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I. |Dane identyfikacyjne 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze (Inspektorat lub 
WIOŚ), ul. H. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra. 
 

Mirosław Ganecki, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (Wojewódzki 
Inspektor), od 7 marca 2016 r. 
 

1. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe do realizacji zadań. 
2. Planowanie i wykonywanie kontroli.  
 

Lata 2019-2021 (do czasu zakończenia kontroli) z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym okresem. 
 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze. 
 

 Rajmund Aszkowski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/63/2021 z 16.08.2021 r.  

 Marzena Mielcarek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LZG/64/2021 z 16.08.2021 r. 

(akta kontroli str. 1-3) 

 

 
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w sposób niepełny sprawował nadzór 
nad realizacją obowiązków przez podmioty wprowadzające do obrotu drewno 
i produkty z drewna.  

W latach 2019-2021 (I półrocze) Inspektorat nie dysponował niezbędnymi danymi 
do  skutecznego nadzoru wykonywania, przez zobowiązane podmioty, obowiązków 
wynikających z wprowadzania do obrotu drewna i jego produktów.  
Liczba kontroli, w porównaniu z liczbą podmiotów działających na rynku drewna, 
była niewystarczająca, aby oddziaływać prewencyjnie na przedsiębiorców. Brak 
prowadzenia kontroli podmiotów pozyskujących drewno spowodował, że nie można 
mieć pewności czy drewno pozyskiwane na terenie województwa lubuskiego spełnia 
w całości wymagania dotyczące jego legalności. 
Wpływ na skuteczność działań miało w szczególności niezapewnienie 
Inspektoratowi środków finansowych na realizację nadzoru w zakresie obrotu 
drewnem i jego produktami.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe 
do realizacji zadań 

1.1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 
Ochrony Środowiska, do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska4 należy wykonywanie 
zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów 
wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna5 (EUTR). Powyższe 
rozporządzenie ma na celu przeciwdziałanie handlowi nielegalnie pozyskanym 
drewnem i produktami pochodzącymi z takiego drewna, poprzez realizację trzech 
kluczowych zasad: 
- zabrania wprowadzania do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów 

pochodzących z takiego drewna, 
- wymaga się od unijnych podmiotów gospodarczych, które wprowadzają do obrotu 

drewno lub produkty z drewna na rynek Unii Europejskiej, postepowania z należytą 
starannością, tj. stosowania zestawu procedur i środków zwanych Systemem 
Zasad Należytej Staranności (SZNS),  

- po wejściu na rynek drewno i produkty z drewna mogą być sprzedawane lub 
przekształcane przed dotarciem do konsumenta końcowego pod warunkiem 
zapewnienia obowiązku identyfikowalności łańcucha dostaw. 

Podmioty podlegające rozporządzeniu EUTR to: 
- uczestnicy obrotu drewnem i produktami z drewna - podmioty wprowadzające 

drewno lub produkty z drewna po raz pierwszy do obrotu na rynku UE, 
tj.: przedsiębiorstwa lub osoby indywidualne pozyskujące drewno w celu 
przetwarzania albo dystrybucji na rzecz konsumentów o charakterze handlowym 

 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
4 Dz. U. z 2021 r. poz. 1070, ze zm. 
5 Dz. Urz. UE. L. 295 z 12.11.2010, str. 23. 
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lub niehandlowym; przedsiębiorstwa lub osoby indywidualne sprowadzające 
drewno na teren Polski (importerzy) w celu przetwarzania albo dystrybucji na rzecz 
konsumentów  o charakterze handlowym lub niehandlowym; przedsiębiorstwa lub 
osoby indywidualne pozyskujące drewno na terenie Polski albo sprowadzające 
drewno bądź produkty z drewna na teren Polski wyłącznie na potrzeby własnej 
działalności, 

- organizacje monitorujące - podmioty uznane jako organizacje monitorujące, przez 
Komisję Europejską, które zapewniają podmiotom wprowadzającym drewno lub 
produkty z drewna do obrotu na rynku Unii Europejskiej systemy należytej 
staranności,  

- organy właściwe - każde państwo członkowskie wyznacza właściwy organ 
(Inspekcja Ochrony Środowiska w Polsce) lub właściwe organy odpowiedzialne 
za stosowanie rozporządzenia EUTR. 

1.2. WIOŚ nie posiadał pełnych danych dotyczących rynku drewna w województwie 
lubuskim. W okresie objętym kontrolą uzyskiwał od Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska kwartalne informacje (określone w art. 66i ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach6) dotyczące podmiotów importujących drewno i produkty z drewna, 
zawierające m.in. dane: o odbiorcy, miejscu dostawy, kraju pochodzenia, wartości 
produktów oraz opisu z uwzględnieniem kodu CN7. 

 (akta kontroli str. 76, 83) 
Ze Sprawozdania (dwuletniego za okres od marca 2015 r. do lutego 2017 r.), 
Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady (5.10.2018 r.) wynika m.in., 
że w Polsce oszacowano liczbę podmiotów wprowadzających drewno do obrotu 
w liczbie 45 (Austria 145.000, Republika Czeska 300.000, Niemcy 2.000.000). 

 (akta kontroli str. 111-116) 

1.3. Zatwierdzony w dniu 1.04.2019 r. przez Wojewodę Lubuskiego Regulamin 
Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze  
stanowi m.in., że WIOŚ: 
- jest państwową jednostką budżetową, działającą w ramach administracji rządowej 

w województwie lubuskim, której zwierzchnikiem jest Wojewoda Lubuski (§ 3 
ust. 1), 

- zapewnia Wojewódzkiemu Inspektorowi realizację zadań określonych w ustawach 
i przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska oraz kierunków działania 
organów Inspekcji Ochrony Środowiska, określonych przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska (§ 5), 

- posiada Regulamin organizacyjny ustalony przez Wojewódzkiego Inspektora (§ 15 
pkt 1), 

- realizuje w szczególności zadania określone w rozporządzeniach Parlamentu 
Europejskiego i Rady – w zakresie zagrożeń dla środowiska (§ 27 pkt 9), 

- Wydział Inspekcji realizuje zadania na terenie powiatu zielonogórskiego, 
grodzkiego Zielona Góra, nowosolskiego, żagańskiego, żarskiego, 
świebodzińskiego, krośnieńskiego (§ 28 ust. 1), a w pozostałych powiatach 
zadania wykonuje Dział Inspekcji (§ 36 ust. 1), 

- Wydziałowi Inspekcji powierzono w szczególności zadania określone w § 28 ust. 2 
pkt 1-32, przy czym w punkcie 1 dotyczącym wykonywania kontroli przestrzegania 
i stosowania przepisów, zezwoleń i decyzji administracyjnych dotyczących ochrony 
środowiska (od a do r) nie wskazano wprost zadań określonych w rozporządzeniu 
EUTR. 

(akta kontroli str. 4-15) 

 
6 Dz.U. z 2021 poz. 1275. 
7 CN -  usystematyzowana klasyfikacja towarów wykorzystywana na potrzeby ustalenia w krajach UE odpowiedniej stawki cła.  
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1.4. Środki finansowe na realizację przez WIOŚ zadań zostały ujęte w planach 
finansowych na poszczególne lata. Zgodnie z przekazywanymi do Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) informacjami na temat egzekwowania 
rozporządzenia EUTR wysokość wydatków8 wynosiła: 
- 2019 r. – 4.647,42 zł, 
- 2020 r. – 3.001,25 zł, 
- 2021 r. – zaplanowana kwota 6.887,81 zł. 
W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły dochody związane z realizacją zadań 
wynikających z rozporządzenia EUTR. 

(akta kontroli str. 76-82, 85) 

Inspektor Wojewódzki odnośnie środków finansowych na realizację zadań wyjaśnił, 
że: kontrole prowadzone w zakresie obrotu drewnem prowadzone były ze środków 
ujętych w rocznym planie finansowym. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Zielonej Górze nigdy nie otrzymał dedykowanych środków na realizację ww. 
zadania. 

(akta kontroli str. 118) 
Z informacji uzyskanej przez NIK z GIOŚ wynika m.in., że Inspekcja Ochrony 
Środowiska nie otrzymała środków finansowych na realizację zadań wynikających 
z rozporządzenia EUTR i nie posiada wydzielonego budżetu na prowadzenie 
działań w omawianym zakresie. Ponadto ograniczenia finansowe skutkują brakiem 
możliwości prowadzenia szkoleń, zlecania wykonywania specjalistycznych 
ekspertyz czy badań. 

(akta kontroli str. 195-196) 
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska występował do Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie dodatkowych środków na zwiększenie 
wydatków z rezerwy celowej. I tak przykładowo 13.08.2021 r. skierował pismo 
dotyczące zwiększenia środków w planie wydatków o kwotę 232.653 zł 
uzasadniając powyższe, m.in.:  
- istotnym rozszerzeniem zarówno zakresu, jak i intensywności działań inspekcyjno-

kontrolnych mających na celu zwiększenie skuteczności kontroli i wyeliminowanie 
szarej strefy w obszarze ochrony środowiska, 

- uruchomienie środków z rezerwy w kwocie o ponad ¼ mniejszej od zakładanej 
przełożyło się na zmniejszenie kwoty przypadającej dla WIOŚ w Zielonej Górze, 
a tym samym na poziom realizacji celów; niepełne zasilenie znalazło oddźwięk 
w realnych problemach z pozyskaniem i utrzymaniem zasobu kadrowego; 
trudności pojawiają się już na etapie rekrutacji; oferowanym wynagrodzeniem 
zasadniczym dla przyjmowanych inspektorów jest kwota ok. 3.200 zł, a od 
kandydatów, oprócz odpowiedniego wykształcenia i predyspozycji 
osobowościowych, oczekuje się również gotowości do pracy zmianowej, pełnienia 
nocnych dyżurów, uczestniczenia w kontrolach przedsiębiorców działających na 
granicy prawa, 

- oferowane niskie wynagrodzenie skutkuje zatrudnianiem pracowników bez 
doświadczenia, spełniających niezbędne wymagania jedynie na minimalnym 
poziomie; brak uzupełnienia funduszu płac grozi dalszym wzrostem fluktuacji kadr 
i brakiem możliwości stworzenia zespołu doświadczonych, wysokokwalifikowanych 
specjalistów zdolnych do prowadzenia skutecznych kontroli i efektywnego 
eliminowania szarej strefy w ochronie środowiska, a tym samym do sukcesywnego 
zwiększanie bezpieczeństwa ekologicznego obywateli. 

Lubuski Urząd Wojewódzki, pismem 13.09.2021 r. poinformował, że wniosek został 
odrzucony, albowiem w ocenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotychczasowe 
środki z rezerw celowych i skutki przechodzące na lata kolejne w pełni realizują 

 
8 Bez kosztów związanych z wynagrodzeniami i pochodnych. M.in. paliwo, naprawy, materiały biurowe, sprzęt, media. 
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postanowienia ustawy dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony 
Środowiska oraz niektórych innych ustaw. 

(akta kontroli str. 88-110) 

1.5. Pracownicy realizujący zadania (Wydział Inspekcji, Dział Inspekcji) posiadali 
zakres czynności i obowiązków określający m.in.: 
- kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w szczególności 

podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna, 
- podległość służbową pracowników. 

(akta kontroli str.16-27, 76) 
Zadania związane z rozporządzeniem EUTR wykonywało: 
- dwóch pracowników do sierpnia 2021 r, 
- od września 2021 r. – trzech pracowników. 
Pracownik wykonujący zadania od września 2021 r. posiadał wykształcenie wyższe 
inżynierskie o kierunku leśnictwo (poprzednio osiem lat był zatrudniony w Lasach 
Państwowych). Pozostali pracownicy posiadali wykształcenie wyższe o kierunku 
ochrona środowiska. 
Szkolenia z zakresu obrotu drewnem nie odbywały się w okresie objętym kontrolą 
(zaplanowano je na 2021 r.). 

(akta kontroli str.16-27, 76) 
Inspektor Wojewódzki wyjaśnił, że wszyscy wytypowani pracownicy posiadają 
wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające należyte 
wykonywanie obowiązków inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska. Uwzględniając 
wiedzę i doświadczenie zawodowe dwóch wskazanych pracowników prowadzących 
kontrole obrotu drewnem Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
w dniu 24.06.2019 r. na podstawie art. 8e ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony 
Środowiska, wystąpił zgodnie z zarządzeniem nr 3 Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska z dnia 19.04.2019 r. z wnioskiem o zwolnienie z kursu 
przygotowującego do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji 
Ochrony Środowiska oraz egzaminu końcowego. Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska mając na uwadze wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające 
należyte wykonywanie obowiązków służbowych zwolnił wskazanych pracowników 
z obowiązku odbycia kursu przygotowującego do wykonywania pracy na stanowisku 
inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska oraz egzaminu końcowego. W sierpniu 
2021 r. po zdaniu egzaminu i o uzyskaniu uprawnień Inspektora Ochrony 
Środowiska skierowano dodatkowego inspektora do pomocy przy realizowaniu 
zadań związanych z obrotem drewnem, posiadającego doświadczenie zawodowe 
w zakresie leśnictwa. 

(akta kontroli str. 119) 
Z informacji uzyskanej przez NIK z GIOŚ wynika m.in., że Inspekcja Ochrony 
Środowiska nie dysponuje wystarczającymi zasobami kadrowymi do prowadzenia 
działalności kontrolnej w zakresie rozporządzenia EUTR. 

(akta kontroli str. 195) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
1. WIOŚ (do czasu kontroli NIK) nie posiadał pełnych danych dotyczących rynku 
drewna w województwie lubuskim, m.in. o szacunkowym pozyskaniu drewna 
w województwie lubuskim, podmiotach dokonujących obrotu drewnem lub 
produktami z drewna. Dysponował kwartalnymi informacjami uzyskiwanymi 
od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (art. 66i ustawy o lasach). Natomiast: 
a) z informacji uzyskanej przez NIK od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
wynika m.in., że w 2020 r.: 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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- szacunkowa wartość drewna lub produktów z drewna importowanych przez 
podmioty mające siedzibę w województwie lubuskim wynosiła 193,8 mln zł, 

- liczba podmiotów importujących drewno lub produkty z drewna mających siedzibę 
w województwie lubuskim wynosiła ok. 100, 

b) z informacji uzyskanej przez NIK z Głównego Urzędu Statystycznego w Zielonej 
Górze wynika, że według stanu na dzień 31.12.2020 r. w rejestrze REGON 
w województwie lubuskim, zaewidencjonowanych było łącznie 1.773 podmioty, które 
wpisane miały rodzaj przeważającej działalności m.in.: sprzedaż hurtowa drewna, 
pozyskanie drewna, produkcja wyrobów tartacznych, produkcja wyrobów z drewna. 
c) z informacji uzyskanych przez NIK z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Zielonej Górze oraz w Szczecinie wynika m.in., że w 2020 r. w województwie 
lubuskim: 
- objętość sprzedanego drewna przez Lasy Państwowe wynosiła 3,0 mln m3, 
- przychody osiągnięte ze sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe wynosiły 

580,7 mln zł. 
Z ww. informacji wynika również, że w latach 2019-2021 (I półrocze) nadleśnictwa 
mające siedzibę na terenie województwa lubuskiego pozyskały bez zatwierdzonego 
(przez właściwego ministra) planu urządzenia lasu drewno o objętości 756.035 m3 
(szacunkowa wartość 148,8 mln zł), 
d) z Rocznika Statystycznego Leśnictwa (Główny Urząd Statystyczny 2020) wynika 
m.in., że:  
- w lasach prywatnych pozyskano 14.260 m3 drewna (grubizny), 
- powierzchnia lasów prywatnych wynosiła 12.971,3 ha, 
- lesistość województwa lubuskiego wynosi 49,3% i jest największa w kraju (średnia 

- 29,6%). 
Z szacunków zawartych w Wieloobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu 
(opracowanej przez Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji) wynika, że średnioroczne 
pozyskanie drewna w lasach prywatnych w województwie lubuskim wynosiło 
1,99 m³/ha, czyli łączne szacunkowe pozyskanie drewna w lasach prywatnych 
wynosiło: 1,99 m³/ha x 12.971,3 ha = 25.813 m3. 
Zatem różnica pomiędzy szacunkową objętością pozyskanego drewna 25.813 m3 
oraz pozyskanego wg. GUS drewna 14.260 m3 wynosiła 11.553 m3, o wartości9 
2,7 mln zł.  
Zdaniem NIK brak posiadania pełnych danych dotyczących pozyskania i obrotu 
drewnem może przyczynić się do ograniczenia skuteczności działań prowadzonych 
przez WIOŚ. 
e) z informacji uzyskanej przez NIK z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie 
Wielkopolskim wynika m.in., że: łączna liczba zaewidencjonowanych  wykroczeń 
i przestępstw w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody w lasach 
w województwie lubuskim wynosiła: 168 w 2019 r., 165 w 2020 r. 
(akta kontroli str. 72, 76, 83, 125-126, 195-196, 209, 212-215, 218-224, 226-227, 233) 

Inspektor Wojewódzki, odnośnie danych dotyczących rynku drewna w województwie 
lubuskim, wyjaśnił, że: WIOŚ podjął tworzenie bazy danych dotyczących rynku 
drewna w 2015 roku w oparciu o przesyłane kwartalnie informacje właściwego 
dyrektora izby celnej po weryfikacji przez GIOŚ. Ponadto informuję, że na bieżąco 
aktualizowana jest baza podmiotów zajmujących się obrotem drewnem na terenie 
województwa lubuskiego. 

(akta kontroli str. 119) 

 
9 Biorąc pod uwagę komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej 

ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 
2020 r. (MP z 2020 r., poz. 983). 
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2. Zatwierdzony w dniu 1.04.2019 r. przez Wojewodę Lubuskiego Regulamin 
Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 
– załącznik do zarządzenia Wojewódzkiego Inspektora Nr 3/2019 z dnia 28 lutego 
2019 r. nie wskazywał wprost, która komórka organizacyjna będzie realizowała 
zadania określone w rozporządzeniu EUTR. 

Wydziałowi Inspekcji, realizującemu faktycznie obowiązki wynikające 
z rozporządzenia EUTR, powierzono w szczególności zadania określone w § 28 
ust. 2 pkt 1-32, przy czym w punkcie 1 dotyczącym wykonywania kontroli 
przestrzegania i stosowania przepisów, zezwoleń i decyzji administracyjnych 
dotyczących ochrony środowiska (od a do r) nie wskazano zadań określonych 
w rozporządzeniu EUTR. 

(akta kontroli str. 4-15, 126) 
Inspektor Wojewódzki wyjaśnił, że: ze względu na mnogość zadań nakładanych na 
wojewódzki inspektorat ochrony środowiska w ostatnich latach wydaje się niecelowe 
i wręcz niemożliwe enumeratywne wyliczanie ich wszystkich w Regulaminie 
organizacyjnym. Dlatego też w Regulaminie organizacyjnym Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wyliczone są w szczególność 
tylko zadania główne. Jednakże w związku z prowadzonymi obecnie pracami nad 
nowym Regulaminem organizacyjnym WIOŚ, wniosek NIK zostanie uwzględniony. 
Zadania określone w rozporządzeniu EUTR zostaną powierzone Wydziałowi 
Inspekcji i Działowi Inspekcji. 

(akta kontroli str. 119) 

 
W latach 2019-2021 (I półrocze) Inspektorat nie dysponował niezbędnymi danymi 
do sprawowania skutecznego nadzoru wykonywania, przez zobowiązane podmioty, 
obowiązków wynikających z wprowadzania do obrotu drewna i jego produktów. 
Pomimo niewystarczających środków finansowych do realizacji wszystkich zadań, 
przygotowanie kadrowe było prawidłowe. 
 

2. Planowanie i wykonywanie kontroli 
2.1. WIOŚ przygotowywał roczne plany kontroli w oparciu, m.in. o przekazywane 
przez GIOŚ, Wytyczne do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony 
Środowiska. 
W wytycznych na 2019 r. określono m.in., że do najważniejszych zadań ustawowych 
należą: kontrola przestrzegania prawa o ochronie środowiska, nadzór rynku, 
przeciwdziałanie poważnym awariom, transgraniczne przemieszczanie odpadów 
oraz monitoring środowiska. W piśmie GIOŚ z dnia 5.12.2018 r. wskazano 
ogólnopolskie cele kontroli, m.in. jako 51 (z 53) cel określono: kontrolę 
przestrzegania przepisów prawa wynikających z rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającego obowiązki podmiotów 
wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. 
W wytycznych na 2020 r. ustalono, m.in. kilka priorytetowych obszarów działań 
kontrolnych, prymat kontroli problemowych, określając, że do najważniejszych 
zadań ustawowych należą: przestrzegania prawa o ochronie środowiska, 
przeciwdziałanie poważnym awariom, transgraniczne przemieszczanie odpadów, 
wykonywanie badań i pomiarów, monitoring środowiska. W piśmie GIOŚ z dnia 
26.11.2019 r. wskazano ogólnopolskie cele kontroli, m.in. jako 45 (z 46) cel 
określono: kontrolę przestrzegania przepisów prawa wynikających z rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającego obowiązki 
podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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W wytycznych na 2021 r. określono m.in. priorytetowe zadania w działalności 
kontrolnej (oczyszczalnie ścieków, odpady powstające w wyniku oczyszczania 
ścieków komunalnych, gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz pozostałe 
zadania, gdzie wykonywanie obowiązków z rozporządzenia EUTR określono, jako 
54 (z 57) zadanie. 
Opracowane plany zostały zatwierdzone przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska i przekazane do GIOŚ oraz do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

(akta kontroli str. 28-51, 76, 123-124) 

2.2. Wszystkie kontrole zaplanowane na lata 2019-2020 oraz na pierwsze półrocze 
2021 r. zostały zrealizowane.  
W zakresie wykonywania obowiązków wynikających z rozporządzenia EUTR w: 
- 2019 r. zaplanowano i skontrolowano osiem podmiotów tj. 0,54% wszystkich 

kontroli (1.477), 
- 2020 r. zaplanowano i skontrolowano sześć podmiotów tj. 0,31% wszystkich 

kontroli (1.964), 
- 2021 r. (do końca sierpnia skontrolowano czterypodmioty). 
W czasie działań kontrolnych do sierpnia 2021 r. WIOŚ nie stwierdził 
nieprawidłowości w zakresie rozporządzenia EUTR. 

(akta kontroli str. 69-71, 76, 85) 
Ze Sprawozdania (dwuletniego za okres od marca 2015 r. do lutego 2017 r.), 
Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady (5.10.2018 r.) wynika m.in., że 
- od marca 2015 r. do lutego 2017 r. właściwe organy w krajach członkowskich 

przeprowadziły łącznie ponad 17.700 kontroli podmiotów wprowadzających 
do obrotu drewno krajowe, 

- głównym kryterium kontroli (kryteria ryzyka uwzględniane przez państwa przy 
planowaniu kontroli) był kraj pozyskania drewna/produktów z drewna, 

- największa całkowita liczba sankcji w zakresie drewna krajowego wystąpiła 
w Rumunii (ponad 350), na Litwie (ponad 300), Słowacji (ponad 250), 

- w Polsce przeprowadzono łącznie 45 kontroli, na Litwie 7.264, w Rumunii 1.492, 
na Słowacji 1.328. 

(akta kontroli str. 111-116) 

2.3. W latach 2019 - 2021 (I półrocze) WIOŚ, podczas prowadzonych kontroli 
w zakresie realizacji obowiązków EUTR, nie stwierdzał nieprawidłowości.  
W  związku z powyższym nie było podstaw do: 
- prowadzenia postępowania administracyjnego (o którym mowa w ustawie z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego10), 
- dokonywania zgłoszeń do właściwych organów w zakresie podejrzenia popełnienia 

wykroczenia lub przestępstwa (art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks postępowania karnego11), 

- nakładania administracyjnych kar pieniężnych określonych w rodziale 9a ustawy 
o lasach. 

WIOŚ: 
- nie występował do podmiotów handlowych o dane dotyczące identyfikacji 

elementów łańcucha dostaw (art. 5 rozporządzenia EUTR), 
- do czasu kontroli NIK, nie otrzymywał wniosków o przeprowadzenie kontroli 

pozaplanowych w zakresie obrotu drewnem.  
(akta kontroli str. 76, 86-87) 

 
10 Dz.U. z 2021 r. poz. 735, ze zm. 
11 Dz. U. z 2021 r. poz. 534, ze zm. 
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2.4. W toku niniejszej kontroli NIK, na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK, zleciła  
WIOŚ przeprowadzenie pięciu kontroli doraźnych dotyczących wykonywania zadań 
wynikających z rozporządzenia EUTR. WIOŚ realizując kontrolę doraźną: 
- w Nadleśnictwie Zielona Góra, ustalił nieprawidłowość w zakresie prowadzenia 

przez nadleśnictwo gospodarki leśnej bez zatwierdzonego, przez Ministra Klimatu 
i Środowiska, Planu urządzenia lasu w okresie od 1.01.2021 r. do 30.08.2021 r. 
Plan został zatwierdzony w dniu 31.08.2021 r. Według stanu na 31.08.2021 r. 
(od początku roku) w nadleśnictwie pozyskano 56.340 m3 drewna, sprzedając 
drewno o wartości netto 13.218.062 zł, 

- w Nadleśnictwie Przytok, ustalił nieprawidłowość w zakresie prowadzenia przez 
nadleśnictwo gospodarki leśnej bez zatwierdzonego, przez Ministra Klimatu 
i Środowiska, Planu urządzenia lasu w okresie od 1.01.2021 r. do 31.08.2021 r. 
Plan został zatwierdzony w dniu 1.09.2021 r. Według stanu na 31.08.2021 r. 
(od początku roku) w nadleśnictwie pozyskano 70.234,44 m3 drewna, sprzedając 
drewno o wartości netto 14.969.553,53 zł, 

- w Nadleśnictwie Nowa Sól, ustalił nieprawidłowość w zakresie prowadzenia przez 
nadleśnictwo gospodarki leśnej bez zatwierdzonego, przez Ministra Klimatu 
i Środowiska, Planu urządzenia lasu w okresie od 1.01.2021 r. do 24.09.2021 r. 
Plan został zatwierdzony w dniu 24.09.2021 r. W pierwszym półroczu 2021 r. 
w nadleśnictwie pozyskano 55.033 m3 drewna, sprzedając drewno o wartości 
brutto 13.973.381 zł, 

- u dwóch podmiotów, nie stwierdził nieprawidłowości. 
(akta kontroli str. 129-193) 

2.5. Inspektor Wojewódzki odnośnie: 
- utrudnień wyjaśnił m.in., że: w związku z dużą rotacją kadr w wojewódzkich 

inspektoratach wymagane jest ciągłe szkolenie kadr w zakresie nadzoru nad 
obrotem drewnem. Jednakże wciąż brak jest dedykowanych szkoleń 
prowadzonych w tym zakresie (…). W działalności kontrolnej szczególnym 
nadzorem objęto podmioty importujące drewno w obszar UE uznając, że 
nielegalne pozyskiwane drewna i obrót ich znajduje się poza obszarem UE. 
Tymczasem z ostatnio przeprowadzonych kontroli wynika, że podmioty polskie 
zajmujące się pozyskiwaniem drewna nie zawsze mają uregulowaną stronę 
formalno-prawną w tym zakresie, 

- zmian w prawie mogących spowodować usprawnienie pracy w zakresie nadzoru 
nad obrotem drewna wyjaśnił, że w ocenie tut. Inspektoratu korzystną zmianą dla 
realizacji nadzoru nad obrotem drewnem było by przekazanie kompetencji 
kontrolnych PIH. Posiada ona w swoich szeregach wyspecjalizowaną kadrę 
zajmującą się wprowadzaniem do obrotu różnego rodzaju produktów oraz 
prowadzi aktualnie nadzór nad produktami drewnopochodnymi. Co w połączeniu 
z nadzorem obrotu drewnem pozwoli na pełną kontrolę w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 87, 118) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
1. W dniu 9.06.2021 r. został sporządzony przez WIOŚ protokół kontroli (nr WIOS-
ZGORA196/2021) firmy Control Union Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej 
Górze. Jak wynika, m.in. z treści protokołu: 
- kontrolowany podmiot, jako polski oddział międzynarodowej firmy Control Union 

Certificatons B.V., prowadzi działalność w zakresie certyfikacji podmiotów 
z zakresu leśnictwa, żywności, rolnictwa, pasz, tekstyliów, bioenergii (…), 

- do zadań kontrolowanego jako jednostki monitorującej w zakresie przestrzegania 
EUTR jest: szkolenie audytorów i pracowników CUP w zakresie wymogów EUTR; 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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opracowanie procedury SZNS-nadzór nad SZNS, wydanie Notyfikacji dla podmiotu 
o zgodności postępowania z wymogami EUTR (ważne rok, odnawiane 
w corocznych audytach); przygotowanie analiz ryzyka dla poszczególnych źródeł 
dostaw; weryfikacja źródeł dostaw przez zebranie informacji i powiązanej 
dokumentacji, którą stanowią m.in. dokumenty zakupowe, dokumenty 
transportowe, świadectwa fitosanitarne, umowy, koncesje, kontrakty, pozwolenia 
na pozyskanie drewna, deklaracje własne dostawców monitorowanej organizacji; 
zapewnienie dostępu do platformy WOODTRACK.EU; nadzór nad 
przedsiębiorstwami jako Organizacji Monitorującej. Zakres nadzoru określa oferta 
Planu Wdrożenia, która po akceptacji przez klienta, staje się umową prawnie 
wiążącą obie strony, 

- kontrolowany podmiot jako organizacja monitorująca spełnia wymogi określone 
w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 
z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów 
wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (…). 

 (akta kontroli str.60-64, 71) 
W wyniku kontroli NIK ustalono, że brak jest dowodów na to, iż skontrolowany przez 
WIOŚ podmiot jest: 
- organizacją monitorującą, w rozumieniu art. 8 ust. 3 rozporządzenia EUTR, 

gdyż nie został on uznany za taką organizację przez Komisję Europejską, 
- ujawnionym (w rejestrze) przedstawicielstwem uznanej przez Komisję Europejską 

organizacji monitorującej (Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorstw 
zagranicznych prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii), 

- ujawnionym (w rejestrze) oddziałem uznanej przez Komisję Europejską, 
organizacji monitorującej (Krajowy Rejestr Sądowy). 

 (akta kontroli str. 52-59, 126-127) 
W załączniku nr 1 do Informacji o przeprowadzonych kontrolach w zakresie 
rozporządzenia EUTR, wyspecyfikowano w II kwartale 2021 r. przeprowadzenie, 
m.in. kontroli jednej organizacji monitorującej. 

(akta kontroli str. 71) 

Inspektor Wojewódzki wyjaśnił m.in., że po przeprowadzeniu analizy firm 
reklamujących się w intrenecie jako organizacje monitorujące na terenie 
województwa lubuskiego do planu kontroli wytypowano spółkę (…). W czasie 
działań kontrolnych sprawdzono jakim podmiotom ww. spółka udzieliła notyfikacji. 
Dane te zostaną przekazane innym wojewódzkim inspektoratom w celu weryfikacji 
ważności posiadanych świadectw. 

(akta kontroli str. 120) 

2. W latach 2019-2021 (I półrocze), WIOŚ nie objął kontrolą żadnego podmiotu 
pozyskującego drewno w województwie lubuskim, w sytuacji gdy Wytyczne 
do planowania działalności Inspekcji Ochrony Środowiska dot. kontroli podmiotów 
w zakresie przestrzegania przepisów prawa wynikających z rozporządzenia EUTR 
stanowią m.in., że: 
- kontrolą winny zostać objęte podmioty działające na terenie kraju i pozyskujące 

drewno na terenie kraju (przedsiębiorstwa lub osoby indywidualne pozyskujące 
drewno na terenie Polski, np. nadleśnictwa, lasy prywatne, Parki Narodowe) – 
pkt. 3.2, 

- dokonując wyboru podmiotów należy przeprowadzić ocenę ryzyka w aspekcie 
możliwości wystąpienia największego ryzyka nielegalnego pozyskania drewna – 
pkt. 5.1. 

 (akta kontroli str. 68-71, 127-128) 

Z ustaleń kontroli Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa (Informacja nr ewid. 199/2020/P/20/089/LZG) wynika 



 

12 

m.in., że na terenie województwa lubuskiego lasy niestanowiące własności Skarbu 
Państwa należały do ok. 15 tys. właścicieli, którzy w 2019 r. pozyskali ponad 14 tys. 
m3 drewna (grubizny). 

(akta kontroli str. 73-75, 127) 
Inspektor Wojewódzki wyjaśnił, że przy wyborze podmiotów do kontroli 
w poszczególnych latach, WIOŚ w Zielonej Górze oparł się o punkt 5 cytowanych 
wytycznych. GIOŚ wskazał by w planach kontroli na dany rok oprzeć się 
o przesyłane kwartalnie informacje dotyczące podmiotów importujących drewno 
i produkty z drewna. Po przeprowadzeniu analizy ryzyka we wskazanych 
podmiotach z wszystkich kwartałów w roku sporządzania planu kontroli, wybierane 
były podmioty, u których mogło wystąpić największe ryzyko nielegalnego pozyskania 
drewna. Jednakże z ostatnio przeprowadzonych kontroli wynika, że podmioty 
polskie zajmujące się pozyskiwaniem drewna nie zawsze mają uregulowaną stronę 
formalno- prawną w tym zakresie. W związku z powyższym podjęta została decyzja 
o objęciu ich w planach kontroli na następne lata. 

(akta kontroli str. 120) 

Liczba kontroli, w porównaniu z liczbą podmiotów działających na rynku drewna, 
była niewystarczająca, aby oddziaływać prewencyjnie na przedsiębiorców. Brak 
prowadzenia kontroli podmiotów pozyskujących drewno spowodował, że nie można 
mieć pewności czy drewno pozyskiwane na terenie lubuskiego spełnia w całości 
wymagania dotyczącego jego legalności. 
 

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

 Zwiększenie ilości posiadanych danych o podmiotach wprowadzających 
drewno do obrotu. 

 Bieżące aktualizowanie regulaminu organizacyjnego WIOŚ. 
 Zwiększenie nadzoru nad podmiotami wprowadzającymi drewno do obrotu. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, 
zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
 
Zielona Góra 29 października 2021 r. 
 

 
 

Kontrolerzy 
Rajmund Aszkowski 

doradca ekonomiczny 

 
........................................................ 

podpis 
 

 
Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Zielonej Górze 
p.o. Dyrektor 

Włodzimierz Stobrawa 

 
........................................................ 

podpis 

 
Marzena Mielcarek 

główny specjalista kontroli państwowej 
 

........................................................ 
podpis 

 
 
 
 
 

 


