
1 dłu�yc� i 3 stosy o masie 7,59 m3, a w Nadle�nictwie Ole�nica 36 sztuk dłu�yc 
o ł�cznej masie 31,52 m3. 

W �adnym ze skontrolowanych 21 nadle�nictw nie stwierdzono pozyskania drewna 
przekraczaj�cego 10-letni etat mi��szo�ci, ustalony w planie urz�dzenia lasu. Kontrola 
10 regionalnych dyrekcji LP wykazała, �e w nadle�nictwach podległych 3 RDLP 
wyst�piły przypadki przekroczenia 10-letniego etatu mi��szo�ci17. 

� W RDLP Olsztyn na 12 nadle�nictw, w których upłyn�ł okres obowi�zywania planu 
urz�dzenia lasu, w 2 (nieobj�tych kontrol�) wyst�piły przekroczenia: w Nadle�nictwie 
Dwukoły o 126 m3 (0,03% etatu), w Nadle�nictwie Szczytno o 479 m3 (0,083% etatu). 

                                                
17 Etat mi��szo�ci – planowana wielko�� pozyskania drewna w m3. 
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Przekroczenia te wynikały z konieczno�ci usuwania wywrotów i złomów - drewna 
pohuraganowego. 

� W RDLP Katowice z 6 nadle�nictw, w których upłyn�ł termin obowi�zywania planu 
urz�dzenia lasu, w 1 przekroczono 10 letni etat pozyskania drewna o 2% z powodu 
koniecznych ci�� sanitarnych18. 

� W RDLP Krosno z 8 nadle�nictw, w których upłyn�ł termin obowi�zywania planu 
urz�dzenia lasu, w 1 (Nadle�nictwo Ka�czuga) stwierdzono przekroczenie pozyskania o 
1.425 m3,, tj. o 0,46% 10-letniego etatu. Przekroczenie wynikało z konieczno�ci 
przeprowadzenia ci�� hodowlanych – odsłaniaj�cych na powierzchniach odnowie� 
naturalnych jodłowych i bukowych, przekwalifikowania rodzaju ci�� z trzebie�y 
pó�nych na r�bne na powierzchniach plantacji topolowych obj�tych przebudow�, 
realizacji przebudowy drzewostanów uszkodzonych, wykonania u�ytkowania 
przygodnego w wielko�ci przekraczaj�cej prognoz� uj�t� w planie urz�dzenia lasu oraz 
niedoszacowania wielko�ci drewna do pozyskania w planie urz�dzenia lasu. 
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Obowi�zek zakładania upraw le�nych w okresie 2 lat od usuni�cia drzewostanu wynika 
z art. 13 ustawy o lasach. Kontrola nie stwierdziła naruszenia tego obowi�zku 
w badanym okresie. Jak ustalono, wszystkie powierzchnie po drzewostanach usuni�tych 
w 2002 roku zostały odnowione. Powierzchnie po drzewostanach usuni�tych w 2003 r. 
zostały cz��ciowo odnowione, a powierzchnie po drzewostanach usuni�tych w 2004 r. 
zostały przygotowane do odnowienia. Na przykład: 

� W nadle�nictwach nadzorowanych przez RDLP Białystok nale�ycie wywi�zywano si� 
z ustawowego obowi�zku dokonywania odnowie� w okresie 2 lat od usuni�cia 
drzewostanu z r�bni planowanych oraz w okresie 5 lat od usuni�cia drzewostanu z 
powodu wyst�pienia kl�sk �ywiołowych. Z 936 ha zr�bów z 2002 r. podlegaj�cych 
odnowieniu w latach 2002-2004 odnowiono 915 ha (98 %), a pozostałe 21 ha 
pozostawiono do odnowienia naturalnego. Z 1203 ha zr�bów podlegaj�cych 
odnowieniu w okresie 5 lat, tj. do ko�ca 2006 r. do dnia zako�czenia kontroli 
odnowiono 1081 ha (90 %).  

Z powstałych w 2003 r. 1358 ha zr�bów do odnowienia w okresie 2 lat oraz 1459 ha 
zr�bów do odnowienia w okresie 5 lat w latach 2002-2005 (wiosna) odnowiono 
odpowiednio 1315 ha (97 %) i 1353 ha (93 %). 

Przykład odnowionej powierzchni pozr�bowej w Nadle�nictwie 	ednia Obr�b 
Michałowo przedstawia poni�sza fotografia: 

 

                                                
18 Ci�cia sanitarne – zabiegi polegaj�ce na usuwaniu drzew chorych. 
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Ryc. nr 1. Odnowienie lasu w Nadle�nictwie 	ednia, Obr�b Michałowo. 
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W kontrolowanym okresie sprzeda� drewna w PGL LP corocznie wzrastała 

i w poszczególnych latach wynosiła: 

- w 2002 r. - 25.798,0 tys. m3 grubizny, co stanowiło 103,5 % planowanej ilo�ci. 
W 21 kontrolowanych nadle�nictwach sprzedano 1.498,3 tys. m3 grubizny, co 
stanowiło 99,2 % planowanej ilo�ci.  

- w 2003 r. - 28.149,6 tys. m3 grubizny, co stanowiło 103,9 % planowanej ilo�ci. 
W 21 kontrolowanych nadle�nictwach sprzedano 1.642,8 tys. m3 grubizny, co 
stanowiło 102,7 % planowanej ilo�ci.  

- w 2004 r. - 28.495,0 tys. m3 grubizny, co stanowiło 100,7 % planowanej ilo�ci. 
W 21 kontrolowanych nadle�nictwach sprzedano 1.800,1 tys. m3 grubizny, co 
stanowiło 98,8 % planowanej ilo�ci. 

Plan sprzeda�y grubizny oraz zrealizowan� sprzeda� grubizny w kontrolowanym 
okresie przedstawiono poni�ej: 
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Rys. nr 8. Planowana i zrealizowana sprzeda� grubizny w PGL LP w latach 2002-2004. 

Przy sprzeda�y drewna w kontrolowanym okresie wyst�piły istotne nieprawidłowo�ci 
polegaj�ce na: 

1. Zawieraniu umów kupna-sprzeda�y drewna ze wsteczn� moc� obowi�zuj�c�. 

� W DGLP stwierdzono, �e w latach 2002-2004 w 23 przypadkach (tj. 92% wszystkich 
umów zawartych przez Dyrektora Generalnego LP) sprzeda� drewna rozpocz�to po 
przeprowadzeniu negocjacji i sporz�dzeniu protokołów warunków sprzeda�y drewna, ale 
przed zawarciem umów sprzeda�y. Ka�da z 23 umów została zawarta ze wsteczn� moc� 
obowi�zuj�c�. Post�powania takie było niezgodne z zarz�dzeniem nr 91 Dyrektora 
Generalnego Lasów Pa�stwowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie prowadzenia 
sprzeda�y drewna w PGL LP, które stanowiło �e potwierdzeniem uzgodnionych przez 
strony warunków sprzeda�y drewna jest zawarcie umowy sprzeda�y. Do dnia zawarcia 
umów dostarczono nabywcom ogółem 3.925,5 tys. m3 drewna, co stanowiło 20,7 % 
wykonanych w latach 2002 - 2004 dostaw surowca na rynek krajowy.  

2. Nieprawidłowym organizowaniu i przeprowadzaniu w nadle�nictwach przetargów na 
sprzeda� drewna: 

� W Nadle�nictwie Nidzica (RDLP Olsztyn) nie przestrzegano zasad okre�lonych 
w "Regulaminie przetargowej sprzeda�y drewna w Nadle�nictwie”. W ogłoszeniu 
o przetargu (w grudniu 2003 r.), dotycz�cym sprzeda�y w 2004 r. drewna o masie 
38,7 tys. m3 nie podano wymaganych informacji, tj. oferty według gatunków 
i sortymentów drewna wraz z cenami wywoławczymi, wysoko�ci, terminu i miejsca 
wniesienia wadium oraz konsekwencji zwi�zanych z niedotrzymaniem warunków 
przetargu i formy zapłaty.  
W protokole z przetargu, sporz�dzonym przez Komisj� Przetargow� i zatwierdzonym 
przez Nadle�niczego, nie podano wykazu ofert odrzuconych oraz przyczyn ich 
nieprzyj�cia oraz wykazu nabywców z podaniem uzyskanych cen i wielko�ci zakupu. 

� W Nadle�nictwie Włodawa (RDLP Lublin) do przetargów dopuszczano firmy, których 
oferty były niekompletne lub sporz�dzone niezgodnie z wymogami okre�lonymi 
w "Regulaminie przetargowej sprzeda�y drewna" w Nadle�nictwie.  
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W latach 2003-2004 zakwalifikowano ogółem w przetargach i przyj�to 91 ofert, które 
nie spełniały wymogów formalnych, takich jak: 

- brak nazwy sprzedawcy (11 ofert), brak warunków płatno�ci (8 ofert), brak 
sposobu zabezpieczenie wierzytelno�ci (17 ofert), brak terminu dokonania zakupu 
i harmonogramu odbioru drewna (35 ofert), brak sposobu zabezpieczenia 
wierzytelno�ci w przypadku odroczonej płatno�ci (30 ofert), brak o�wiadcze� 
o zapoznaniu si� z regulaminem przetargu i przyj�ciu go bez zastrze�e� do 
wiadomo�ci (89 ofert), brak informacji o zakupach drewna w innych 
nadle�nictwach (50 ofert), brak o�wiadcze� o braku zobowi�za� wobec LP 
i Skarbu Pa�stwa (74 oferty). 

3. Zawieraniu umów bez okre�lenia finansowych zabezpiecze� ich realizacji lub 
przyjmowaniu zabezpiecze� małoskutecznych: 

� W Nadle�nictwie �aga� (RDLP Zielona Góra) kontrola sprzeda�y drewna 7 najwi�kszym 
dłu�nikom nadle�nictwa wykazała liczne nieprawidłowo�ci polegaj�ce m.in. na 
niewstrzymywaniu dostaw drewna i niewypowiadaniu umów odbiorcom zalegaj�cym 
z płatno�ciami, mimo takich uprawnie� wynikaj�cych z zapisów umów. I tak: 

- firmie Algepa-Pol wydłu�ono termin płatno�ci z 40 dni (wg umowy z 2002r.) do 60 
dni (wg umowy z 2003 r.) mimo zwi�kszenia si� nale�no�ci przeterminowanych ze 
119,5 tys. zł na koniec 2002r. do 217 tys. zł na koniec 2004r. Post�powanie 
egzekucyjne przeciwko temu dłu�nikowi okazało si� bezskuteczne – komornik 
umorzył post�powanie, 

- sprzeda� drewna realizowano równie� wtedy, gdy zaległe nale�no�ci przewy�szały 
warto�� zabezpieczenia (4 podmioty: Algepol, Drewpol Gozdnica, JPPD ZPD 
Przj�sław, Drewnopol �ukowice), np. warto�� zabezpieczenia JPPD ZPD 
Przej�sław wynosiła 30 tys. zł, natomiast zaległo�ci w okresie od ko�ca sierpnia 
2001 do ko�ca kwietnia 2002r. narastały i wynosiły od 35,3 do 69,8 tys. zł. 
Ponadto temu odbiorcy udzielono bonifikaty w wysoko�ci 5% ceny sprzeda�y na 
okres od lipca do wrze�nia 2001r. S�d w pa�dzierniku 2001 ogłosił upadło�� tego 
dłu�nika i wg informacji syndyka, wierzytelno�� Nadle�nictwa w wysoko�ci 
20,2 tys. zł nie zostanie zaspokojona, 

- w umowie na 2002 rok z firm� Sudetan dokonano niekorzystnej zmiany warunków 
płatno�ci z przedpłat na termin 30-niowy, mimo �e odbiorca posiadał nale�no�ci 
przeterminowane, które na koniec sierpnia 2002 wzrosły do kwoty 30,3 tys. zł, 

- nie wymagano wyceniania przez rzeczoznawców przedmiotów stanowi�cych 
zabezpieczenia nale�no�ci (w przypadku wszystkich analizowanych 7 dłu�ników). 
W przypadku Drewnopol �ukowice, b�d�ca przedmiotem zabezpieczenia trak 
pilarka dwuta�mowa sprzedana została za kwot� 9 tys. zł, podczas gdy w umowie 
okre�lono jej warto�� na 25 tys. zł. W przypadku firmy Algepa-Pol, ci�gnik 
siodłowy b�d�cy przedmiotem zabezpieczenia sprzedany został za kwot� 34 tys. zł, 
podczas gdy w umowie przewłaszczenia jego warto�� okre�lono na 50 tys. zł, 
wózek widłowy „Linde” sprzedano za 2,2 tys. zł, a w umowie jego warto�� 
okre�lono na 20 tys. zł. 
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� W Nadle�nictwie Rokita (RDLP Szczecin) ustalono, �e w 52 umowach na sprzeda� 
drewna spo�ród 194 skontrolowanych nie okre�lono zabezpieczenia finansowego ich 
realizacji (dotyczyło to tylko umów z 2002 r.). Było to niezgodne z zasadami ustalonymi 
w § 3 ust. 7 zał�cznika nr 1 do zarz�dzenia nr 91 Dyrektora Generalnego Lasów 
Pa�stwowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie sprzeda�y drewna w PGL LP.  

� W Nadle�nictwie Kliniska (RDLP Szczecin) w 21 umowach na sprzeda� drewna spo�ród 
24 skontrolowanych nie okre�lono zabezpieczenia finansowego ich realizacji. Było to 
niezgodne z zasadami ustalonymi w § 3 ust. 7 zał�cznika nr 1 do zarz�dzenia nr 91 
Dyrektora Generalnego Lasów Pa�stwowych z dnia 30 listopada 2001 . w sprawie 
sprzeda�y drewna w PGL LP.  

4. Sprzeda�y drewna podmiotom zalegaj�cym z płatno�ciami: 

� W Nadle�nictwie Ole�nica (RDLP Wrocław) w latach 2002-2004 stwierdzono przypadki 
sprzeda�y drewna podmiotom posiadaj�cym zobowi�zania przeterminowane za drewno. 
W 2002 i 2003 r. dokonano takiej sprzeda�y 6 podmiotom, w 2004 r. 2 podmiotom. 

� W Nadle�nictwie Oława (RDLP Wrocław) tak�e prowadzono sprzeda� drewna 
podmiotom zalegaj�cym z płatno�ciami za zakupione drewno. Miało to miejsce w 2002 r. 
w 9 przypadkach, w 2003 r. w 8 i w 2004 r. w 5 przypadkach. 

RDLP Krosno przeprowadziła w dniach 13-15.03.2002r. kontrol� w Nadle�nictwach 
Stuposiany i Lutowiska w zakresie handlu drewnem i windykacji nale�no�ci, 
stwierdzaj�c m.in.: 

Firma AGRARCO zakupiła w Nadle�nictwie Lutowiska drewno w ilo�ci 2.032,19 m3 
o warto�ci 382,6 tys. zł. AGRARCO nie ui�ciła zobowi�zania w całej wysoko�ci 
i w efekcie na koniec 2000 r. nale�no�ci przeterminowane wobec Nadle�nictwa 
Lutowiska wynosiły 172,8 tys. zł. 

Nadle�nictwo celem wyegzekwowania nale�no�ci skierowało do AGRARCO w 2000r. 7 
wezwa� do zapłaty, które nie przyniosły skutku. W dniu 31.10.2000 r. S�d wydał wyrok 
nakazuj�cy spłat� przez AGRARCO ww. kwoty. Nadle�nictwo w dniu 25.06.2001 r. 
zawarło porozumienie z AGRARCO o ratalnej spłacie nale�no�ci. Wyrok skierowano do 
egzekucji komorniczej 20.02.2002 r. 

Firma AGRARCO zakupiła w Nadle�nictwie Stuposiany drewno w ilo�ci 4102,31m3 

o warto�ci 855,9 tys. zł. Z powodu braku pełnej wpłaty nale�no�ci przeterminowane na 
koniec roku 2000 wynosiły 236,8 tys. zł. Nadle�nictwo 1.12.2000 r. uzyskało wyrok 
S�du nakazuj�cy zapłat� ww. kwoty, a 1.01.2001 r. skierowało wniosek o egzekucj� 
wyroku. Nadle�nictwo jednak nie wpłaciło zaliczki na poczet czynno�ci komornika. 
Nadle�nictwo 25.06.2001 r. zawarło porozumienie z AGRARCO o ratalnej spłacie 
nale�no�ci, którego nabywca i tak nie realizował. 28.12.2001 r. Nadle�nictwo ponownie 
zło�yło wniosek o wszcz�cie egzekucji. 

Nadle�niczowie Nadle�nictw Lutowiska i Stuposiany sprzedali firmie AGRARCO 
(pomimo nale�no�ci przeterminowanych) w czerwcu 2001 r. drewno uznane przez 
dyrektora RDLP w Kro�nie za trudnozbywalne, w Nadle�nictwie Lutowiska 1.474,38 m3 
o warto�ci 263,7 tys. zł i w Nadle�nictwie Stuposiany 1.479,65 m3 o warto�ci 
287,3 tys. zł. Zabezpieczeniem umów sprzeda�y były umowy przewłaszczenia 
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dostarczonego drewna i wyrobów z niego uzyskanych oraz harmonogram spłaty 
nale�no�ci z 2000 r. ustalony dla obu nadle�nictw. Ten tryb post�powania został 
zatwierdzony przez Dyrektora RDLP w Kro�nie i Przedstawiciela Zespołu Monitoringu 
DGLP w Warszawie. 

Przeprowadzone w dniach 18-19.06. i 16.10.2002 r. ogl�dziny drewna znajduj�cego si� 
na składzie firmy AGRARCO wykazały jego daleko posuni�t� deprecjacj�, która 
spowodowała 65% utrat� warto�ci drewna. Warto�� drewna pochodz�cego 
z Nadle�nictwa Lutowiska wynosiła 93,5 tys. zł, z Nadle�nictwa Stuposiany 99,0 tys. zł. 

Ogl�dziny przeprowadzone 1.07.2003 r. wykazały, �e wyroby gotowe nie były 
prawidłowo zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Tarcica w 90% była 
zaparzona i wskazywała cechy tarcicy pozaklasowej. 
Skutkiem powstałej sytuacji nale�no�ci firmy AGRARCO na dzie� 12.31.2001 r. wobec 
Nadle�nictwa Lutowiska wynosiły 455,0 tys. zł, a wobec Nadle�nictwa Stuposiany 
544,1 tys. zł. 

Nadle�niczowie Nadle�nictw Lutowiska i Stuposiany zostali odwołani ze stanowisk. 
Nast�piła równie� zmiana dyrektora RDLP w Kro�nie. 
Ponadto w 2002 r. zawiadomiono Prokuratur� o popełnieniu przest�pstwa z art. 296 § 1 
k.k. w zwi�zku z art. 296 § 4 k.k. polegaj�cego na niedopełnieniu obowi�zków 
słu�bowych przez byłych Nadle�niczych Nadle�nictw Lutowiska i Stuposiany przy 
sprzeda�y w 2000 i 2001 roku drewna dla Firmy „Agrarco” Sp. Z o.o. w Warszawie. 
W trakcie dochodzenia prowadzonego przez Prokuratur� Okr�gow� w Kro�nie zarzuty 
niedopełnienia obowi�zków słu�bowych postawiono byłej Dyrektor RDLP w Kro�nie. 
Do czasu zako�czenia kontroli toczyła si� sprawa w S�dzie Rejonowym w Lesku. 

5. Sprzeda�y drewna po zani�onej cenie, stwierdzonej w trakcie kontroli wewn�trznej 
RDLP Krosno: 

� Nadle�niczy Nadle�nictwa Dukla w kwietniu 2002 r. wbrew zaleceniom RDLP nie 
skorzystał z mo�liwo�ci sprzeda�y na submisji19 drewna cennego – jaworowego 
okleinowego. Drewno to pozyskano, lecz nie zaklasyfikowano jako drewno cenne. 
Drewno zostało ujawnione na 2 składach przez pracownika RDLP i oszacowane na 
20 m3. Pracownicy RDLP zasugerowali Nadle�niczemu wstrzymanie sprzeda�y drewna w 
celu sklasyfikowania cennych sortymentów, a tym samym sprzeda�y po korzystniejszej 
cenie. Nadle�niczy Nadle�nictwa Dukla dokonał sprzeda�y drewna cennego 
zaklasyfikowanego jako zwykłe drewno wielkowymiarowe. Kontrola na jednym ze 
składów (drewno z drugiego składu zostało wywiezione do odbiorcy przed kontrol� 
RDLP) wykazała 9,56 m3 drewna cennego. Według �rednich cen drewna okleinowego 
jaworowego (WA1), cen drewna wielkowymiarowego (WA0) w 2002 r. oraz oszacowanej 
masie drewna 20 m3 PGL LP na opisanej powy�ej transakcji poniosły strat� w wysoko�ci 
19,2 tys. zł netto. 

                                                
19 Forma sprzeda�y drewna polegaj�ca na składaniu przez potencjalnych nabywców ofert na zakup 

konkretnych sztuk drewna bez mo�liwo�ci licytowania. 
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Dyrektor RDLP w Kro�nie uwzgl�dniaj�c wyniki ww. kontroli, a tak�e inne 
nieprawidłowo�ci odwołał Nadle�niczego Nadle�nictwa Dukla z zajmowanego 
stanowiska. 

Szczególnie korzystn� form� sprzeda�y stosowan� w RDLP Krosno była submisja – 
ofertowa sprzeda� drewna wysokogatunkowego.  
W analizowanym okresie na terenie RDLP Krosno zorganizowanych zostało 6 submisji, 
na których sprzedano 2.510 m3 w 2002 r., 2.929 m3 w 2003 r. oraz 2.821 m3 w 2004 r. 
�rednie ceny drewna uzyskane na submisjach organizowanych przez RDLP były 
wy�sze o 14 % do 344 % od cen drewna uzyskanych ze sprzeda�y drewna 
wielkowymiarowego o zbli�onych parametrach sprzedawanego poza submisj� 
i osi�gały poziom od 1,0 do 1,2 tys. zł / m3. 
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Badania kontrolne wykazały, �e w zwi�zku ze spadkiem popytu na drewno na 
rynku krajowym w 2001 r. w stosunku do 2000 r.20, PGL LP podj�ło w 2002 r. decyzj� 
o zwi�kszeniu eksportu drewna na rynki europejskie. W kontrolowanym okresie eksport 
ten wzrósł prawie dwukrotnie z 1,13 % w 2002 r. do 2,08 % sprzeda�y drewna ogółem 
w 2004 r. W okresie obj�tym kontrol� eksport drewna przedstawiał si� nast�puj�co: 

- w 2002 r. sprzedano na eksport drewno o masie 310.999 m3, co stanowiło 
1,13 % sprzeda�y drewna ogółem. Z terenu kontrolowanych 4 RDLP (Katowice, 
Zielona Góra, Wrocław, Szczecinek) sprzedano na eksport drewno o ł�cznej 
masie 292,4 tys. m3, 

- w 2003 r. sprzedano na eksport drewno o masie 572.017 m3, co stanowiło 
1,89 % sprzeda�y drewna ogółem. Z terenu kontrolowanych 5 RDLP (Katowice, 
Zielona Góra, Wrocław, Szczecinek, Lublin) sprzedano na eksport drewno 
o ł�cznej masie 517,2 tys. m3,  

- w 2004 r. sprzedano na eksport drewno o masie 639.156 m3, co stanowiło 
2,08 % sprzeda�y drewna ogółem. We wszystkich przypadkach eksportu 
uzyskano zgod� DGLP. Z terenu kontrolowanych 6 RDLP (Katowice, Zielona 
Góra, Wrocław, Szczecinek, Lublin, Krosno) sprzedano na eksport drewno 
o ł�cznej masie 519,3 tys. m3. We wszystkich przypadkach eksportu uzyskano 
zgod� DGLP. 

Z ustale� kontroli wynika, �e eksport drewna realizowano po cenach wy�szych 
ni� uzyskiwano na rynku krajowym. �rednia cena wyeksportowanego drewna iglastego 
�rednio- i wielkowymiarowego wynosiła w przypadku firmy STORA ENSO TIMBER 
201,41 zł/m3 w 2003 r. i 197,48 zł/m3 w 2004 r., a w przypadku firmy HOLZBAU 
MARESCH 216,48 zł/m3 w 2004 r. �rednia cena iglastego drewna �rednio- 

                                                
20Według danych GUS sprzeda� drewna grubizny ogółem w 2000 r. wyniosła 24.239,0 tys. m3, 

a w 2001 r. -  22.829,3 tys. m3. 
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i wielkowymiarowego sprzedanego na rynku krajowym wynosiła 115,07 zł/m3 
w 2003 r. i 127,97 zł/m3 w 2004 r. 

Głównymi odbiorcami drewna z PGL LP w kontrolowanym okresie były dwie 
firmy austriackie. W 2003 r. głównym zagranicznym odbiorc� drewna była Firma 
STORA ENSO TIMBER, która zakupiła 371.667 m3 drewna, co stanowiło 65,0 % 
ogółu eksportowanego drewna w tym roku. W 2004 r. firmy STORA ENSO TIMBER 
i HOLZBAU MARESCH zakupiły ł�cznie 453.182 m3 drewna, co stanowiło 70,9 % 
ogółu eksportowanego drewna w 2004 r. 

W kontrolowanym okresie Dyrektor Generalny LP zawarł porozumienie długoterminowe 
z dwiema firmami austriackimi, tj. STORA ENSO TIMBER i HOLZBAU MARESCH na sprzeda� 
drewna okr�głego:  
Porozumienie długoterminowe Nr 1/2003 zawarte zostało dnia 23 listopada 2000 r. pomi�dzy 
PGL Lasy Pa�stwowe, a austriack� firm� STORA ENSO TIMBER na czas okre�lony od 1 
stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. w celu zabezpieczenia sprzeda�y i kupna okr�głego 
drewna tartacznego iglastego (sosna, �wierk). Termin płatno�ci ustalono na 14 dni od daty 
rozliczenia (art. 1 pkt 1 porozumienia). Uzgodniono, �e drewno b�dzie dostarczane na 
podstawie odr�bnych kontraktów rocznych zawieranych pomi�dzy kupuj�cym a poszczególnymi 
RDLP.  
Porozumienie zobowi�zało jednostki organizacyjne LP nadzorowane przez RDLP 
w Katowicach, Wrocławiu i Zielonej Górze do realizacji dostaw w nast�puj�cych ilo�ciach:  

- 2003 r. 370 tys. m3 drewna (w tym 100 tys. m3 - �wierk, 270 tys. m3 - sosna),  
- 2004 r. 420 tys. m3 drewna (w tym 100 tys. m3 - �wierk, 320 tys. m3 - sosna),  
- 2005 r. 420 tys. m3 drewna (w tym 100 tys. m3 - �wierk, 320 tys. m3 - sosna).  

Uzgodniono, �e obmiar dostarczonego drewna b�dzie dokonywany w Zakładach Kupuj�cego na 
elektronicznych urz�dzeniach pomiarowych.  
Porozumienie nie okre�lało cen sprzeda�y drewna, natomiast ustalało, �e b�d� one uzgadniane 
dla ka�dego kwartału kalendarzowego w formie pisemnych protokołów i mog� si� ró�ni� 
w granicach ± 10% od cen poprzedniego kwartału.  
W zakresie dokumentowania odbioru drewna i warunków płatno�ci uzgodniono, 
�e sporz�dzanie rozliczania specyfikacji dostaw b�dzie si� odbywa� 2 razy w miesi�cu na dzie� 
15-go dnia danego miesi�ca i 1-go dnia miesi�ca nast�pnego. Zapłat� nale�no�ci ustalono 
w formie bezgotówkowej za pomoc� przelewu bankowego na wskazany rachunek bankowy 
Nadle�nictw. 
Powy�sze porozumienie zostało zmienione aneksem Nr 1 z dnia 16 wrze�nia 2003 r., moc� 
którego zmieniono okres porozumienia na czas od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2007 r. 
Zmianie uległy tak�e wielko�ci dostaw drewna. Okre�lone pierwotnie na 2003 r. dostawy 
drewna, w ł�cznej ilo�ci 370 tys. m3 zmniejszono o 20 tys. m3, tj. do wielko�ci 350 tys. m3. 
Dostawy na lata 2004, 2005, 2006 i 2007 ustalono na poziomie 600 tys. m3 corocznie, 
co stanowiło zwi�kszenie o 180 tys. m3 rocznie w stosunku do lat 2004 i 2005 uj�tych 
w pierwotnym porozumieniu. Rozszerzono tak�e liczb� jednostek LP realizuj�cych dostawy 
drewna, wł�czaj�c dodatkowo 7 RDLP (Radom, Krosno, Kraków, Pozna�, Szczecin, Lublin 
i Łód�).  

Porozumienie długoterminowe Nr OM/135/2003 zawarte zostało dnia 16 grudnia 2003 r. 
pomi�dzy PGL Lasy Pa�stwowe a firm� HOLZBAU MARESCH GmbH na czas okre�lony od 
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1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2006 r., w celu zabezpieczenia sprzeda�y i kupna drewna 
okr�głego tartacznego iglastego (sosna, �wierk).  
Strony porozumienia okre�liły wielko�ci roczne sprzeda�y w ilo�ciach po 80 tys. m3 (w tym 27 
tys. m3 �wierk i 53 tys. m3 sosna), wskazuj�c jednostki do realizacji RDLP Wrocław i Katowice.  
Warunki sprzeda�y (obowi�zek zawierania rocznych kontraktów), obmiar drewna (w zakładach 
kupuj�cego pomiar urz�dzeniami elektronicznymi), termin rozlicze� (2 razy w miesi�cu 15 i 1 
dnia) sposób i termin płatno�ci (przelew bezgotówkowy na wskazane konto nadle�nictw, 
w terminie 14 dni po dacie rozliczenia) - s� w obu porozumieniach identyczne.  

Kontrola wykazała, �e: 
• Dyrekcja Generalna Lasów Pa�stwowych nadzorowała realizacj� umów 

(podpisywanych przez RD LP) m. in. uczestnicz�c przy:  
o uzgodnieniach poziomu cen na kolejne okresy, 
o ustaleniach wielko�ci sprzeda�y na kolejne lata.  

• Ceny drewna �rednio i wielkowymiarowego obj�tego umowami, zawartymi w wyniku 
porozumienia nr 1/2003 z dnia 13.11.2002 r. z STORA ENSO TIMBER AG w latach 
2003-2004, były nast�puj�ce (w Eur/m3): 

Tabela nr 1. 

Wyszczególnienie 2003 r. IV kw. 2004 r. IV kw. 
 Sosna: jako�� A, B, B; długo�� 3 m, 4 m, 5 m    
  • 12 cm c.k. - 14 cm �red. �r.  33,00  33,00  
 • 159 19 cm �red. �r.  42,0  42,50  
 • 20 - 24 cm �red. �r.  46,0  47,00  
 • od 25 cm �red.�r.  47,00  48,50  
 	wierk: jako�� A, B; długo�� 3 m, 4 m    
 • 10 - 11 cm. w c.k.  10,00  10,00  
 • 12 cm. w c.k. - 14 cm �red. �r  36,00  36,00  
 • 15 - 19 cm �red. �r.  52,00  52,00  
 • 20 - 24 cm �red. �r.  59,00  59,00  
 • 25 - 29 cm �red. �r.  59,00  59,00  
 • od 30 cm �red. �r.  61,00  61,00  

 • Jako�� C - cena pomniejszona o 10 % w ka�dej klasie 
wymiarowej 

  

• Ceny drewna �rednio i wielkowymiarowego obj�tego umowami, zawartymi w wyniku 
porozumienia nr OM/35/2003 z dnia 16.12.2003 r. z HOLZBAU MARESCH GmbH 
w 2004 r. IV kw. były nast�puj�ce w Eur/m3:  

Tabela nr 2. 

Wyszczególnienie Sosna, jako�� A, B, C; �wierk jako�� A, B 
12 cm c.k. - 14 cm �red. �r. -  33,00 36,00 
15 – 19 cm �red. �r.   42,50 52,00 
20 - 24 cm �red. �r.   47,00 59,25 
od 25 cm �red. �r.   48,50 - 
25 - 29 cm �red. �r.  - 59,25 
od 30 cm �red. �r. - 61,00 

Cena klasy C dla drewna �wierkowego pomniejszona o 10 C w ka�dej klasie wymiarowej.  
• Realizacja dostaw drewna obj�tych ww. umowami (z uwzgl�dnieniem postanowie� 

aneksów) w 2003 i 2004 r. była nast�puj�ca:  
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Firma STORA ENSO TIMBER AG kupiła w Lasach Pa�stwowych 371.667 m3 drewna 
w 2003 r. (ustalono 350 tys. m3) za ł�czna kwot� 74.858 tys. zł oraz 411.732 m3 drewna 
w 2004 r. (ustalono 600 tys. m3) za ł�czna kwot� 81.310 tys. zł. Firma HOLZBAU 
MARESCH GmbH kupiła w Lasach Pa�stwowych 41.450 m3 drewna w 2004 r. 
(ustalono 80 tys. m3) za ł�czn� kwot� 8.973 tys. zł.  

• Firmy: Stora Enso Timber AG oraz Ho1zbau Maresch nie miały nale�no�ci 
przeterminowanych na koniec 2003 r. i 2004 r.  

71*1-1 &�!����$�	!#	" �!#$�%�	$�#���	

Zgodnie z art. 50 ustawy o lasach Lasy Pa�stwowe prowadz� działalno�� na 
zasadzie samodzielno�ci finansowej i pokrywaj� koszty działalno�ci z własnych 
przychodów. Według § 14 pkt 1 rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 
1994 r. (Dz.U. Nr 134, poz. 692) w sprawie szczegółowych zasad gospodarki 
finansowej w Pa�stwowym Gospodarstwie Le�nym Lasy Pa�stwowe �ródło 
przychodów stanowi� m.in. przychody ze sprzeda�y drewna.  

Przychody ze sprzeda�y drewna w kontrolowanym okresie wzrosły o 23,8 % 
i wynosiły w 2002 r. 2.973.396 tys. zł, w 2003 r. 3.218.121 tys. zł, w 2004 r. 
3.681.322 tys. zł, co stanowiło 83,1 % w 2002 r., 83,4 % w 2003 r. i 83,4 % w 2004 r. 
sumy wszystkich przychodów. 

Wysoko�� przychodów, nale�no�ci przeterminowanych z tytułu sprzeda�y drewna oraz 
wielko�� umorze� tych nale�no�ci w skali PGL LP przedstawia poni�szy wykres:  

 

Rys. nr 9. Przychody, nale�no�ci przeterminowane z tytułu sprzeda�y drewna oraz 
wielko�ci umorze� tych nale�no�ci w skali PGL LP w latach 2002-2004. 
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71*1-101 ���#%��)��	

Stwierdzono, �e w okresie obj�tym kontrol� zmalały nale�no�ci 
przeterminowane z tytułu sprzeda�y drewna z kwoty 195,6 mln zł w 2002 r. do 
68,6 mln zł w 2004 r., (o 127,0 mln zł), tj. z 6,6% w 2002 r. do 1,9% w 2004 r., 
w stosunku do przychodów uzyskanych ze sprzeda�y drewna. Z kwoty 127,0 mln zł 
o jak� w kontrolowanym okresie zmalały przeterminowane nale�no�ci PGL LP za 
drewno 100,4 mln zł stanowiły nale�no�ci wyegzekwowane od dłu�ników. Pozostał� 
kwot� 26,6 mln zł stanowiły umorzenia nale�no�ci.  
Kontrola wykazała, �e z 9 nabywców drewna na rynku krajowym, z którymi 
w kontrolowanym okresie DGLP zawierała umowy, na koniec 2002 r. wszyscy 
posiadali wobec PGL LP przeterminowane zobowi�zania z tytułu zakupionego drewna 
w ł�cznej kwocie 3.930,7 tys. zł. Najwy�sze nale�no�ci w wysoko�ci 3.278,6 tys. zł 
dotyczyły firmy Frontschach �wiecie S.A. (3,8 % warto�ci rocznych zakupów drewna 
przez ten podmiot w 2002 r.).  
W kontrolowanym okresie opisana powy�ej sytuacja uległa poprawie. Nale�no�ci 
przeterminowane ww. nabywców zmalały w 2003 r. do kwoty ł�cznej 257,3 tys. zł 
i w 2004 r. do 179,3 tys. zł, tj. odpowiednio do 6,5 % i 4,6 % pocz�tkowej warto�ci. 

Stan nale�no�ci przeterminowanych z tytułu sprzeda�y drewna przez PGL LP 
w badanym okresie przedstawiał si� nast�puj�co: 
• Według stanu na 31 grudnia 2002 r. nale�no�ci przeterminowane z tytułu sprzeda�y 

drewna wynosiły 195.602 tys. zł, w tym w skontrolowanych jednostkach: 
− W 10 kontrolowanych RDLP nale�no�ci ogółem wynosiły 525.663,4 tys. zł. Nale�no�ci 

z tytułu sprzeda�y drewna wynosiły 358.620,1 tys. zł, co stanowiło 68,2% nale�no�ci 
ogółem. Najwy�sze nale�no�ci z tego tytułu stwierdzono w RDLP Katowice – 
52.464,3 tys. zł i Białystok – 49.579,0 tys. zł, najni�sze w RDLP Lublin – 15.971,0 tys. zł 
i Krosno – 21.262,0 tys. zł. Nale�no�ci przeterminowane z tytułu sprzeda�y drewna 
wynosiły 172.348,0 tys. zł, co stanowiło 48,1% nale�no�ci za drewno. Najwy�sze kwoty 
nale�no�ci przeterminowanych wyst�piły w RDLP Katowice – 36.900,3 tys. zł. (70,3% 
nale�no�ci za drewno) i Białystok – 21.514,0 tys. zł (43%). Najni�sze stwierdzono 
w RDLP Pozna� – 7.815,0 tys. zł (35%) i Lublin – 8.167 tys. zł (51%). 

− W 21 kontrolowanych nadle�nictwach nale�no�ci ogółem wynosiły 36.297,3 tys. zł. 
Nale�no�ci z tytułu sprzeda�y drewna wynosiły 25.726,7 tys. zł, co stanowiło 70,9% 
nale�no�ci ogółem. Najwy�sze nale�no�ci za drewno stwierdzono w Nadle�nictwach 
Ujsoły – 2.980,0 tys. zł i Oława – 2.169,0 tys. zł, najni�sze wyst�piły w Nadle�nictwach 
Mi�dzyrzec Podlaski – 394,7 tys. zł i Herby – 441,9 tys. zł. Nale�no�ci przeterminowane 
z tytułu sprzeda�y drewna wynosiły 11.903,6 tys. zł, co stanowiło 46,3% nale�no�ci za 
drewno. Najwy�sze kwoty nale�no�ci przeterminowanych wyst�piły w Nadle�nictwach 
Ujsoły – 2.029,2 tys. zł (68,1% nale�no�ci z tytułu sprzeda�y drewna) i Oława – 
1.098,0 tys. zł (50,6%), najni�sze stwierdzono w Nadle�nictwach Czarna Białostocka – 
117,0 tys. zł (11,9%) i 	widwin – 165,0 tys. zł (14,9%). 

• Według stanu na 31 grudnia 2003 r. nale�no�ci przeterminowane z tytułu sprzeda�y 
drewna wynosiły 115.409 tys. zł, w tym w skontrolowanych jednostkach: 

− W 10 kontrolowanych RDLP nale�no�ci ogółem wynosiły 469.439,1 tys. zł i były o 10,7% 
ni�sze ni� w 2002r. Nale�no�ci z tytułu sprzeda�y drewna wynosiły 289.056,8 tys. zł, co 
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stanowiło 61,6% nale�no�ci ogółem. Kwota nale�no�ci z tytułu sprzeda�y drewna była 
o 19,4 % ni�sza ni� w 2002r. Najwy�sze nale�no�ci z tego tytułu stwierdzono w RDLP 
Katowice – 45.041,9 tys. zł i Szczecin – 41.923,0 tys. zł, najni�sze w RDLP Lublin – 
14.050,0 tys. zł i Krosno – 14.217,0 tys. zł. Nale�no�ci przeterminowane z tytułu sprzeda�y 
drewna wynosiły 115.721,5 tys. zł, co stanowiło 40,0% nale�no�ci za drewno. Kwota 
nale�no�ci przeterminowanych była o 32,9% ni�sza ni� w 2002r. Najwy�sze kwoty 
nale�no�ci przeterminowanych wyst�piły w RDLP Katowice – 27.163,0 tys. zł (60,3% 
nale�no�ci za drewno) i Wrocław – 15.738,3 tys. zł (47,8%). Najni�sze stwierdzono 
w RDLP Pozna� – 7.059,0 tys. zł (42%) i Lublin – 7.038,0 tys. zł (51%). 

− W 21 kontrolowanych nadle�nictwach nale�no�ci ogółem wynosiły 32.790,5 tys. zł i były o 
9,7% ni�sze ni� w 2002 r. Nale�no�ci z tytułu sprzeda�y drewna wynosiły 22.236,1 tys. zł, 
co stanowiło 67,8% nale�no�ci ogółem. Kwota nale�no�ci tego typu była o 13,6% ni�sza 
ni� w 2002 r. Najwy�sze nale�no�ci za drewno stwierdzono w Nadle�nictwach 	widwin – 
1.924,0 tys. zł i Go�cino – 1.557,0 tys. zł, najni�sze wyst�piły w Nadle�nictwach Rzepin – 
418,0 tys. zł i Nidzica – 680,0 tys. zł. Nale�no�ci przeterminowane z tytułu sprzeda�y 
drewna wynosiły 7.460,3 tys. zł, co stanowiło 33,6% nale�no�ci za drewno. 
W porównaniu z 2002 r. nale�no�ci tego typu były ni�sze o 37,3%. Najwy�sze kwoty 
nale�no�ci przeterminowanych wyst�piły w Nadle�nictwach Ujsoły – 750,4 tys. zł (55,6% 
nale�no�ci z tytułu sprzeda�y drewna) i �aga� – 676,0 tys. zł (41,9%), najni�sze 
stwierdzono w Nadle�nictwach Rzepin – 90,0 tys. zł (11,9%) i Nidzica – 143,0 tys. zł 
(21%). 

• W Lasach Pa�stwowych według stanu na 31 grudnia 2004 r. nale�no�ci 
przeterminowane z tytułu sprzeda�y drewna wynosiły 68.636 tys. zł, w tym 
w skontrolowanych jednostkach: 
− W 10 kontrolowanych RDLP nale�no�ci ogółem wynosiły 430.630,5 tys. zł i były o 8,3% 

ni�sze ni� w 2003 r. Nale�no�ci z tytułu sprzeda�y drewna wynosiły 217.699,1 tys. zł, co 
stanowiło 50,6 % nale�no�ci ogółem. Kwota nale�no�ci z tytułu sprzeda�y drewna była 
o 24,7 % ni�sza ni� w 2003r. Najwy�sze nale�no�ci z tego tytułu stwierdzono w RDLP 
Katowice – 51.961,7 tys. zł i Wrocław – 30.810,4 tys. zł, najni�sze w RDLP Szczecin – 
4.325,0 tys. zł i Lublin – 9.951,0 tys. zł. Nale�no�ci przeterminowane z tytułu sprzeda�y 
drewna wynosiły 88.522,0 tys. zł, co stanowiło 40,7% nale�no�ci za drewno. Kwota 
nale�no�ci przeterminowanych była o 21,5% ni�sza ni� w 2003 r. Najwy�sze kwoty 
nale�no�ci przeterminowanych wyst�piły w RDLP Katowice – 26.088,6 tys. zł. (46,5% 
nale�no�ci za drewno) i Wrocław – 14.338,3 tys. zł (46,5%). Najni�sze stwierdzono 
w RDLP Pozna� – 2.398,0 tys. zł (15%) i Lublin – 2,327,0 tys. zł (23%). 

− W 21 kontrolowanych nadle�nictwach nale�no�ci ogółem wynosiły 30.704,0 tys. zł i były 
o 6,4% ni�sze ni� w 2003 r. Nale�no�ci z tytułu sprzeda�y drewna wynosiły 19.958,6 tys. zł, 
co stanowiło 65% nale�no�ci ogółem. Kwota nale�no�ci tego typu była o 10,2% ni�sza 
ni� w 2003 r. Najwy�sze nale�no�ci za drewno stwierdzono w Nadle�nictwach Ujsoły – 
2.219,7 tys. zł i Oborniki – 1.706,7 tys. zł, najni�sze wyst�piły w Nadle�nictwach 
Mi�dzyrzec Podlaski – 243,4 tys. zł i Nidzica – 273,0 tys. zł. Nale�no�ci przeterminowane 
z tytułu sprzeda�y drewna wynosiły 5.583,8 tys. zł, co stanowiło 28% nale�no�ci za 
drewno. W porównaniu z 2003 r. nale�no�ci tego typu były ni�sze o 25,1%. Najwy�sze 
kwoty nale�no�ci przeterminowanych wyst�piły w Nadle�nictwach Ujsoły – 677,7 tys. zł 
(30,5% nale�no�ci z tytułu sprzeda�y drewna) i Kliniska – 470,0 tys. zł (32,5%), 
najni�sze stwierdzono w Nadle�nictwach Nidzica – 13,0 tys. zł (11,9%) i 	widwin – 
67,0 tys. zł (9,5%). 
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Stan nale�no�ci przeterminowanych za drewno oraz wielko�ci umorze� nale�no�ci 
przeterminowanych za drewno przedstawiono na poni�szym wykresie: 
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Rys. nr 10. Stan nale�no�ci przeterminowanych za drewno oraz wielko�ci umorze� 
nale�no�ci przeterminowanych za drewno. 

 

W toku kontroli przeprowadzonej w 2004 r. w Nadle�nictwie Czarnobór (RDLP 
Szczecinek) stwierdzono niskie zaanga�owanie Nadle�niczego w windykacj� nale�no�ci 
przeterminowanych od P.U.P „Pinus” Sp. z o.o. w Murzynowie. I tak: 
W dniu 21.06.2002 r. s�d wydał wyrok nakazuj�cy firmie „Pinus” spłat� nale�no�ci wraz 
z odsetkami za drewno zakupione w Nadle�nictwie Czarnobór. W dniu 4.10.2002 r. 
Nadle�nictwo wyst�piło do komornika o wszcz�cie egzekucji ww. nale�no�ci. Pierwsza rata 
spłaty w wysoko�ci 845,50 zł wpłyn�ła dopiero w dniu 31.12.2003 r., kiedy stan nale�no�ci 
przeterminowanych ww. firmy wynosił 129,3 tys. zł. Do dnia zako�czenia kontroli Nadle�nictwa 
w lipcu 2004 r., Nadle�niczy Nadle�nictwa Czarnobór nie podejmował �adnych działa� 
zmierzaj�cych do przyspieszenia wyegzekwowania ww. nale�no�ci. W wyniku działa� podj�tych 
po kontroli NIK Nadle�niczy do ko�ca 2004 r. wyegzekwował ww. nale�no�ci w kwocie 
52,7 tys. zł. 

Umorzenia nale�no�ci 

W kontrolowanym okresie PGL LP umorzyły nale�no�ci przeterminowane za 
drewno w ł�cznej wysoko�ci 26,6 mln zł (4,7 mln zł w 2002 r., 9,3 mln zł w 2003 r. 
i 12,6 mln zł w 2004 r.). Umorzeniu podlegały nale�no�ci nie�ci�galne powstałe m.in. 
w latach 1991-1997. I tak: 

• W 2002 r. w Lasach Pa�stwowych umorzono nale�no�ci z tytułu sprzeda�y drewna 
w ł�cznej wysoko�ci 4.676 tys. zł, w tym 4.191 tys. zł na podstawie decyzji 
Dyrektora Generalnego LP.  

− W kontrolowanych RDLP umorzono nale�no�ci z tytułu sprzeda�y drewna 
w ł�cznej wysoko�ci 540,7 tys. zł, w tym: na podstawie decyzji Dyrektora 
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Generalnego – 387,07 tys. zł, Dyrektora RDLP – 45,12 tys. zł, nadle�niczych – 
117,51 tys. zł. 

− W kontrolowanych nadle�nictwach umorzono nale�no�ci w wysoko�ci 11,85 
tys. zł, w tym: na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego – 9,13 tys. zł, 
nadle�niczych – 2,72 tys. zł. 

• W 2003 r. w Lasach Pa�stwowych umorzono nale�no�ci z tytułu sprzeda�y drewna 
w ł�cznej wysoko�ci 9.263 tys. zł, w tym 8.401 tys. zł na podstawie decyzji 
Dyrektora Generalnego LP. 

− W kontrolowanych RDLP umorzono nale�no�ci z tytułu sprzeda�y drewna w 
ł�cznej wysoko�ci 895,84 tys. zł, w tym: na podstawie decyzji Dyrektora 
Generalnego – 547,08 tys. zł, Dyrektora RDLP – 226,51 tys. zł, nadle�niczych 
– 122,25 tys. zł. 

− W kontrolowanych nadle�nictwach umorzono nale�no�ci w wysoko�ci 69,63 
tys. zł, w tym: na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego – 40,01 tys. zł, 
dyrektorów RDLP – 2,54 tys. zł, nadle�niczych – 27,08 tys. zł. 

• W 2004 r. w Lasach Pa�stwowych umorzono nale�no�ci z tytułu sprzeda�y drewna 
w ł�cznej wysoko�ci 12.551 tys. zł, w tym 10.821 tys. zł na podstawie decyzji 
Dyrektora Generalnego LP. 

− W kontrolowanych RDLP umorzono nale�no�ci z tytułu sprzeda�y drewna w 
ł�cznej wysoko�ci 5.944,93 tys. zł, w tym: na podstawie decyzji Dyrektora 
Generalnego – 4.798,28 tys. zł, Dyrektora RDLP – 184,23 tys. zł, 
nadle�niczych – 594,42 tys. zł. 

− W kontrolowanych nadle�nictwach umorzono nale�no�ci w wysoko�ci 160,13 
tys. zł, w tym: na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego – 67,21 tys. zł, 
nadle�niczych – 92,92 tys. zł. 

71*191 ������	 ��#���	 �	 !���#"�#	 !� �:�#4����	
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Ustalono, �e w badanym okresie we wszystkich 17 regionalnych dyrekcjach LP 
ujawniono ł�cznie 33,1 tys. przypadków kradzie�y drewna grubizny o masie 
98,7 tys. m3 (co stanowiło 0,1 % masy grubizny pozyskanej w tym okresie w LP) 
i warto�ci 11.399,4 tys. zł. I tak: 

• W 2002 r. w Lasach Pa�stwowych zarejestrowano 10.991 przypadków kradzie�y 
drewna o mi��szo�ci 31.482 m3 i warto�ci 3.555,2 tys. zł. Na wnioski nadle�nictw 
umorzono 5.676 spraw z powodu niewykrycia sprawców. W s�dach rozpoznano 
2.952 sprawy i wydano 3.552 orzeczenia skazuj�ce. Warto�� zas�dzonych 
odszkodowa� i nawi�zek wynosiła 1.774,2 tys. zł. 

− W 10 kontrolowanych RDLP zarejestrowano 5.820 przypadków kradzie�y 
drewna o mi��szo�ci 18.437,57 m3 i warto�ci 2.028,5 tys. zł. Na wnioski 
nadle�nictw umorzono 3.039 spraw z powodu niewykrycia sprawców. 
W s�dach rozpoznano 1904 sprawy i wydano 1.766 orzecze� skazuj�cych. 
Warto�� zas�dzonych odszkodowa� i nawi�zek wynosiła 1.072,9 tys. zł. 
Windykacja nale�no�ci z tego tytułu wynosiła 659,5 tys. zł, co stanowiło 61,5 % 
kwot zas�dzonych w 2002 r. Najwi�ksz� liczb� kradzie�y drewna 
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zarejestrowano na terenie RDLP Lublin – 1.297 (2.795 m3 o warto�ci 
327,6 tys. zł) i Katowice – 856 (2.251 m3 o warto�ci 267,6 tys. zł). Najmniej 
przypadków kradzie�y drewna stwierdzono na terenie RDLP Szczecin – 209 
(979 m3 o warto�ci 90,3 tys. zł) i Zielona Góra – 273 (794 m3 o warto�ci 
70,6 tys. zł). 

− W 21 kontrolowanych nadle�nictwach zarejestrowano 470 przypadków 
kradzie�y drewna o mi��szo�ci 1.399,73 m3 i warto�ci 148,2 tys. zł. Na wnioski 
nadle�nictw zostały umorzone 223 sprawy z powodu niewykrycia sprawców. 
W s�dach rozpoznano 227 spraw i wydano 217 orzecze� skazuj�cych. Warto�� 
zas�dzonych odszkodowa� i nawi�zek wynosiła 86,8 tys. zł. Windykacja 
nale�no�ci z tego tytułu wynosiła 50,8 tys. zł, co stanowiło 58,6 % kwot 
zas�dzonych w 2002 r. Najwi�ksz� liczb� kradzie�y drewna stwierdzono 
w Nadle�nictwach Mi�dzyrzec Podlaski – 50 (135 m3 o warto�ci 12,3 tys. zł) i 
Ujsoły – 49 (91,16 m3 o warto�ci 19,2 tys. zł), a najmniejsz� w Nadle�nictwach 
Rzepin – 2 (12,85 m3 o warto�ci 0,9 tys. zł) i Gniezno – 5 (17,52 m3 o warto�ci 
1,6 tys. zł). 

• W 2003 r. w Lasach Pa�stwowych zarejestrowano 11.370 przypadków kradzie�y 
drewna o mi��szo�ci 35.360 m3 i warto�ci 3.876,6 tys. zł. Na wnioski nadle�nictw 
zostały umorzone 5.482 sprawy z powodu niewykrycia sprawców. W s�dach 
rozpoznano 3.303 sprawy i wydano 3116 orzecze� skazuj�cych. Warto�� 
zas�dzonych odszkodowa� i nawi�zek wynosiła 1.749,0 tys. zł. W porównaniu 
z 2002 r. nast�pił wzrost liczby kradzie�y drewna o 3,5 %, mi��szo�ci skradzionego 
drewna o 12,3 % i jego warto�ci o 9 %. 

− W 10 kontrolowanych RDLP zarejestrowano 6.028 przypadków kradzie�y 
drewna o mi��szo�ci 21.043 m3 i warto�ci 2.291,0 tys. zł. W porównaniu z 
2002 r. nast�pił wzrost liczby kradzie�y o 3,6 %, mi��szo�ci skradzionego 
drewna o 14,1 % i jego warto�ci o 12,9 %.  
Na wnioski nadle�nictw zostało umorzone 3.065 spraw z powodu niewykrycia 
sprawców. W s�dach rozpoznano 1977 spraw i wydano 1.835 orzecze� 
skazuj�cych. Warto�� zas�dzonych odszkodowa� i nawi�zek wynosiła 
1.355,6 tys. zł. Windykacja nale�no�ci z tego tytułu wynosiła 716,0 tys. zł, co 
stanowiło 52,8 % kwot zas�dzonych w 2003 r. Najwi�ksz� liczb� kradzie�y 
drewna zarejestrowano na terenie RDLP Lublin – 1.344 (3.015 m3 o warto�ci 
345,9 tys. zł) i Katowice – 786 (2.268 m3 o warto�ci 262,2 tys. zł), 
a najmniejsz� na terenie RDLP Szczecin – 242 (1.081 m3 o warto�ci 
100,9 tys. zł) i Zielona Góra – 279 (1010 m3 o warto�ci 121,4 tys. zł). 

− W 21 kontrolowanych nadle�nictwach zarejestrowano 519 przypadków 
kradzie�y drewna o mi��szo�ci 1.925,68 m3 i warto�ci 195,4 tys. zł. 
W porównaniu z 2002 r. nast�pił wzrost liczby kradzie�y o 10,4 %, mi��szo�ci 
skradzionego drewna o 37,6 % i jego warto�ci o 31,9 %. 

Na wnioski nadle�nictw zostało umorzone 279 spraw z powodu niewykrycia 
sprawców. W s�dach rozpoznano 237 spraw i wydano 222 orzeczenia skazuj�ce. 
Warto�� zas�dzonych odszkodowa� i nawi�zek wynosiła 135,0 tys. zł. Windykacja 
nale�no�ci z tego tytułu wynosiła 57,0 tys. zł, co stanowiło 42,2 % kwot 
zas�dzonych w 2003 r. Najwi�ksz� liczb� kradzie�y stwierdzono w 
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Nadle�nictwach 	widwin – 54 (363,05 m3 o warto�ci 31,1 tys. zł) i Czarna 
Białostocka – 45 (152,33 m3 o warto�ci 13,9 tys. zł). Najmniejsza liczba kradzie�y 
wyst�piła w Nadle�nictwach Rzepin – 3 (22,37 m3 o warto�ci 1,5 tys. zł) i Gniezno – 3 
(13,63 m3 o warto�ci 1,3 tys. zł). 

• W 2004 r. w Lasach Pa�stwowych zarejestrowano 10.705 przypadków kradzie�y drewna 
o mi��szo�ci 31.872 m3 i warto�ci 3.967,6 tys. zł. W porównaniu z 2003 r. nast�pił spadek 
liczby kradzie�y o 5,8 %, mi��szo�ci skradzionego drewna o 9,9 %, ale wzrost jego warto�ci 
o 2,4 %. Na wnioski nadle�nictw zostały umorzone 5.471 sprawy z powodu nie wykrycia 
sprawców. W s�dach rozpoznano 3.103 sprawy i wydano 2.967 orzecze� skazuj�cych. 
Warto�� zas�dzonych odszkodowa� i nawi�zek wynosiła 1.654,0 tys. zł. 

− W 10 kontrolowanych RDLP zarejestrowano 6.125 przypadków kradzie�y drewna 
o mi��szo�ci 19.270,29 m3 i warto�ci 2.391,1 tys. zł. W porównaniu z 2003 r. nast�pił 
wzrost liczby kradzie�y o 1,6 %, spadek mi��szo�ci skradzionego drewna o 8,4 % 
i wzrost jego warto�ci o 4,4 %.  

Na wnioski nadle�nictw zostało umorzone 3.079 spraw z powodu niewykrycia 
sprawców. W s�dach rozpoznano 1842 sprawy i wydano 1.599 orzecze� skazuj�cych. 
Warto�� zas�dzonych odszkodowa� i nawi�zek wynosiła 1.116,4 tys. zł. Windykacja 
nale�no�ci z tego tytułu wynosiła 660,6 tys. zł, co stanowiło 59,2 % kwot zas�dzonych 
w 2004 r. Najwi�ksz� liczb� kradzie�y drewna zarejestrowano na terenie RDLP Lublin 
– 1.209 (2.803 m3 o warto�ci 346,4 tys. zł) i Wrocław – 792 (3.332 m3 o warto�ci 
434,0 tys. zł), a najmniejsz� na terenie RDLP Szczecin – 246 (951 m3 o warto�ci 
144,6 tys. zł) i Zielona Góra – 308 (1.023 m3 o warto�ci 115,3 tys. zł). 

− W 21 kontrolowanych nadle�nictwach zarejestrowano 480 przypadków kradzie�y 
drewna o mi��szo�ci 1.851,35 m3 i warto�ci 224,4 tys. zł. W porównaniu z 2003 r. 
nast�pił spadek liczby kradzie�y o 7,5 %, masy skradzionego drewna o 3,9 % i wzrost 
jego warto�ci o 25,1 %. 

Na wnioski nadle�nictw zostało umorzone 247 spraw z powodu niewykrycia 
sprawców. W s�dach rozpoznano 187 spraw i wydano 177 orzecze� skazuj�cych. 
Warto�� zas�dzonych odszkodowa� i nawi�zek wynosiła 133,3 tys. zł. Windykacja 
nale�no�ci z tego tytułu wynosiła 56,7 tys. zł, co stanowiło 42,9 % kwot zas�dzonych 
w 2004 r. Najwi�ksz� liczb� kradzie�y stwierdzono w Nadle�nictwach Karnieszewice – 
42 (122,01 m3 o warto�ci 12,0 tys. zł) i Sieniawa – 42 (89 m3 o warto�ci 12,1 tys. zł). 
Najmniejsza liczba kradzie�y wyst�piła w Nadle�nictwach Rzepin – 4 (11,97 m3 
o warto�ci 1,2 tys. zł) i Gniezno – 4 (5,89 m3 o warto�ci 0,8 tys. zł). 

Liczb� przypadków kradzie�y drewna oraz warto�� skradzionego drewna w latach 
2000-2004 przedstawiono na poni�szym wykresie: 
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Rys. nr 13. Kradzie� drewna w PGL LP w latach 2002-2004. 

W 5 regionalnych dyrekcjach LP: w Kro�nie, Olsztynie, Szczecinie, Wrocławiu 
i Zielonej Górze odnotowano wzrost przypadków kradzie�y z 2.097 tys. m3 w 2002 r. 
do 2.402 tys. m3 w 2004 r. (tj. o 14,5%). Wykrywalno�� sprawców kradzie�y drewna 
spadła w 4 regionalnych dyrekcjach LP: w Kro�nie z 56,5% w 2002 r. do 45,5% 
w 2004 r., (tj. o 11,0%), Lublinie z 38,0% w 2002 r. do 31,6% w 2004 r. (tj. o 6,4%), 
Toruniu z 52,8% w 2002 r. do 49,7% w 2004 r., (tj. o 3,1%) i Warszawie z 45,0% 
w 2002 r. do 32,6% w 2004 r. (tj. o 12,4%).  
W regionalnej dyrekcji LP w Kro�nie nast�pił wzrost przypadków kradzie�y drewna 
z 621 w 2002 r. do 720 w 2004 r., przy jednoczesnym spadku wykrywalno�ci z 60 % 
w 2002 r. do 48 % w 2004 r. 
Rejonami o najwi�kszym nasileniu kradzie�y drewna były tereny 3 regionalnych 
dyrekcji LP: w Radomiu, Lublinie i Wrocławiu, gdzie ł�czna warto�� skradzionego 
drewna w latach 2002-2004 wyniosła 3.945,7 tys. zł, co stanowiło 34,6% ł�cznej 
warto�ci grubizny skradzionej w kontrolowanym okresie w LP.  

Wykrywalno�� sprawców kradzie�y zale�y w du�ej mierze od działa� Stra�y Le�nej 
nadle�nictwa. Kontrola Nadle�nictwa Go�cino (RDLP Szczecinek) w 2004 r. wykazała mał� 
efektywno�� działa� Stra�y Le�nej w zakresie wykrywalno�ci sprawców kradzie�y drewna. 
Ustalono, �e w styczniu 2003 r. Stra� Le�na Nadle�nictwa Go�cino stwierdzaj�c w oddziale 
194 f kradzie� drewna (32 pnie pokradzie�owe) nie dokonała ogl�dzin terenów przyległych. Na 
pocz�tku lutego 2003 r. Grupa Interwencyjna Stra�y Le�nej z RDLP Szczecinek (GISL) ujawniła 
w ww. miejscu kradzie�y 41 sztuk pni pokradzie�owych oraz kolejnych 67 pni pokradzie�owych 
na terenach przyległych.  
Ponadto Stra� Le�na Nadle�nictwa ustalaj�c sprawc� kradzie�y (drewna z 32 drzew) oparła si� 
na jego dobrowolnym przyznaniu do winy, nie dokonała przeszukania jego posesji i nie ustaliła 
dokładnej ilo�ci skradzionego drewna. W wyniku działa� operacyjnych GISL sprawca przyznał 
si� do kradzie�y drewna z 41 drzew, jednak pó�niej zmienił zeznanie i przyznał si� tylko do 



Istotne ustalenia kontroli 
 
 

 51  

kradzie�y drewna z 32 drzew. Z powodu braku wystarczaj�cych dowodów s�d wydał wyrok 
skazuj�cy za wyci�cie i kradzie� drewna z 32 drzew. 

Kontrole Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 

Główny Inspektorat Transportu Drogowego na wniosek Najwy�szej Izby Kontroli 
wyst�pił do 9 Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego (Białystok, Gorzów 
Wielkopolski, Katowice, Lublin, Olsztyn, Pozna�, Rzeszów, Szczecin i Wrocław), 
wła�ciwych ze wzgl�du na miejsce planowanej kontroli, o uczestnictwo w kontroli. 

W ramach działa� kontrolnych w II kwartale br. na terenie czterech województw 
(dolno�l�skie, lubelskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) przeprowadzono 
działania akcyjne, gdzie ł�cznie odbyło si� 12 wspólnych kontroli. Natomiast na terenie 
pozostałych pi�ciu województw (lubuskie, podkarpackie, podlaskie, �l�skie i warmi�sko 
– mazurskie) wprowadzono do prowadzonych przez inspektorów rutynowych kontroli 
nakaz kontroli wszystkich napotkanych pojazdów przewo��cych drewno. W efekcie 
podj�tych działa� skontrolowano w okresie II kwartału br. ł�cznie 190 pojazdów 
przewo��cych drewno. W wyniku kontroli ujawniono 86 narusze� przepisów ustawy 
z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 
z pó�n. zm.), w tym: 

- 73 naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców; 
- 9 narusze� dotycz�cych wnoszenia opłaty za przejazd po drogach krajowych; 
- 2 naruszenia dotycz�ce posiadania licencji na wykonywanie transportu 

drogowego; 
- 2 naruszenia dotycz�ce posiadania za�wiadczenia o wykonywaniu przewozów 

na potrzeby własne, 
oraz 33 przypadki naruszenia przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pó�n. zm.) w tym: 

- 15 narusze� dotycz�cych przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu; 
- 17 narusze� dotycz�cych przekroczenia nacisków osi pojazdów; 
- 1 naruszenie dotycz�ce przekroczenia dopuszczalnej wysoko�ci pojazdu. 

Ł�czna kwota nało�onych kar administracyjnych za stwierdzone naruszenia wyniosła 
116,0 tys. zł. Ponadto w wyniku kontroli w województwie warmi�sko – mazurskim 
stwierdzono dwa przypadki nieprawidłowo�ci zwi�zanych z dokumentacj� dotycz�c� 
przewozu drewna, które dotyczyły braku numeru stosu przewo�onego drewna. W tych 
przypadkach kontroluj�cy inspektorzy przekazali sprawy wezwanym na miejsce kontroli 
pracownikom Stra�y Le�nej. 

Zestawienie dotycz�ce liczby  skontrolowanych pojazdów oraz stwierdzonych narusze� 
zawiera poni�sza tabela. 
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Tabela nr  3. 

Województwa Lp. Wyszczególnienie 

D
olno�l�skie 

L
ubelskie 

L
ubuskie 

Podkarpackie 

Podlaskie 

�l�skie 

W
arm

i�sko – 
M

azurskie 

W
ielkopolskie 

Z
achodnio- 

pom
orskie 

Razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Liczba wspólnych 

kontroli Inspekcji 
Transportu Drogowego 
i Sta�y le�nej 

6 3 - - - - - 4 1 14 

2. Liczba skontrolowanych 
pojazdów 13 3 10 49 6 10 76 4 2 173 

3. Liczba stwierdzonych 
narusze� zgodnie z 
zał�cznikiem do ustawy 
o transporcie drogowym 

6 - - 26 - - 49 3 2 86 

4. Liczba stwierdzonych 
narusze� zgodnie z 
zał�cznikiem do ustawy 
o drogach publicznych 

- - 2 - 23 7 - - 1 33 

5. Liczba stwierdzonych 
nieprawidłowo�ci w 
zakresie dokumentacji 
do przewozu drewna 

- - - - - - - 2 - 2 

6. Kwota nało�onych kar 
w zł 

12 
150 - 720 5 10

0 
36 

615 
5 

160 
45 

500 
5 

200 
5 

600 116 045 
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W ramach kontroli instytucjonalnej Główna Inspekcja LP (GILP) 
przeprowadziła w latach 2002–2004 ogółem 602 kontrole, w tym obejmuj�ce swym 
zakresem: pozyskanie drewna - 299, sprzeda� drewna – 353 i ochron� mienia Skarbu 
Pa�stwa – 271. Wykonuj�c zadania kontrolne Inspekcja LP zrealizowała: 260 kontroli 
kompleksowych, 268 problemowych, 27 sprawdzaj�cych i 47 dora�nych. W wyniku 
wymienionych kontroli wydano 430 wniosków dotycz�cych: realizacji zada� 
gospodarczych wynikaj�cych z planów urz�dzenia lasów i planów pozyskania drewna 
oraz 311 dotycz�cych prawidłowo�ci sprzeda�y drewna. I tak np.: 
W nadle�nictwach nadzorowanych przez RDLP Wrocław GILP przeprowadziła 
w latach 2002-2004 kontrole kompleksowe (obejmuj�ce całokształt działalno�ci 
nadle�nictw) w 18 nadle�nictwach oraz kontrole problemowe z zakresu pozyskania 
i sprzeda�y drewna w 18 nadle�nictwach. W wyniku powy�szych kontroli ujawniono 
m.in.: niewła�ciwe wykonywanie szacunków brakarskich, wadliwe funkcjonowanie 
kontroli wewn�trznej, niewła�ciwe cechowanie pozyskanego drewna, wysoki stan 
nale�no�ci przeterminowanych, przypadki sprzeda�y drewna dłu�nikom, brak lub słabe 
zabezpieczenie nale�no�ci, nieprzestrzeganie warunków umów sprzeda�y drewna. 
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Prace z zakresu pozyskania i sprzeda�y drewna nadzorowane były przez 
pracowników nadle�nictwa: le�niczych i podle�niczych dokonuj�cych odbioru drewna, 
pracowników działów technicznych nadle�nictw, in�ynierów nadzoru oraz 
nadle�niczych i pracowników RDLP dokonuj�cych kontroli funkcjonalnej. 
Zakres kontroli obejmował m.in.: prawidłowo�� sporz�dzania szacunków brakarskich, 
prawidłowo�� rodzaju i lokalizacji ci��, ich zgodno�� z planami pozyskania, pomiar 
i cechowanie drewna, klasyfikacj� i wyrób sortymentów oraz spedycj�, sprzeda� 
i reklamacje. 
Przeprowadzone przez 10 skontrolowanych RDLP kontrole wewn�trzne 
w nadzorowanych nadle�nictwach wykazały nieprawidłowo�ci polegaj�ce m.in. na 
nierzetelnym pomiarze, klasyfikacji i odbiorze drewna; przyjmowaniu ofert na zakup 
drewna nie spełniaj�cych wymogów formalnych; rozbie�no�ci cen drewna i warunków 
płatno�ci pomi�dzy wynikami przetargów i negocjacji, a zawartymi umowami; 
podpisywaniu umów na sprzeda� drewna oraz sprzeda�y drewna podmiotom 
posiadaj�cym przeterminowane nale�no�ci z tytułu sprzeda�y drewna; niskiej 
skuteczno�ci kontroli wewn�trznej. I tak np.: 

� RDLP w Kro�nie - stwierdzono przyjmowanie do przetargu ofert nie 
spełniaj�cych warunków ustalonych w opracowanych przez nadle�nictwa 
regulaminach sprzeda�y, wyst�powanie rozbie�no�ci pomi�dzy wynikami 
przetargów i negocjacji, a zawartymi umowami polegaj�ce m.in. na 
zastosowaniu innej ceny surowca drzewnego ni� została ustalona na przetargu 
czy uzgodniona w czasie negocjacji lub dłu�szego terminu płatno�ci, czy innej 
formy zapłaty ni� zaproponował nabywca, zawierania umów na sprzeda� 
drewna z firmami posiadaj�cymi w dniu podpisania umowy nale�no�ci 
przeterminowane oraz sprzeda� drewna dla firm, mimo �e niektóre z nich ze 
znacznym opó�nieniem od podpisania umowy regulowały zaległe płatno�ci.  

� RDLP we Wrocławiu - stwierdzono przypadki niewła�ciwego cechowania 
pozyskanego drewna, wadliwe funkcjonowanie kontroli wewn�trznej, 
nieodpowiedni� jako�� sporz�dzanej dokumentacji w zakresie obrotu drewnem, 
niewła�ciwe zabezpieczenie pozyskanego drewna, nisk� jako�� pomiaru drewna, 
niewystarczaj�ce zabezpieczenia w umowach kupna-sprzeda�y drewna, 
nadu�ycia popełnione przez le�niczego w jednym z le�nictw Nadle�nictwa 
	widnica.  

� RDLP w Zielonej Górze - stwierdzono nieprawidłowo�ci w pomiarze, 
klasyfikacji i odbiorze drewna, nisk� skuteczno�� kontroli wewn�trznej. 

W 6 na 21 skontrolowanych nadle�nictw ujawniono nieprawidłowo�ci �wiadcz�ce 
o braku lub niedostatecznym nadzorze nad pozyskaniem i sprzeda�� drewna. I tak: 

� w Nadle�nictwie Gniezno (RDLP Pozna�) ujawniono bezprzetargowe (w trybie 
przepisów wewn�trznych LP) zlecenie prac z zakresu pozyskania drewna oraz 
przypadki nieprawidłowego składowania pozyskanego drewna i niepełnej 
kontroli rejestrów odebranego drewna, 
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� w Nadle�nictwach: Rzepin (RDLP Szczecin) oraz Go�cino i 	widwin (RDLP 
w Szczecinku) ujawniono nieprawidłowo�ci w ewidencjonowaniu stanu 
magazynowanego drewna, 

� w Nadle�nictwie Oława (RDLP Wrocław) kontrola wykazała przypadki 
niedokumentowania zalece� po kontrolach wewn�trznych, 

� w Nadle�nictwie �aga� (RDLP Zielona Góra) kontrole wewn�trzne 
w nadle�nictwie ujawniły przypadki zawy�ania i zani�ania pomiarów dłu�yc 
oraz mi��szo�ci drewna. W latach 2002-2004 dotyczyły one m.in. 5,8 % 
kontrolowanego drewna wielkowymiarowego. Mimo zalece� pokontrolnych 
RDLP kontrola NIK tak�e wykazała przypadki bł�dnych pomiarów pozyskanego 
drewna. 

W toku ogl�dzin stwierdzono przypadki drewna oznakowanego, ale nie uj�tego 
w ewidencji. W Nadle�nictwie Go�cino (RDLP Szczecinek) stwierdzono 
nieocechowany stos drewna o masie 6,24 m3. W Nadle�nictwie Rzepin (RDLP 
Szczecin) ujawniono jeden stos drewna oznakowanego nie obj�tego ewidencj� oraz 
jeden stos drewna, który według ewidencji powinien ju� by� odebrany przez 
kupuj�cego. Ponadto w Nadle�nictwie Ole�nica (RDLP we Wrocławiu) stwierdzono 
pomyłk� w wydawaniu drewna dłu�ycowego, tj. dokonano wywozu innej dłu�ycy ni� 
sprzedano. 
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 Najwy�sza Izba Kontroli przeprowadziła w 2004 r. kontrol� dora�n� w zakresie 
pozyskania i sprzeda�y drewna oraz ochrony mienia Skarbu Pa�stwa w jednostkach 
RDLP Szczecinek (regionalna dyrekcja LP oraz nadle�nictwa Czarnobór, Go�cino 
i �widwin). 
Ustalenia przeprowadzonych kontroli wykazały m.in. nieprawidłowo�ci przy 
wyłanianiu wykonawców prac zwi�zanych z pozyskaniem drewna, przy egzekwowaniu 
nale�no�ci za sprzedane drewno oraz mało skuteczn� ochron� mienia Skarbu Pa�stwa 
b�d�cego w zarz�dzie PGL LP w szczególno�ci w zakresie kradzie�y drewna. 

 Podstaw� doboru jednostek do kontroli było przeprowadzone rozeznanie 
w zakresie wykonania rocznego pozyskania, liczby i poziomu przeterminowanych 
nale�no�ci za sprzedane drewno.   

 Kontrol� obj�to 32 podmioty: Dyrekcj� Generaln� Lasów Pa�stwowych, 10 
regionalnych dyrekcji Lasów Pa�stwowych oraz 21 nadle�nictw. 
Doboru nadle�nictw do kontroli dokonano po uprzednim rozeznaniu, w trakcie kontroli 
RDLP, w których wyst�piła najwi�ksza sprzeda� drewna oraz wykazano najwi�ksze 
zaległo�ci w terminowym uzyskaniu nale�no�ci ze sprzeda�y drewna. Uwzgl�dniono 
tak�e aktualno�� oraz terminowo�� opracowywania planu urz�dzenia lasu. 
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 W trakcie kontroli, w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, zasi�gni�to 
informacji w 63 jednostkach niekontrolowanych, w tym m.in. w Ministerstwie 
�rodowiska, Biurze Urz�dzania Lasu i Geodezji Le�nej oraz w organach prokuratury 
i policji. 

 W toku kontroli, na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy o NIK, zorganizowano 1 
narad�. Po zako�czeniu kontroli, w my�l art. 58 ust. 1 ustawy o NIK, w 12 jednostkach 
odbyły si� narady pokontrolne. 
Wszystkie protokóły kontroli zostały podpisane, w tym 2 po rozpatrzeniu zastrze�e�. 

 Do kierowników wszystkich skontrolowanych jednostek skierowano 
wyst�pienia pokontrolne. 
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W wyst�pieniu pokontrolnym skierowanym do Dyrektora Generalnego LP 
wnioskowano m.in. o: 

- pełne uwzgl�dnianie w skorygowanych planach finansowo-gospodarczych 
dokonanych zwi�ksze� rozmiaru ci��, na które Dyrektor Generalny LP wyraził 
zgod�, przed zatwierdzeniem korekty planu, 

- nienaruszanie zasad dotycz�cych zawierania umów przy prowadzeniu sprzeda�y 
drewna, okre�lonych w zarz�dzeniu nr 91 Dyrektora Generalnego Lasów 
Pa�stwowych z dnia 30 listopada 2001 r., 

- modernizacj� Systemu Informatycznego Lasów Pa�stwowych, w zakresie 
spójno�ci i integralno�ci zawartych w nim danych, w celu uzyskania rzetelnej 
informacji w tym równie� prowadzonej dla celów statystyki publicznej (GUS).  

W odpowiedzi na wyst�pienie pokontrolne Dyrektor Generalny poinformował 
o podj�tych działaniach dla zrealizowania wszystkich wniosków pokontrolnych.  

W wyst�pieniach pokontrolnych skierowanych do dyrektorów regionalnych dyrekcji LP 
wnioskowano m.in. o: 

- zintensyfikowanie działa� windykacyjnych zapewniaj�cych skuteczn� egzekucj� 
nale�no�ci przeterminowanych za sprzedane drewno, 

- terminowe przedkładanie do DGLP wst�pnych projektów pozyskania 
i sprzeda�y drewna, 

- zapewnienie realizacji dostaw drewna zgodnie z ustalonymi limitami i zasadami 
okre�lonymi w umowach sprzeda�y, 

- zachowanie terminów okre�lonych w wytycznych Ministerstwa �rodowiska 
Departamentu Le�nictwa dla prac dotycz�cych sporz�dzania nowych planów 
urz�dzenia lasu, 

- podj�cie efektywnych działa� w celu zwi�kszenia skuteczno�ci ochrony mienia 
PGL LP w zakresie kradzie�y drewna. 

W odpowiedzi na wyst�pienia pokontrolne NIK dyrektorzy RDLP poinformowali 
o podejmowanych działaniach dla realizacji wniosków.  
Do wyst�pienia pokontrolnego zgłosili zastrze�enia: w dniu 21 czerwca 2005 r. 
dyrektor RDLP w Lublinie, w dniu 25 lipca 2005 r. Dyrektor RDLP w Szczecinie oraz 
w dniu 28 lipca 2005 r. dyrektor RDLP w Kro�nie.  
Zastrze�enia dyrektora RDLP w Lublinie dotycz�ce informacji uzupełniaj�cej o cenach 
drewna w 2004 r. i rozmiarze kradzie�y drewna zostały w dniu 7 lipca 2005 r. 
rozpatrzone przez Komisj� Odwoławcz�, która uwzgl�dniła w cało�ci zgłoszone 
zastrze�enia. Uchwał� Komisji Odwoławczej zatwierdził Wiceprezes NIK w dniu 22 
lipca 2005 r.  
Zastrze�enie Dyrektora RDLP w Szczecinie dotycz�ce uaktywnienia działa� Grupy 
Interwencyjnej Stra�y Le�nej zostało w dniu 28 lipca 2005 r. rozpatrzone przez Komisj� 
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Odwoławcz�, która oddaliła zastrze�enie w cało�ci. Uchwał� Komisji Odwoławczej 
zatwierdził Wiceprezes NIK w dniu 9 sierpnia 2005 r. 
Zastrze�enia zgłoszone przez dyrektora RDLP w Kro�nie zostały zgłoszone po upływie 
terminu okre�lonego ustaw� o NIK i nie zostały uwzgl�dnione. 

W wyst�pieniach pokontrolnych skierowanych do nadle�niczych wnioskowano m.in. o: 

- wzmocnienie nadzoru nad pozyskaniem i ewidencjonowaniem drewna, 

- skuteczne egzekwowanie nale�no�ci oraz odsetek, 

- nale�yte zabezpieczenie interesów PGL LP w umowach sprzeda�y drewna, 

- zapewnienie pełnej realizacji procedury przetargowej na sprzeda� drewna 

- zaniechanie wydawania drewna podmiotom zalegaj�cym z zapłat� nale�no�ci, 

- doło�enie nale�ytej staranno�ci przy przeprowadzaniu procedur zwi�zanych 
z wyłanianiem wykonawców prac w zakresie pozyskania drewna oraz procedur 
przetargowych zwi�zanych ze sprzeda�� drewna.  

W odpowiedzi na wyst�pienia pokontrolne NIK nadle�niczowie poinformowali 
o podejmowanych działaniach dla realizacji wniosków.  
Do wyst�pienia pokontrolnego zgłoszono zastrze�enia. Zgłosił je nadle�niczy 
Nadle�nictwa Czarna Białostocka w dniu 22 czerwca 2005 r. Zastrze�enia 
nadle�niczego dotycz�ce spadku warto�ci drewna wskutek przetrzymywania stanów 
magazynowych oraz nieuwzgl�dnienia wyników kontroli wewn�trznej po rozpatrzeniu 
przez Komisj� Odwoławcz� w dniu 4 lipca 2005 r. zostały uwzgl�dnione w cało�ci. 
Uchwał� Komisji Odwoławczej zatwierdził Wiceprezes NIK w dniu 15 lipca 2005 r. 
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Gospodarka le�na - działalno�� le�na w zakresie urz�dzania, ochrony 
i zagospodarowania lasu, utrzymania i powi�kszania 
zasobów i upraw le�nych, gospodarowania zwierzyn�, 
pozyskiwania – z wyj�tkiem skupu – drewna, �ywicy, 
choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów 
runa le�nego, a tak�e sprzeda� tych produktów oraz 
realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu 

Trwale zrównowa�ona 
gospodarka le�na -   

działalno�� zmierzaj�ca do ukształtowania struktury lasów i 
ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniaj�cym trwałe 
zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej 
produkcyjno�ci oraz potencjału regeneracyjnego, �ywotno�ci 
i zdolno�ci do wypełniania, teraz i w przyszło�ci, wszystkich 
wa�nych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na 
poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla 
innych ekosystemów 

Zagro�enie trwało�ci - stan lasu wywołany czynnikami zewn�trznymi lub 
nieprawidłow� gospodark� le�n�, wymagaj�cy zabiegów 
zwalczaj�cych i ochronnych albo jego przebudowy 

Plan urz�dzenia lasu - podstawowy dokument gospodarki le�nej opracowywany 
dla okre�lonego obiektu, zawieraj�cy opis i ocen� stanu lasu 
oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki le�nej 

Plan finansowo – 
gospodarczy 

roczny plan jednostek organizacyjnych LP zawieraj�cy: 
zadania rzeczowe, przychody ze sprzeda�y, koszty 
działalno�ci i wynik finansowy 

Etat ci��, 
etat mi��szo�ci - 

ilo�� drewna do pozyskania okre�lona w planie urz�dzenia 
lasu lub uproszczonym planie urz�dzenia lasu, wynikaj�ca z 
potrzeb odnowienia, piel�gnowania i ochrony lasu oraz 
zasady trwało�ci i ci�gło�ci u�ytkowania 

Rozmiar pozyskania 
drewna - 

wielko�� (mi��szo��) drewna do pozyskania wynikaj�c� 
z planów gospodarczo-finansowych 

Program ochrony 
przyrody - 

cz��� planu urz�dzenia lasu zawieraj�ca kompleksowy opis 
stanu przyrody, zadania z zakresu jej ochrony i metody ich 
realizacji, obejmuj�ca zasi�g terytorialny nadle�nictwa 

Mi��szo�� drewna - obj�to�� drewna mierzona w metrach sze�ciennych 
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Grubizna - mi��szo�� drzewa od wysoko�ci pniaka do wysoko�ci, w 
której �rednica drzewa wynosi co najmniej 7 cm w korze 
(dotyczy zapasu na pniu) 

drewno okr�głe o �rednicy w cie�szym ko�cu bez kory co 
najmniej 5 cm (dotyczy drewna pozyskanego) 

Drobnica - drewno okr�głe o �rednicy w grubszym ko�cu do 5 cm bez 
kory 

Trzebie�e -  ci�cia piel�gnacyjne wykonywane w drzewostanach, które 
przeszły ju� okres czyszcze�, polegaj�ce na usuwaniu 
drzew gospodarczo niepo��danych. Trzebie�e wczesne 
obejmuj� okres intensywnie przebiegaj�cego procesu 
naturalnego wydzielania si� drzew, trzebie�e pó�ne 
obejmuj� okres pó�niejszy 

Czyszczenia -  zespół zabiegów piel�gnacyjnych, maj�cych na celu 
uporz�dkowanie składu gatunkowego, formy zmieszania i 
struktury drzewostanu oraz uregulowania stopnia 
zag�szczenia i popraw� jako�ci drzewek 

U�ytkowanie 
przedr�bne - 

pozyskiwanie drewna zwi�zane z piel�gnowaniem lasu 

U�ytkowanie r�bne - pozyskiwanie drewna zwi�zane z odnowieniem 
drzewostanu lub wylesieniem z powodu zmiany 
przeznaczenia gruntów 

Odnowienie 
drzewostanu -  

utworzenie drzewostanu w miejsce dotychczasowych. 
Odnowienie naturalne – powstałe z samosiewu lub odro�li. 
Odnowienie sztuczne – zało�one przez człowieka 
 

Słu�ba Le�na pracownicy administracji LP zajmuj�cy si� sprawami 
zarz�du lasami pa�stwowymi, nadzoru i kontroli, 
prowadzeniem gospodarki le�nej i ochrony przyrody, 
zwalczaniem przest�pstw i wykrocze�, w zakresie 
szkodnictwa le�nego i ochrony mienia Skarbu Pa�stwa 

91*1 &����	2�!/$!#���	��"2	

Plany urz�dzenia lasu wykonywane były na zlecenie RDLP przez podmioty spełniaj�ce 
wymogi okre�lone w rozporz�dzeniu Ministra Ochrony �rodowiska, Zasobów 
Naturalnych i Le�nictwa z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie warunków, jakie powinny 
spełnia� specjalistyczne jednostki i inne podmioty wykonawstwa urz�dzeniowego 
(Dz.U. Nr 69, poz. 452), tj. takie które: 
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- przedmiotem swojej działalno�ci obejmowały wykonywanie planów urz�dzenia 
lasu i uproszczonych planów urz�dzenia lasu, 

- posiadały potencjał zapewniaj�cy terminowe wykonanie prac dla urz�dzanego 
obiektu, 

- zapewniały wykonanie planów urz�dzenia lasu, uproszczonych planów 
urz�dzenia lasu przez osoby o przygotowaniu teoretycznym i praktycznym 
z zakresu le�nictwa, ochrony przyrody, ze szczególnym uwzgl�dnieniem wiedzy 
i praktyki zawodowej z zakresu urz�dzania lasu. 

Ustawa z dnia 28 wrze�nia 1991 r. o lasach nie okre�la szczegółowych kryteriów 
i wska�ników pozyskania drewna w poszczególnych nadle�nictwach. Przywołuje ona 
tylko zasady ogólne, a mianowicie: racjonalne u�ytkowanie lasu w sposób trwale 
zapewniaj�cy optymaln� realizacj� wszystkich jego funkcji (art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy), 
sporz�dzanie planu urz�dzenia lasu na 10 lat dla ka�dego nadle�nictwa i okre�lenie 
w nim etatu mi��szo�ciowego u�ytków r�bnych i przedr�bnych (art. 18 ust. 4 pkt 3a 
ustawy) oraz nieprzekraczanie rozmiaru pozyskania drewna ponad wielko�� okre�lon� 
w planie urz�dzenia lasu (art. 23 ust. 2 ustawy). 

Wielko�� pozyskania drewna ustalana jest dla poszczególnych nadle�nictw jako tzw. 
etat ci��, okre�lany w planach urz�dzenia lasu sporz�dzanych na 10 lat, według potrzeb 
hodowlanych drzewostanów oraz wymogów ochrony przyrody. Tak okre�lony etat 
słu�y zasadzie u�ytkowania zasobów, w sposób i w tempie maj�cym na celu 
zachowanie ich jako odnawialne zasoby naturalne. 

Etat ci��, zatwierdzony wraz z planem urz�dzenia lasu przez ministra wła�ciwego do 
spraw �rodowiska, nie podlega zmianie w czasie realizacji planu, z wyj�tkiem sytuacji 
wywołanych kl�skami zagra�aj�cymi trwało�ci lasu. Dla celów zarz�dzania i statystyki 
roczne mo�liwo�ci pozyskania drewna ustala si� jako dziesi�t� cz��� sumy 10-letnich 
etatów wszystkich nadle�nictw. Wielko�� etatu uto�samiana jest (według GUS oraz 
w raportach o stanie lasów) z obowi�zuj�c� „norm�” rocznego pozyskania drewna 
w Lasach Pa�stwowych. 

Na wielko�� etatu pozyskania i na pozyskanie drewna maj� wpływ ograniczenia 
wynikaj�ce z zada� wielofunkcyjnej gospodarki le�nej. Wa�nym elementem regulacji 
pozyskania w nadle�nictwie jest rzeczywisty wiek drzewostanów oraz przyj�ty wiek 
dojrzało�ci drzewostanów do odnowienia (wiek r�bno�ci). 

Przyj�ty w Polsce sposób wyliczania etatu ci�� oparty jest na zasadzie reprodukcji 
rozszerzonej. Pozwala to na przeznaczenie do u�ytkowania ok. 60% przyrostu drewna. 
Przyj�cie takich zasad zapewnia realizacj� ustawowego obowi�zku prowadzenia 
gospodarki le�nej umo�liwiaj�cej rozwój zasobów le�nych, a równocze�nie 
podejmowanie krótkookresowych decyzji strategicznych dotycz�cych rozmiaru 
pozyskania drewna (uzale�nionego od potrzeb gospodarczych kraju). 

Ustawa o lasach, obowi�zuj�ca od 1 stycznia 1992 roku, została w 1997 roku 
znowelizowana o przepisy dotycz�ce obowi�zku prowadzenia trwale zrównowa�onej 
gospodarki le�nej (art. 7 ust. 1 ustawy o lasach). Obowi�zuj�ce na podstawie przepisów 
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prawa zasady zagospodarowania lasu znacznie ograniczyły intensywn� gospodark� 
le�n�. 

Istotn� rol� w procesie opracowywania i zatwierdzania planu urz�dzenia lasu 
odgrywaj� regionalne dyrekcje LP. Jednostki te przeprowadzaj� post�powanie w celu 
wyłonienia wykonawców, zawieraj� umowy na opracowanie planów, nadzoruj� 
i odbieraj� prace, oraz przekazuj� za po�rednictwem Dyrekcji Generalnej Lasów 
Pa�stwowych projekty planów do zatwierdzenia przez Ministra �rodowiska. 
Organizacja prac ka�dego z powy�szych etapów ma wpływ na termin zatwierdzenia 
planu. 

9171 � �!#$�%	$�#���	
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Zasady sprzeda�y drewna przez Pa�stwowe Gospodarstwo Le�ne Lasy Pa�stwowe 
obowi�zuj�ce w latach 2002 - 2004 ustalone zostały w zarz�dzeniu nr 91 Dyrektora 
Generalnego Lasów Pa�stwowych z dnia 30 listopada 200 l r. w sprawie prowadzenia 
sprzeda�y drewna w Pa�stwowym Gospodarstwie Le�nym Lasy Pa�stwowe. 
Zarz�dzeniem tym zostały wprowadzone do stosowania: "Zasady sprzeda�y drewna 
w Pa�stwowym Gospodarstwie Le�nym Lasy Pa�stwowe" (zał�cznik nr l), "Zasady 
zawierania porozumie� długoterminowych dotycz�cych sprzeda�y i zakupu surowca 
drzewnego" (zał�cznik nr 2), "Tryb i harmonogram tworzenia rocznego planu 
pozyskania i sprzeda�y drewna" (zał�cznik nr 3).  

"Zasady sprzeda�y drewna w Pa�stwowym Gospodarstwie Le�nym Lasy Pa�stwowe" 
stanowiły wewn�trzne unormowanie obowi�zuj�ce jednostki organizacyjne LP. 
Wprowadzono podział rynku drzewnego na nast�puj�ce segmenty: rynek krajowy – 
w gestii Dyrektora Generalnego LP, rynek regionalny - w gestii dyrektorów 
regionalnych dyrekcji LP, rynek lokalny - w gestii nadle�niczych.  

Zgodnie z ww. zarz�dzeniem, Dyrektor Generalny ustala ramowe wytyczne w zakresie 
pozyskania i sprzeda�y drewna na dany rok oraz organizuje i koordynuje sprzeda� 
drewna na rynku krajowym. Realizacj� umów, fakturowanie sprzeda�y drewna oraz 
pobieranie nale�no�ci bez wzgl�dy na szczebel organizacyjny, na którym nast�piło 
podpisanie umów, prowadzi nadle�nictwo lub inna jednostka LP, wykonuj�ca sprzeda� 
drewna. Przy sprzeda�y drewna w LP maj� zastosowanie wszelkie stosowane w obrocie 
sposoby sprzeda�y, a przede wszystkim: sprzeda� na zasadzie przetargu ograniczonego 
lub nieograniczonego, aukcja, submisja, negocjacje, komis, sprzeda� z wolnej r�ki, 
sprzeda� detaliczna. Sposoby sprzeda�y na rynku krajowym ustalał corocznie Dyrektor 
Generalny LP, bior�c pod uwag� m. in. aktualn� sytuacj� rynkow� oraz specyfik� 
rynku.  

Zgodnie z § 3 Zasad sprzeda�y drewna przez PGL LP, poziom cen wyj�ciowych przy 
sprzeda�y w oparciu o negocjacje był ustalany z reprezentatywnymi grupami 
nabywców, w trybie uzgodnie� na okresy roczne, półroczne i kwartalne. 
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Potwierdzeniem uzgodnionych przez strony warunków sprzeda�y, bez wzgl�du na 
sposób sprzeda�y (oprócz sprzeda�y detalicznej oraz odbiorcom drobnym kupuj�cym 
surowiec w trybie sprzeda�y z wolnej r�ki za gotówk�) jest zawarcie umowy kupna - 
sprzeda�y. Umowa kupna - sprzeda�y winna szczegółowo okre�la� warunki jej 
realizacji (m. in. termin realizacji, sposób i miejsce odbioru drewna, form� i termin 
regulowania płatno�ci, konsekwencje wynikaj�ce z niedotrzymania warunków umowy, 
zabezpieczenia finansowe). Odpowiedzialno�� za zabezpieczenie w tych umowach 
interesów Skarbu Pa�stwa ponosił kierownik jednostki organizacyjnej LP, który ustalał 
sposób i warunki sprzeda�y dla danego segmentu rynku, a nast�pnie zawierał umowy 
z poszczególnymi nabywcami.  

Dyrektorzy wszystkich kontrolowanych RDLP corocznie wydawali zarz�dzenia, 
w których zostały okre�lone warunki sprzeda�y na rynkach regionalnych, powołali 
komisje negocjacyjne, ustalili poziom cen wyj�ciowych.  

Nadle�niczowie wszystkich kontrolowanych nadle�nictw corocznie wydawali 
zarz�dzenia, w których okre�lili warunki i sposoby sprzeda�y na rynku lokalnym, 
powołali komisje negocjacyjne i przetargowe, opracowali cenniki detaliczne 
poszczególnych sortymentów drewna. 

Sposób pozyskania, cechowania oraz składowania drewna przedstawione zostały na 
poni�szych zdj�ciach z terenu Nadle�nictwa Lubsko (RDLP Zielona Góra). 

 

 

 

Ryc. nr 2. Nowoczesne pozyskanie drewna z u�yciem forwardera. 



Zał�czniki 
 
 

 63  

 

 

Ryc. nr 3. Nowoczesne pozyskanie drewna z u�yciem harwestera. 

 

 

 

Ryc. nr 4. Ocechowane drewno. 

 

 

 

Ryc. nr 5. Stos drewna �redniowymiarowego. 
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Ryc. nr 6. Drewno wielkowymiarowe zmagazynowane w mygłach. 
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Sprzeda� drewna na rynku krajowym w PGL LP w latach 2002-2004 z podziałałem na 
drewno �rednio- i wielkowymiarowe oraz �rednie ceny 1 m3 drewna zobrazowano jak 
ni�ej: 

Tabela nr 4. 

Sprzeda� drewna 

Wyszczególnienie 
w 2002 r. w 2003 r. w 2004 r. 

Sprzeda� 
w 2004r. 

do 
sprzeda�y 
w 2002r. 

Sprzeda� 
w 2004r. 

do 
sprzeda�y 
w 2003r. 

1 2 3 4 5 6 7 
Drewno ogółem m3 27 590 817 30 253 499 30 756 582 111.47% 101.66% 

m3 25 797 987 28 149 604 28 494 962 Grubizna ogółem 
% 93.50 93.05 92.65 

110.45% 101.23% 

m3 18 634 089 20 402 854 20 931 648 Grubizna iglasta ogółem 
% 67.54 67.44 68.06 

112.33% 102.59% 

m3 7 838 136 8 637 742 9 336 560 Drewno wielkowymiarowe iglaste 
% 28.41 28.55 30.36 

119.12% 108.09% 

m3 7 766 434 8 543 727 9 246 997 Drewno iglaste wielkowymiarowe 
(WA0+WB0+WC0+WD) % 28.15 28.24 30.07 

119.06% 108.23% 

m3 71 702 94 015 89 563 

  
  
  
  

Drewno iglaste wielkowymiarowe 
cenne (WA1+WB1+WC1) % 0.26 0.31 0.29 

124.91% 95.26% 

m3 10 795 953 11 765 112 11 595 087 

  
  
  
  
  
  
  
  Drewno iglaste �redniowymiarowe 

% 39.13 38.89 37.70 
107.40% 98.55% 

m3 7 163 898 7 746 750 7 563 314 Grubizna li�ciasta ogółem 
% 25.96 25.61 24.59 

105.58% 97.63% 

m3 2 296 540 2 455 347 2 599 342 Drewno wielkowymiarowe li�ciaste 
% 8.32 8.12 8.45 

113.19% 105.86% 

m3 1 979 947 2 143 704 2 286 325 Drewno li�ciaste wielkowymiarowe 
(WA0+WB0+WC1+WD) % 7.18 7.09 7.43 

115.47% 106.65% 

m3 316 593 311 643 313 017 

  
  
  
  

Drewno li�ciaste wielkowymiarowe 
cenne (WA1+WB1) % 1.15 1.03 1.02 

98.87% 100.44% 

m3 4 867 359 5 291 402 4 963 973 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  Drewno li�ciaste �redniowymiarowe 

% 17.64 17.49 16.14 
101.98% 93.81% 

 m3 10 134 676 11 093 089 11 935 902Razem drewno wielkowymiarowe 
% 36.73 36.67 38.81

117.77% 107.60%

m3 15 663 312 17 056 514 16 559 060Razem drewno �redniowymiarowe 
% 56.77 56.38 53.84

105.72% 97.08%

Według przedstawionych powy�ej danych nast�pił wzrost udziału w strukturze 
sprzedanego drewna wielkowymiarowego o 2,1 % przy spadku udziału drewna 
�redniowymiarowego o 2,9 %. Z analizy sprzeda�y drewna w 2004 r. wynika, �e 
wzrosła sprzeda� drewna wielkowymiarowego o 7,6 % w stosunku do 2003 r., 
natomiast zmalała sprzeda� drewna �redniowymiarowego o 2,9 %. 

Zmiany cen drewna w kontrolowanym okresie przedstawiono na poni�szych 
wykresach: 
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Rys. nr 11. �rednia cena 1 m3 drewna w PGL LP w latach 2002-2004. 

Wzrost cen w kontrolowanym okresie wynikał m.in. ze zmian w strukturze jako�ciowej 

sprzedanego drewna. 
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 Tabela nr 5. Efekty przemanipulowania21 drewna – masa w m3, warto�� w tys. zł. 

2002r. 2003r. 2004r. 

Lp. Nadle�nictwo Mi��-
szo�� 
przed 

Warto�� 
przed 

Mi��-
szo�� po Warto�� po Ró�nica 

Mi��-
szo�� 
przed 

Warto�� 
przed 

Mi��-
szo�� po Warto�� po Ró�nica 

Mi��-
szo�� 
przed 

Warto�� 
przed 

Mi��-
szo�� po Warto�� po Ró�nica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. Czarna Białos. 1 465.17 239.67 1 465.17 163.65 -76.32 417.98 67.01 418.21 52.31 -14.70 562.90 54.37 562.97 61.14 6.77
2. 	ednia 1 383.45 228.54 1 371.06 155.38 -73.15 537.01 59.07 535.40 55.48 -3.59 345.70 52.00 342.55 43.93 -8.08
3. Herby 8.03 1.57 8.03 1.33 -0.24 27.25 4.54 27.40 4.79 0.25 11.05 2.81 11.28 1.86 -0.09
4. Ujsoły 10 661.00 1 563 091.00 10 677.00 1 602 718.00 39 626.00 19 272.00 3 089 256.00 19 246.00 3 683 856.00 594 600.00 18 941.00 3 000 077.00 18 649.00 3 235 926.00 235 850.00
5. Rokita 118.25 16.20 107.53 11.80 -4.40 48.73 9.10 46.46 4.20 -4.90 40.51 7.20 40.24 5.20 -2.00
6. Kliniska 1 092.00 154.60 1 117.00 126.50 -28.10 1 114.00 148.90 1 133.00 144.70 -4.20 2 744.00 248.10 2 745.00 254.50 6.40
7. Rzepin 189.70 21.00 190.34 14.10 -6.90 179.95 20.90 173.74 10.40 -10.50 493.17 62.70 493.48 44.60 -18.10
8. Gniezno 63.46 15.78 59.01 10.72 -5.06 179.04 31.22 179.16 19.30 -11.92 96.75 21.14 96.75 15.46 -5.68
9. Oborniki 447.00 56.20 433.00 45.40 -10.80 232.00 26.60 234.00 16.20 -10.40 275.00 36.50 276.00 31.20 -5.50
10. Nidzica 206.04 29.90 192.76 23.00 -6.90 115.30 21.30 115.30 14.10 -7.20 102.71 25.20 104.07 19.00 -6.20
11. Spychowo 49.20 9.50 49.20 6.60 -2.90 16.50 2.70 15.57 2.00 -0.70 16.00 3.70 16.00 2.90 -0.80
12. 	aga� 286.36 39.40 288.00 35.90 -10.70 323.93 38.80 328.20 33.80 -5.00 345.90 38.00 393.08 40.50 2.50
13. Ole�nica 6 757.00 757.20 6 911.00 880.20 123.00 6 242.00 763.60 6 386.00 900.50 136.90 3 673.00 368.80 3 864.00 505.10 136.30
14. Oława 476.06 109.52 472.47 69.21 -40.31 581.43 163.75 577.32 109.98 -53.77 200.79 52.88 200.79 33.31 -19.57
15. Bobolice 2 686.06 347.21 2 705.14 272.18 -75.03 1 407.74 196.15 1 346.31 151.33 -44.82 1 118.39 115.80 1 062.68 101.00 -14.80
16. Go�cino 4 445.00 210.45 4 586.00 172.26 -38.19 7 573.00 372.35 8 070.00 412.42 40.07 3 735.00 189.53 3 889.00 199.29 9.75
17. Karnieszeiwce 312.00 71.20 316.00 49.00 -22.20 870.00 106.20 909.00 121.90 15.70 258.00 44.10 254.00 37.50 -6.60
18. �widwin 2 882.00 293.55 2 867.00 255.96 -37.60 1 706.00 204.38 1 755.00 185.74 -18.64 1 681.00 211.19 1 499.00 189.14 -22.05
19. Mi�dzyrzec P. 162.55 30.30 162.00 19.90 -10.40 149.25 24.20 149.25 15.90 -8.30 110.62 23.70 110.62 15.00 -8.70
20. Włodawa 158.32 32.90 155.99 21.42 -11.48 423.06 66.60 421.63 37.73 -28.87 2 127.62 160.91 2 092.36 157.19 -3.72
21. Sieniawa 133.88 62.67 131.08 42.77 -19.90 132.44 47.49 132.44 33.09 -14.40 313.49 104.37 313.33 76.38 -27.39

 Razem 33 982.53 1 565 818.36 34 264.78 1 605 095.28 39 268.42 41 548.61 3 091 630.86 42 199.39 3 686 181.87 594 551.01 37 192.60 3 001 900.00 37 016.20 3 237 760.20 235 862.44

                                                

21 Przemanipulowanie drewna – zmiana klasy jako�ci drewna. 
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Eksport drewna realizowany był na zasadach okre�lonych przy zawieraniu porozumie� 
długoterminowych dotycz�cych sprzeda�y i zakupu surowca drzewnego w zarz�dzeniu 
nr 91 Dyrektora Generalnego Lasów Pa�stwowych z dnia 30 listopada 2001 r. Podstaw� 
było porozumienie zawarte pomi�dzy Dyrektorem Generalnym LP a importerem oraz 
upowa�nienie wydane dyrektorom regionalnym LP do podpisywania umów na sprzeda� 
drewna z odbiorcami zagranicznymi. 
Ka�dorazowa mo�liwo�� sprzeda�y eksportowej drewna wymagała uzyskania zgody 
Dyrektora Generalnego LP. 
Nadle�nictwa realizuj�ce eksport drewna do firmy STORA ENSO TIMBER 
dokonywały pomiaru drewna zgodnie z zasadami pomiaru drewna wielkowymiarowego 
m.in. w celu rozliczenia z ZUL dokonuj�cym pozyskania drewna oraz ewidencji 
w kolejowych listach przewozowych. Umowy z firm� STORA ENSO TIMBER, w celu 
zapewnienia odpowiedniej jako�ci drewna, ustalały obowi�zek kontroli około 20 % 
uzgodnionej ilo�ci drewna przed załadunkiem na składzie sprzedaj�cego. Ostateczny 
odbiór jako�ciowy i ilo�ciowy drewna nast�pował u odbiorcy drewna. 

Wielko�� eksportu Lasów Pa�stwowych w okresie 1984 – 2004 przedstawiono na 
poni�szym wykresie22: 

 

 
 

Rys. nr 12. Eksport surowca drzewnego z PGL LP w latach 1984 – 2004. 

                                                

22 Dane PGL LP. 
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Główny Inspektorat Transportu Drogowego w ramach podj�tych zada� 
kontrolnych zgodnie z przekazanymi informacjami NIK wskazał 9 wojewódzkich 
inspektoratów transportu drogowego (Wrocław, Lublin, Gorzów Wlkp., Rzeszów 
Białystok, Katowice, Olsztyn, Pozna� i Szczecin), które nawi�zały robocze kontakty 
z odpowiednimi delegaturami NIK i ustalił zakres oraz sposób realizacji działa� 
kontrolnych. W wyniku tych ustale� pi�ciu Wojewódzkich Inspektorów Transportu 
Drogowego (WITD - Wrocław, Lublin, Gorzów Wlkp., Rzeszów, Olsztyn) podpisało 
porozumienia o współpracy w zakresie kontroli pojazdów przewo��cych drewno 
z odpowiednimi miejscowo Regionalnymi Dyrektorami Lasów Pa�stwowych, przy 
czym Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego podpisał dwa 
porozumienia z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Pa�stwowych w Zielonej Górze 
i Szczecinie. Ponadto w kolejnych 2 WITD (Pozna� i Białystok) trwaj� obecnie prace 
zmierzaj�ce do zawarcia podobnych porozumie� w najbli�szej przyszło�ci. 

Na mocy wskazanych porozumie� celem poprawy skuteczno�ci działa� 
kontrolnych w dwóch województwach (dolno�l�skie i lubelskie) zorganizowano 
specjalistyczne szkolenia dla inspektorów transportu drogowego prowadzone przez 
pracowników Regionalnych Dyrekcji Lasów Pa�stwowych w zakresie wymaganych 
dokumentów przy przewozie drewna.  

Z analizy wyników kontroli wynika, �e jednym z podstawowym problemów 
dotycz�cym przewozu surowca drzewnego jest przeładowanie pojazdów. Niestety 
walka z tym procederem napotyka na znacz�ce problemy zarówno prawne jak 
i infrastrukturalne. Obecnie bowiem brak jest przepisów wykonawczych do ustawy 
o drogach publicznych, które okre�lałyby wykazy dróg o dopuszczalnych naciskach 8t 
i 10t na osie nap�dowe pojazdów. Du�o trudniejszym do wyeliminowania jest problem 
braku odpowiednio przygotowanych miejsc kontrolnych do sprawdzania masy 
i nacisków osi pojazdów na drogach prowadz�cych do miejsc odbioru surowca 
drzewnego z lasu, co znacz�co ogranicza mo�liwo�ci kontrolne. 

 Zgodnie z wnioskami płyn�cymi ze wspólnych kontroli, w tym małej liczby 
ujawnionych nieprawidłowo�ci dotycz�cych dokumentacji wymaganej przy przewozie 
drewna (przewo�nicy odbieraj�cy drewno z legalnych �ródeł wykonuj� przewozy 
najcz��ciej z pełn� dokumentacj� i zgodnie z przepisami) natomiast sposobem na 
ograniczenie nielegalnej działalno�ci jest wzajemna wymiana informacji i działania 
operacyjne oraz organizowanie wi�kszej liczby nieoczekiwanych wspólnych kontroli 
przez Inspekcj� Transportu Drogowego i RDLP. 

 Udział Inspekcji Transportu Drogowego w kontroli inicjowanej przez 
Najwy�sz� Izb� Kontroli w zakresie przewozu surowca drzewnego przyniósł bardzo 
pozytywne efekty dotycz�ce nawi�zania współpracy Wojewódzkich Inspektoratów 
Transportu Drogowego z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Pa�stwowych zmierzaj�cej 
do poprawy skuteczno�ci działa� kontrolnych w tym zakresie. 
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Departament �rodowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego: 

1. Dyrekcja Generalna Lasów Pa�stwowych 

2. Regionalna Dyrekcja Lasów Pa�stwowych w Kro�nie 

3. Nadle�nictwo Sieniawa (RDLP w Kro�nie) 

Delegatura NIK w Białymstoku: 

1. Regionalna Dyrekcja Lasów Pa�stwowych w Białymstoku 

2. Nadle�nictwo Czarna Białostocka (RDLP Białystok) 

3. Nadle�nictwo 	ednia (RDLP Białystok) 

Delegatura NIK w Katowicach: 

1. Regionalna Dyrekcja Lasów Pa�stwowych w Katowicach 

2. Nadle�nictwo Herby (RDLP Katowice) 

3. Nadle�nictwo Ujsoły (RDLP Katowice) 

Delegatura NIK w Lublinie: 

1. Regionalna Dyrekcja Lasów Pa�stwowych w Lublinie 

2. Nadle�nictwo Mi�dzyrzec Podlaski (RDLP Lublin) 

3. Nadle�nictwo Włodawa (RDLP Lublin) 

Delegatura NIK w Olsztynie: 

1. Regionalna Dyrekcja Lasów Pa�stwowych w Olsztynie 

2. Nadle�nictwo Nidzica (RDLP Olsztyn) 

3. Nadle�nictwo Spychowo (RDLP Olsztyn) 

Delegatura NIK w Poznaniu: 

1. Regionalna Dyrekcja Lasów Pa�stwowych w Poznaniu 

2. Nadle�nictwo Gniezno (RDLP Pozna�) 

3. Nadle�nictwo Oborniki (RDLP Pozna�) 

Delegatura NIK w Szczecinie: 

1. Regionalna Dyrekcja Lasów Pa�stwowych w Szczecinku 

2. Nadle�nictwo Go�cino (RDLP Szczecinek) 

3. Nadle�nictwo �widwin (RDLP Szczecinek) 

4. Nadle�nictwo Bobolice (RDLP Szczecinek) 

5. Nadle�nictwo Karnieszewice (RDLP Szczecinek) 
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6. Regionalna Dyrekcja Lasów Pa�stwowych w Szczecinie 

7. Nadle�nictwo Kliniska (RDLP Szczecin) 

8. Nadle�nictwo Rokita (RDLP Szczecin) 

Delegatura NIK we Wrocławiu: 

1. Regionalna Dyrekcja Lasów Pa�stwowych we Wrocławiu 

2. Nadle�nictwo Oława (RDLP Wrocław) 

3. Nadle�nictwo Ole�nica (RDLP Wrocław) 

Delegatura NIK w Zielonej Górze: 

1. Regionalna Dyrekcja Lasów Pa�stwowych w Zielonej Górze 

2. Nadle�nictwo 	aga� (RDLP Zielona Góra) 

3. Nadle�nictwo Rzepin (RDLP Szczecin) 
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Dyrektorem Generalnym Lasów Pa�stwowych od dnia 1 listopada 2001 r. do dnia 
2 grudnia 2005 r. był Pan Janusz Dawidziuk. 
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1. Biuletyny Informacyjne Lasów Pa�stwowych. 

2. GUS – Le�nictwo, Rocznik Statystyczny, 2002, 2003, 2004. 

3. Las Polski – dwutygodnik. 
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1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Prezes Rady Ministrów. 

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego. 

6. Minister �rodowiska. 

7. Rzecznik Praw Obywatelskich. 

8. Dyrektor Generalny Lasów Pa�stwowych. 

9. Przewodnicz�cy Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Pa�stwowej. 

10. Przewodnicz�cy Sejmowej Komisji Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych 
i Le�nictwa. 

11. Przewodnicz�cy Sejmowej Komisji Odpowiedzialno�ci Konstytucyjnej. 

12. Przewodnicz�cy Senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony �rodowiska. 

 


