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I. Dane identyfikacyjne 
Nadleśnictwo Rzepin 
ul. Puszczy Rzepińskiej 11, 69-110 Rzepin (dalej: Nadleśnictwo). 
 
Andrzej Cap, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rzepin (dalej: Nadleśniczy) od 22 lutego 
2020 r. Poprzednio Nadleśniczym był Stanisław Sobański w okresie od 1 lutego 
2014 r. do 21 lutego 2020 r. 
 
1. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe do realizacji zadań. 
2. Wykonywanie zadań związanych z pozyskaniem z lasów państwowych drewna 

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

Lata 2019-2021 (do czasu zakończenia kontroli) z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym okresem. 
 
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze. 
 
 
Dariusz Obierzyński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LZG/74/2021 z dnia 1 września 2021 r. 

(akta kontroli str. 1-2, 3-4) 

 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
 
Nadleśnictwo w zasadzie prawidłowo wykonywało zadania związane z pozyskaniem 
drewna i jego obrotem. 
Nadleśniczy zapewnił właściwą organizację, a merytorycznie przygotowani 
pracownicy realizowali przekazane im obowiązki.  
Nadleśnictwo realizowało obowiązki określone porozumieniem zawartym 
ze starostą. W wysokościach, wynikających z przekazywanych wykazów przez 
starostwo oraz stosownie do zawartego porozumienia, ale bez zachowania 
wymaganych terminów, obciążano kosztami nadzoru. Sześć świadectw legalności 
pozyskania drewna wydanych dla właścicieli lasów niestanowiących własności 
skarbu państwa w latach 2019-2020 sporządzono niezgodnie ze wzorem, a jedno 
świadectwa wypełniono nierzetelnie. 
Właściwie realizowano zadania związane z pozyskaniem drewna z lasów 
państwowych oraz jego sprzedażą. Rzetelnie dokumentowano czynności związane 
z obrotem drewnem. Stwierdzono większe pozyskanie drewna niż wynikało 
z dokumentacji urządzeniowej lub jej braku.  

 
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
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W badanym okresie Straż Leśna przeprowadzała kontrolę środków transportu na 
obszarach leśnych. Nie planowała i nie przeprowadzała kontroli podmiotów 
gospodarczych zajmujących się obrotem i przetwarzaniem drewna. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe 
do realizacji zadań 

1.1 W badanym okresie Nadleśnictwo posiadało zawarte zgodnie z art. 5 ust. 3 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach4 (dalej: ustawa o lasach), pisemne 
porozumienia z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, w tym w zakresie legalizacji drewna pozyskanego, tylko 
z jednym Starostwem Powiatowym w Słubicach. Pierwsze porozumienie podpisano 
20 grudnia 2007 r. z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2008 r., które utraciło moc 
z dniem 1 stycznia 2021 r., kiedy zawarte zostało porozumienie z dnia 22 grudnia 
2020 r. 
Wśród istotnych elementów porozumienia w sprawie powierzenia nadzoru nad 
lasami niepaństwowymi wskazano w szczególności na: 
- lustrację drzewostanów i bieżącą ocenę sposobu prowadzenia gospodarki leśnej, 
- wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających 

powstawaniu i rozprzestrzenia się pożarów, 
- zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie organizmów szkodliwych, 
- prowadzenie kontroli wykonania zadań ustalonych w decyzjach administracyjnych 

wydanych przez starostę, 
- cechowania drewna i wystawiania właścicielowi lasu niepaństwowego dokumentu 

stwierdzającego legalność pozyskania drewna, 
- koszty sprawowanego nadzoru oraz sposób przekazywania zapłaty w dwóch 

ratach, co zostało szerzej opisane w dalszej części wystąpienia w sekcji: 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

Ponadto z porozumienia z 20 grudnia 2007 r. wynika m.in., że Nadleśniczy 
zobowiązuję się do prowadzenia i wykonywania w imieniu Starosty spraw 
i czynności związanych z cechowaniem pozyskanego drewna w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, ale to Leśniczy sprawuje nadzór nad 
lasami, odbiera pozyskane drewno, cechuje je oraz wypełnia świadectwo legalności 
pozyskania drewna. Ww. zapisu brak jest w porozumieniu z dnia 22 grudnia 2020 r. 
Stawki wynagrodzenia otrzymywanego ze starostwa przez Nadleśnictwo za nadzór 
nad lasami niestanowiącymi Skarbu Państwa w poszczególnych latach wyniosły: 
27,07 zł (2019 rok), 34,78 zł (2020 rok) i 37,27 zł (2021 rok). 

(akta kontroli str. 313, 319-325, 342-346, 1230-1241) 

1.2. Zgodnie z pierwszym porozumieniem szczegółowy wykaz lasów powierzonych 
w nadzór, z wyszczególnieniem obrębów ewidencyjnych, numerów działek, 
powierzchni lasów, danych odnośnie właścicieli i ich adresów określone zostały 
w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do porozumienia. Wykaz ten miał być aktualizowany 
przez Starostę każdego roku wg. stanu na dzień 1 grudnia roku poprzedzającego 
wykonanie nadzoru i miał jednocześnie stanowić podstawę do ustalania kosztów 

 
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. 1275. 
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związanych z prowadzeniem nadzoru. Aneksem nr 1 z 23 grudnia 2008 r. do ww. 
porozumienia wykreślono załączniki nr 1, nr 2 i nr 3, a w to miejsce (§ 1 ust. 2) 
wpisano: Szczegółowy wykaz lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
powierzonych w nadzór, z wyszczególnieniem obrębów ewidencyjnych, numerów 
działek, powierzchni lasu, właścicieli oraz ich aktualnych adresów zamieszkania 
przekazywany będzie przez Starostę Nadleśniczemu w terminie do 31 grudnia 
każdego roku obowiązywania porozumienia. 
Natomiast zgodnie z drugim porozumieniem, obowiązującym od 1 stycznia 2021 r., 
Starosta zobowiązany został do przekazywania Nadleśniczemu w terminie do 31 
grudnia każdego roku szczegółowego wykazu lasów powierzonych w nadzór, 
z wyszczególnieniem obrębów ewidencyjnych, nr działek, powierzchni lasów 
i właścicieli. 
Kontrola wykazała, że brak było w przekazywanych co roku szczegółowych 
wykazach lasów powierzonych w nadzór5 na 2019 r. i 2020 r. wyszczególnienia 
właściciela oraz jego aktualnego adresu zamieszkania, a na 2021 r. brak było 
adresu zamieszkania właściciela lasu, co zostało szerzej opisane w dalszej części 
wystąpienia w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str. 319-325, 326-341, 369-382, 993-999, 1230-1241) 

1.3. Według stanu na 31 grudnia 2020 r. powierzchnia lasów państwowych wynosiła 
18.581,58 ha, a lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa 318,52 ha. 
Przeciętny wiek i przeciętna zasobność drzewostanu w lasach państwowych 56 lat 
i 240 m3/ha, a w lasach prywatnych 47 lat i 87m3/ha. 
Średnia powierzchnia przypadająca pod nadzór jednego pracownika, według 
Nadleśnictwa, to 325,81 ha (przy 57 pracownikach), a średnia powierzchnia objęta 
nadzorem w lasach prywatnych to 106,17 ha (przy trzech pracownikach biurowych) 
lub 39,82 ha (przy ośmiu pracownikach terenowych). 
W ocenie Nadleśnictwa nie wystąpiła sytuacja, w której podlegała mu zbyt duża 
powierzchnia nadzorowanych lasów lub posiadał on do wykonania inne obowiązki 
które utrudniały mu realizację zadań. 
Nadleśniczy wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy prowadzenie nadzoru nad lasami nie 
stanowiącymi własności Skarbu Państwa stanowi minimalne obciążenie dla 
pracowników Nadleśnictwa i nie powoduje utrudnień w realizacji przypisanych im 
zakresów obowiązków 
 
Powierzchnia gruntów leśnych niestanowionych własności Skarbu Państwa 
Nadzorowanych przez Nadleśnictwo wynosiła:  
a) wg. wykazu lasów przekazanych w nadzór Nadleśniczemu na 2019 r. - 318,39 
ha, w tym UPUL6 - 110,74 ha i ISL7 - 207,65 ha, 
b) wg. wykazu lasów przekazanych w nadzór Nadleśniczemu na 2020 r. - 318,52 
ha, w tym UPUL - 123,76 ha i ISL - 194,76 ha, 
c) wg. wykazu lasów przekazanych w nadzór Nadleśniczemu na 2021 r. - 319,7161 
ha, w tym UPUL - 123,7724 ha i ISL - 195,9437 ha, 
Natomiast powierzchnia gruntów leśnych niestanowionych własności Skarbu 
Państwa Nadzorowanych przez Nadleśnictwo na podstawie posiadanej 
dokumentacji urządzeniowej (UPUL i ISL) wynosiła 278,2250 ha, w tym UPUL - 
150,3187 ha i ISL - 127,9073 ha. 

 (akta kontroli str. 313, 369-387, 474, 902-904, 1000-1010, 1230-1241) 

 
5 W wykazach lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa przekazanych w nadzór Nadleśnictwu Rzepin w 2019 r., 

2020 r. i 2021 r. znajdowały się dane dotyczące obrębu, nr działki i powierzchni lasu w ha. 
6 Uproszczony Plan Urządzenia Lasu. 
7 Inwentaryzacja Stanu Lasu.  
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1.4. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym strukturę Nadleśnictwa stanowią: biuro 
Nadleśnictwa8, dziesięć Leśnictw, ośrodek hodowli zwierzyny i gospodarstwo 
szkółkarskie. Zadania w zakresie objętym przedmiotem kontroli zostały przypisane 
konkretnej komórce organizacyjnej Nadleśnictwa, tj. Działowi Gospodarki Leśnej, 
kierowanej przez zastępcę Nadleśniczego. W § 5 załącznika nr 1 zarządzenia 
nr 42/20199 oraz nr 38/202010 wskazano, iż nadzoruje on realizację zadań 
dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa (dalej: niepaństwowych). 
W ramach Działu Gospodarki Leśnej przypisano rozliczne zadania, w tym 
w zakresie hodowli lasu, ochrony lasu, urządzenia lasu, użytkowania lasu11, w tym 
gospodarki drewnem oraz nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa. 
Stosownie do zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności zadania 
dotyczące m.in. prowadzenia spraw wynikających z powierzonego przez Starostę 
Powiatowego nadzoru nad gospodarką w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa oraz kontrolowanie wydawanych decyzji, przypisane zostały starszemu 
specjaliście Służby Leśnej prowadzącemu sprawy ochrony przeciwpożarowej 
i zagospodarowania turystycznego lasu (1 etat). Natomiast zadania dotyczące 
prowadzenia kontroli funkcjonalnej w Nadleśnictwie w zakresie prawidłowości 
wykonywania czynności gospodarczych (kontrola leśnictw w terenie) przypisana 
została Inżynierowi Nadzoru (dwóch pracowników - dwa etaty), a w zakresie 
prowadzenia spraw związanych z analizą stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, 
zwalczaniem przestępstw i wykroczeń Posterunkowi Straży Leśnej (dwóch 
pracowników - dwa etaty). 

(akta kontroli str. 5-35, 38-68, 71-76) 

1.5. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. w Nadleśnictwie pracowało 58 
pracowników, a na koniec 2020 r. - 56 pracowników. Ustalono, że lasy prywatne 
usytuowane są na terenie ośmiu Leśnictw12, a pozyskiwanie drewna następowało na 
terenie trzech Leśnictw13. Zgodnie z zakresem czynności, uprawnień 
i odpowiedzialności każdy z Leśniczych zobowiązany jest do organizacyjnego 
przygotowania oraz terminowego wykonywania wszelkich czynności techniczno-
gospodarczych, ochronnych i administracyjnych na terenie powierzonego leśnictwa 
i w powierzonych jego nadzorowi lasów niestanowiących własności Skarbu państwa, 
wynikających z planów gospodarczych i harmonogramów prac ustalonych dla 
leśnictwa. 
Analiza kwalifikacji i przebytych szkoleń Nadleśniczego, zastępcy Nadleśniczego, 
specjalisty ds. służby leśnej i ośmiu Leśniczych wykazała m.in., że osoby te 
posiadają wykształcenie wyższe leśne oraz staż pracy w Lasach Państwowych (LP) 
od 11 do 42 lat. W okresie kontrolowanym uczestniczyli w kursie on-line (w dniu 28 
stycznia 2020 r.) w zakresie szkolenia z warunków technicznych14, zakończonych 
certyfikatem. Ponadto w ww. okresie uczestniczyli w szkoleniach wewnętrznych 

 
8 W tym: Działy gospodarki leśnej, finansowo-księgowy i administracyjno-gospodarczy, Posterunek straży leśnej, oraz 

samodzielne stanowiska podległe Nadleśniczemu: dwóch inżynierów nadzoru, stanowisko ds. pracowniczych, 
ds. informatyki i ds. szkoleń.   

9 Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Rzepin z 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego 
Nadleśnictwa Rzepin. 

10 Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Rzepin z 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego 
Nadleśnictwa Rzepin. 

11 W tym m.in., sprawy dotyczące prowadzenia i koordynacji handlu drewnem i produktami ubocznymi, sporządzania planów 
pozyskania i sprzedaży drewna dla poszczególnych Leśnictw,   

12 Leśnictwa: Drzecin, Biskupice, Kunowice, Bukowiec, Prochowiec, Zielona Góra, Rzepin i Zielony Bór. 
13 Drzecin, Kunowice i Rzepin. 
14 Zakres kursu: [1] podział, terminologia i symbole stosowane w obrocie surowcem drzewnym, [2] zasady przygotowania do 

pomiaru, pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie surowca drzewnego, [3] wady drewna, [4] drewno - rodzaje, [5] 
pozostałości drzewne. 
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organizowanych w Nadleśnictwie w zakresie m.in. sporządzania szacunków 
brakarskich, sporządzania szkiców zrębowych, pozyskania i ewidencji oraz 
sprzedaży drewna, surowca drzewnego (sortymentacja, pomiar, cechowanie, 
zasady ewidencji), praktycznych zaleceń przy realizacji prac odnowieniowych, 
szacowania szkód od zwierzyny, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, 
poszukiwania szkodników, szacunków brakarskich (przygotowanie do kontroli, 
zasady kontroli, planowanie pozyskania w drzewostanach przedrębnych, 
prawidłowa klasyfikacja czynności), zasad zlecania i rozliczania prac 
pozyskaniowych i obiegu dokumentów. 

(akta kontroli str. 5-37, 38-70, 433-437, 438-442, 443-445, 1230-1241) 

1.6. Nie stwierdzono, po analizie danych zawartych w UPUL i ISL, aby osoby 
realizujący zadania objęte kontrolą były jednocześnie właścicielami/ 
współwłaścicielami lasów podlegających pod nadzór jednostki, w której są 
zatrudnieni. 
Regulamin Organizacyjny Nadleśnictwa oraz zakresy czynności uprawnień 
i obowiązków pracowników, określały zadania pracowników w sposób umożliwiający 
wyeliminowanie potencjalnego konfliktu interesów, który mógłby utrudniać ich 
prawidłową realizację. 
Nadleśnictwo nie posiadało uregulowań w zakresie sprawowania nadzoru w sytuacji 
konfliktu interesów w przypadkach, na wypadek, kiedy właścicielami lasów byłyby 
osoby sprawujące nadzór bądź osoby wskazane w art. 24 § 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego15. 

(akta kontroli str. 388-404A, 538-541, 1230-1241) 

Nadleśniczy wyjaśnił, że w Nadleśnictwie Rzepin pracownicy sprawujący nadzór 
nad lasami innych własności oraz osoby wskazane w art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego nie są właścicielami 
lasów w związku z czym nie wprowadzono uregulowań prawnych eliminujących 
konflikt interesów w ww. temacie. 
I dalej Nadleśniczy uważa, że zasadne jest posiadanie przez Nadleśnictwo Rzepin 
uregulowań w przypadku kiedy właścicielem lasów byłby pracownik sprawujący 
nadzór bądź osoby wskazane ww. art. 24 § 1 ustawy. 

(akta kontroli str. 1000-1010) 

1.7. W przypadku lasów niestanowiącymi własności Skarbu Państwa kwoty 
zaplanowane i wydatkowane w wysokości 8.619,49 zł w 2019 r., 11.078,13 zł 
w 2020 r. oraz otrzymane w 2021 r. w wysokości 5.957,96 zł były zgodne 
i wystarczające, pozwoliły m.in. na realizację zadań z zakresu nadzoru, dojazdów 
leśniczych, kontroli i zatwierdzania dokumentów. Koszt nadzoru w przeliczeniu na 
1 ha wynosił w 2019 r. - 27,07 zł, w 2020 r. - 34,78 zł i w 2021 r. - 37,27 zł. 
Powierzchnia lasów objęta nadzorem w ww. okresie wynosiła od 318,52 ha do 
319,72 ha. 

W przypadku lasów państwowych wykonane przychody ze sprzedaży drewna poza 
2019 r. były niższe. W 2019 r. wykonano przychody w wysokości 19.021 tys. zł (przy 
planowanych 18.509 tys. zł), w 2020 r. wykonano 16.454 tys. zł (przy planowanych 
18.348 tys. zł), a do 30 września 2021 r. wykonano 18.585 tys. zł (przy planowanych 
18.859 tys. zł). 

(akta kontroli str. 313, 359-367, 803-842) 

 

 
15 Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze. zm. 
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1.8. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. i 2020 r. powierzchnia Nadleśnictwa 
wynosiła odpowiednio 18.581,56 ha i 18.581,58 ha. Powierzchnia gruntów leśnych 
Lasów Państwowych wg stanu na 31 grudnia 2019 r. i 2020 r. wynosiła: 17.780,82 
ha i 17.780,84 ha. Nadleśnictwo posiada, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o lasach, 
plan urządzenia lasu (PUL) dla całej powierzchni gruntów leśnych16, sporządzony na 
okres 10 lat, tj. na lata 2015-2024 i zatwierdzony przez Ministra Środowiska17. 
Na terenie Nadleśnictwa brak jest planów urządzenia lasu na okresy krótsze niż 
10 lat. Plan urządzenia lasu zawiera elementy, o których mowa w art. 18 
ust. 4 ustawy o lasach i został zatwierdzony 26 sierpnia 2015 r., według stanu 
na 1 stycznia 2015 r. 

(akta kontroli str. 313, 624-629) 

Prace nad sporządzeniem projektu PUL zostały zlecone przez RD LP w Szczecinie 
i miały zostać zakończone do 15 grudnia 2014 r.18. Z dniem 26 sierpnia 2015 r. 
Minister Środowiska zatwierdził PUL19, stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o lasach. 

Z powyższego wynika, że przez ponad 7 miesięcy20 Nadleśnictwo prowadziło 
gospodarkę leśną bez PUL zatwierdzonego przez Ministra Środowiska, a przez 
ponad miesiąc21 bez uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
w Gorzowie Wielkopolskim, o którym mowa w pkt 1.10. wystąpienia pokontrolnego. 
Z art. 35 ust. 1 ustawy o lasach wynika m.in., że Nadleśniczy prowadzi samodzielnie 
gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz 
odpowiada za stan lasu. 

(akta kontroli str. 625, 675-678, 905-913, 1230-1241) 

Nadleśniczy wyjaśnił, że Plan urządzenia lasu opracowywany jest na okres 10-letni 
(art. 18 ust. 1 ustawy o lasach). Opracowanie planu urządzenia lasu w przypadku 
lasów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe zleca Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nie później niż 
na 15 miesięcy przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowego planu 
urządzenia lasu (§ 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, 
uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 
r. poz. 1302)). 
Plan urządzenia lasu zawiera m.in. opis lasów i gruntów przeznaczonych do 
zalesienia, według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania 
sporządzanego planu urządzenia lasu, a także analizę gospodarki leśnej 
w minionym okresie (art. 18 ust 4 ustawy o lasach oraz § 4 rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, 
uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1302). 
Z przywołanych przepisów wynika, że nie przewiduje się okresu przejściowego 
między ekspiracją starego, a obowiązywaniem nowego planu urządzenia lasu. 
Zauważyć należy również, że art. 35 ustawy o lasach ustalając kompetencje 
nadleśniczego do prowadzenia gospodarki leśnej na podstawie planu urządzenia 
lasu nie mówi o zatwierdzonym planie urządzenia lasu. 

 
16 Stan na 31 grudnia 2019 r. - 17.780,82 ha, stan na 31 grudnia 2020 r. - 17.780,84 ha i stan na 30 września 2021 r. - 

17.774,15 ha. 
17 DLP-I-611-64/32172/15/ŁP z 26 sierpnia 2015 r. 
18 Dnia 27 maja 2013 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego przez RD LP w Szczecinie, 

została zwarta umowa nr UL/5/2013 dotycząca opracowania projektu PUL wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.. 
Termin protokolarnego przekazania całości materiałów, w tym projektu planu urządzenia lasu określono do 15 grudnia 2014 
r. 

19 Pismo znak DLP-I.611.64/32172/15/Ł z 26 sierpnia 2015 r. 
20 Od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 26 sierpnia 2015 r. 
21 Od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 13 lutego 2015 r. 
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Istotnym jest również, że zatwierdzenie przez Ministra właściwego do spraw 
środowiska (w trybie decyzji lub w innej formie - czego nie precyzuje ustawa 
o lasach) ma charakter deklaratoryjny. Decyzja deklaratoryjna zbliżona jest do 
zaświadczenia, które stwierdza tylko istnienie pewnego stanu faktycznego albo 
prawnego, ustalonego wcześniej. Decyzje deklaratoryjne ustalają jedynie 
autorytatywnie istnienie i zakres jakiegoś stosunku prawnego, który powstał 
wcześniej z mocy przepisów prawnych. W przypadku planu urządzenia lasu stan 
faktyczny jest ustalany na 1 stycznia pierwszego roku jego obowiązywania. Jeszcze 
w czasie trwania prac nad planem urządzenia lasu (w 10 roku starego PUL) 
nadleśnictwo przystępuje do budowy planu finansowo-gospodarczego na 1 rok 
nowego PUL. Planowanie na 1 rok odbywa się w kontakcie roboczym z wykonawcą 
PUL - nadleśnictwo zobowiązane jest do uzgodnienia planu cięć użytków rębnych 
na 1 rok z wykonawcą PUL (protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu 
w sprawie opracowania planu urządzania lasu Nadleśnictwa Rzepin, RDLP 
w Szczecinie, które odbyło się dnia 13.12.2012 r. w siedzibie Nadleśnictwa Rzepin 
cz. B pkt 6; protokół z posiedzenia Narady Techniczno-Gospodarczej w sprawie 
opracowania planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Rzepin RDLP Szczecin w dniu 
3.11.2014 r. cz. B pkt 5; pismo Dyrektora RDLP z 30.06.2014 r. w sprawie 
wskazówek do prowizorium planu finansowo-gospodarczego na 2015 rok (…). 
Ponadto należy zauważyć, że ustawodawca nie ustalił w przepisach prawa (w tym 
w rozporządzeniu dotyczącym planowania urządzeniowego) czasokresu 
opracowania projektu planu, terminów kontroli, uzgadniania, zatwierdzania, czy 
przekazania nadleśniczemu zatwierdzonego przez Ministra planu urządzenia lasu, 
wskazał jedynie na obowiązek opisania lasów i gruntów przeznaczonych do 
zalesienia na dzień 1 stycznia pierwszego roku (sporządzenia opisu taksacyjnego), 
określenie wielkości zadań i ich rozliczenie w okresie obowiązywania PUL - z reguły 
w okresie 10 lat. Uwzględniając powyższe należy zauważyć, że nie można opisać 
lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia przed dniem 1 stycznia pierwszego 
roku obowiązywaniu planu urządzenia lasu. 

(akta kontroli str. 1000-1068) 

Nadleśnictwo realizując zadania wynikające z PUL, zgodnie z zasadą 
równomierności ich realizacji w całym dziesięcioletnim okresie, w tym okresie od 
1 stycznia 2015 r. do 26 sierpnia 2015 r. pozyskało 48.089,29 m3 grubizny drewna 
(o szacunkowej wartości 9.508,7 tys. zł), co stanowiło 5,2% przyjętego w PUL etatu 
pozyskania drewna. 

(akta kontroli str. 922-925, 929-933, 1230-1241) 

1.9. Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa przekazana 
w nadzór Nadleśnictwu wynosiła: wg stanu na koniec 2019 r. - 318,39 ha, na koniec 
2020 r. - 318,52 ha i na 30 września 2021 r - 319,7161 ha.  
Nie cała powierzchnia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa 
objęta została aktualnymi UPUP czy ISL. Powierzchnia gruntów leśnych 
niestanowiących własności Skarbu państwa objęta aktualnymi uproszczonymi 
planami urządzenia lasu według Nadleśnictwa wynosiła: wg stanu na koniec 2019 r. 
- 110,74 ha, na koniec 2020 r. - 123,76 ha i 30 września 2021 r. - 123,7724 ha, 
a według Starostwa Powiatowego w Słubicach na koniec 2019 r., 2020 r. i 30 
września 2021 r. - 150,32 ha. 
Powierzchnia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa objęta 
inwentaryzacjami stanu lasów wynosiła: wg stanu na koniec 2019 r. - 207,65 ha, na 
koniec 2020 r. - 194,76 ha i 30 września 2021 r. - 195,9437 ha, a według Starostwa 
Powiatowego w Słubicach na koniec 2019 r. wynosiła 158,46 ha, a na koniec 2020 r. 
i 30 września 2021 r. - 157,72 ha. 
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Tymczasem według posiadanych przez Nadleśnictwo dokumentów, tj. UPUL i ISL 
ogólna powierzchnia to 278,2260 ha, w tym powierzchnia według UPUL to 150,3187 
ha, a ISL to 127,9073 ha, co zostało szerzej opisane w dalszej części wystąpienia 
w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 313, 369-387, 601-607, 902-904, 1230-1241) 

Z informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Słubicach wynika m.in., że 
Starostwo nie posiada dla wszystkich lasów niestanowiących własność Skarbu 
Państwa ISL lub UPUL. Według Starostwa różnica w powierzchni gruntów leśnych 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, przekazana w nadzór Nadleśniczemu 
Nadleśnictwa Rzepin w stosunku do powierzchni gruntów leśnych niestanowiących 
własności Skarbu Państwa pozostających w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa 
Rzepin wynosi ok. 14 ha. Ww. powierzchnia nie została przekazana w nadzór, 
ponieważ są to działki leśne, stanowiące rezerwat przyrody22 oraz związane 
z realizacją inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych23 oraz infrastruktury 
drogowej24. 
Ponadto jak wynika z pisma Starosty z 21 stycznia 2021 r.25 łączna powierzchnia 
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, przekazana w nadzór 
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Rzepin w 2021 r. wynosi 319,7161 ha. 

(akta kontroli str. 475-537, 601-607, 843-846, 993-999) 

1.10. Plan urządzenia lasu w Programie ochrony przyrody wskazuje m.in. na formy 
ochrony przyrody będące w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa: 
a) rezerwaty przyrody ([1] Łęgi koło Słubic, [2] Mokradła Sułowskie), 
b) parki krajobrazowe (Park Krajobrazowy Ujście Warty), 
c) obszary chronionego krajobrazu ([1] Słubicka Dolina Odry, [2] Dolina Ilanki, [3] 
Ośniańska Rynna z jeziorem Busko), 
d) Obszary Natura 2000 ([1] Dolina Środkowej Odry, [2] Ujście Warty, [3] Dolina 
Ilanki, [4] Dolina Pliszki, [5] Łęgi Słubickie, [6] Ujście Ilanki, [7] Torfowiska 
Sułowskie, [8] Rynna Jezior Rzepińskich).  
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., stosownie do 
art. 54 ust. 1 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko26 (dalej: ustawa 
o udostępnianiu informacji o środowisku), w dniu 13 lutego 2015 r. zaopiniowała 
pozytywnie przedstawiony projekt Planu Urządzenia Lasu, sporządzony na lata 
2015-2024 dla Nadleśnictwa Rzepin dla m.in. Obszaru Natura 2000, obszaru 
chronionego krajobrazu, Parku Krajobrazowego Ujście Warty i rezerwatów przyrody: 
Mokradła Sułowskie oraz Łęgi koło Słubic. 
Ponadto w dniu 16 lutego 2015 r. projekt został zaopiniowany pozytywnie przez 
Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie 
Wlkp.27 w trybie art. 54 ust. 1 w związku z art. 58 ust 1 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku. 

 
22 Działki ewidencyjne o nr 42/2 (obręb Słubice) oraz o nr 430/3 i nr 431/1 (obręb Nowy Lubusz) o łącznej powierzchni 9,9340 

ha stanowią zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów i budynków – rezerwat przyrody Łęgi koło Słubic.   
23 Działki ewidencyjne o nr 186/1, nr 191/1, nr 563/22, nr 565/1 i nr 642/1  (obręb Górzyca o łącznej powierzchni 3,8983 ha 

zgodnie z Decyzją Wojewody Lubuskiego pozwalają na realizację: Zadania 1: Górzyca - Ługi Górzyckie – rozbudowa wału 
przeciwpowodziowego rzeki Odry od km rzeki 604,3 do km 609,3. Zadania 2: Ługi Górzyckie rozbudowa wału 
przeciwpowodziowego rzeki Odry od km 609,3 do km 614,2. Działka ewidencyjna nr 75/9 (obręb Drzecin), o łącznej 
powierzchni 0,1122 ha wymieniona w Decyzji Wojewody Lubuskiego w ramach inwestycji: Ochrona przeciwpowodziowa 
miasta Słubice, gm. Słubice - rozbudowa istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry od km 26+000 do km 32+700 
i wału bocznego o długości 185 m oraz budowa nowego wału przeciwpowodziowego okrężnego o długości 5,90 km. 

24 Działki ewidencyjne o nr 249/14 i nr 249/15 (obręb Słubice) o łącznej powierzchni 0,0792 ha stanowią zgodnie z zapisami 
w ewidencji gruntów i budynków drogę wojewódzką nr 137. 

25 Pismo OŚ.6160.12.2020.SCud dotyczące zweryfikowanego wykazu lasów, przekazanych w nadzór w 2021 r. 
26 Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm. 
27 Pismo znak NZ.9022.22.2015.PW z 16 lutego 2015 r. 
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(akta kontroli str. 583-596, 630-673, 675-678, 679-681) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1) Kwoty wynikające z porozumień zawartych w dniu 20 grudnia 2007 r. i 22 grudnia 
2020 r. ze Starostą Słubickim za nadzór nad gospodarką leśną nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa rozliczane były wbrew zapisom 
wynikającym z tych porozumień. W 2019 r. z § 6 ust. 3 porozumienia wynika, że 
kwota będzie przekazywana przez Starostę w dwóch ratach, do dnia 15 lipca i 15 
grudnia każdego roku, po wystawieniu faktury przez Nadleśnictwo, a zgodnie 
z aneksem nr 2 z 2 grudnia 2019 r. kwota w 2020 r. będzie przekazywana przez 
Starostę w dwóch ratach, do dnia 15 lipca i 15 grudnia każdego roku, po 
wystawieniu noty księgowej przez Nadleśnictwo. 
Natomiast z § 7 ust. 3 porozumienia z 22 grudnia 2020 r. wynika, że środki 
finansowe będą przekazywane na dany rok kalendarzowy na podstawie noty 
księgowej wystawionej przez Nadleśnictwo, w dwóch ratach, tj. do 15 lipca i 15 
grudnia każdego roku. 
Kontrola wykazała, że: 

a) I rata w kwocie 4.309,81 zł zapłacona została w dniu 18 lipca 2019 r., podczas 
gdy z porozumienia wynikało, że kwota powinna być przekazana do dnia 15 
lipca 2019 r., 

b) II rata w kwocie 4.309,68 zł zapłacona została w dniu 23 grudnia 2019 r., 
podczas gdy z porozumienia wynikało, że kwota powinna być przekazana do 
dnia 15 grudnia 2019 r., 

c) I rata w kwocie 5.539,06 zł zapłacona została w dniu 21 lipca 2020 r., podczas 
gdy z porozumienia wynikało, że kwota powinna być przekazana do dnia 15 
lipca 2020 r., 

d) II rata w kwocie 5.539,07 zł zapłacona została w dniu 30 grudnia 2020 r., 
podczas gdy z porozumienia wynikało, że kwota powinna być przekazana do 
dnia 15 grudnia 2020 r., 

e) I rata w kwocie 5.957,98 zł zapłacona została w dniu 16 lipca 2021 r., podczas 
gdy z porozumienia wynikało, że kwota powinna być przekazana do dnia 15 
lipca 2021 r. 

Łącznie z naruszeniem ww. postanowień porozumień przekazano 25.655,60 zł. 
(akta kontroli str. 422, 423-430, 1230-1241) 

Główna Księgowa28 wyjaśniła, że nie analizowała zapisów wynikających z zawartych 
porozumień i było to jej przeoczenie. Jednocześnie zobowiązała się do terminowego 
sprawowania nadzoru nad płatnościami wynikającymi z zawartego porozumienia ze 
Starostą Słubickim. 
Z wyjaśnień Nadleśniczego wynika m.in., że opóźnienie wpłat wynikające 
z zawartego porozumienia na konto Nadleśnictwa obejmowało okres nie dłuższy jak 
kilka lub kilkanaście dni. Przyczyną powstałych opóźnień była adnotacja zawarta 
w nocie księgowej dotycząca terminu zapłaty (14 dni). W związku z powyższym 
w celu wyeliminowania tej niezgodności Nadleśnictwo dokona zmiany zapisu 
w nowo wystawianych notach księgowych podając termin płatności zgodnie 
z obowiązujące porozumieniem. 
Z powyższego wynika, że adnotacja Nadleśnictwa na nocie księgowej nie miała 
odzwierciedlenia w zawartych porozumieniach. 

 
28 Zgodnie z regulamin organizacyjnym, do obowiązków Głównego Księgowego należy terminowe egzekwowanie należności 

i regulowanie zobowiązań. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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(akta kontroli str. 431, 1000-1010) 

2) Nadleśnictwo nie wyegzekwowało od Starostwa, aby w przekazywanych co roku  
wykazach lasów powierzonych w nadzór29 na 2019 r. i 2020 r. wyszczególniano 
niezbędne dane do sprawowania skutecznego nadzoru, podczas gdy obowiązek 
w tym zakresie wynikał z porozumienia z 20 grudnia 2007 r. oraz aneksu nr 1 z 23 
grudnia 2008 r. 

(akta kontroli str. 319-323, 369-387, 993-999, 1230-1241) 

Z wyjaśnień Starszego specjalisty Służby Leśnej30 wynika m.in., że brak danych 
o właścicielu i jego adresie spowodowane było ustawą o ochronie danych 
osobowych i telefonicznie otrzymywał takie informacje od pracowników Starostwa. 
Z wyjaśnień Nadleśniczego wynika m.in., że do 2018 r. Starostwo Powiatowe 
w Słubicach przekazywało szczegółowy wykaz lasów powierzonych w nadzór 
Nadleśnictwu. Kolejne wykazy przekazywane do Nadleśnictwa nie zawierały 
wszystkich danych (brak danych o właścicielu oraz adresu). Nadleśnictwo 
podejmowało telefoniczne próby wyegzekwowania przekazywania pełnych danych 
dot. właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Na każdą próbę 
pracownicy Starostwa informowali o wejściu w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia 
o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i braku możliwości udostępnienia 
wszystkich danych. 
Z wyjaśnień byłego Nadleśniczego wynika m.in., że skoro działki nie zmieniały 
właściciela, to dane odnośnie adresu i osoby nie były przekazywane. Nikt nie zwrócił 
na to uwagi. 

(akta kontroli str. 71-76, 928, 1000-1010, 1224-1225) 

3) W Nadleśnictwie brak było pełnej informacji w zakresie powierzchni lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa przekazanych w nadzór 
Nadleśniczemu. 
Według wykazów przekazanych przez Starostwo powierzchnia ta wynosiła: 

- na 2019 r. powierzchnia lasów przekazana w nadzór - 318,39 ha, w tym UPUL - 
110,74 ha i ISL - 207,65 ha, 
- na 2020 r. powierzchnia lasów przekazana w nadzór - 318,52 ha, w tym UPUL - 
123,76 ha i ISL - 194,76 ha, 
- na 2021 r. powierzchnia lasów przekazana w nadzór - 319,7161 ha, w tym UPUL 
- 123,7724 ha i ISL - 195,9437 ha, 

podczas gdy według posiadanych przez Nadleśnictwo dokumentów, tj. UPUL i ISL 
ogólna powierzchnia to 278,2260 ha, w tym powierzchnia według UPUL to 150,3187 
ha, a według ISL to 127,9073 ha. 

(akta kontroli str. 313, 369-382, 902-904, 1230-1241) 

Starszy specjalista Służby Leśnej31 wyjaśnił, że nie weryfikował danych 
wynikających z posiadanych UPUL i ISL, a jedynie polegał na informacji 
przekazanej przez Starostwo, co do powierzchni i podziału na UPUL i ISL. 
Z wyjaśnień byłego Nadleśniczego wynika m.in., że reszta działek nie miała planów 
i my te działki mieliśmy obowiązek przyjąć. 

(akta kontroli str. 71-76, 928, 1224-1225) 

 
29 W wykazach lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa przekazanych w nadzór Nadleśnictwu Rzepin w 2019 r., 

2020 r. i 2021 r. znajdowały się dane dotyczące obrębu, nr działki i powierzchni lasu w ha. 
30 Zgodnie z zakresem czynności i aneksem z 25 marca 2019 r. do zadań pracownika należy prowadzenie spraw wynikających 

z powierzonego przez Starostę Powiatowego nadzoru nad gospodarką w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa oraz kontrola wydanych decyzji. 

31 Zgodnie z zakresem czynności i aneksem z 25 marca 2019 r. do zadań pracownika należy prowadzenie spraw wynikających 
z powierzonego przez Starostę Powiatowego nadzoru nad gospodarką w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa oraz kontrola wydanych decyzji. 
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Nadleśnictwo było odpowiednio przygotowanie organizacyjnie oraz kadrowo do 
realizacji zadań związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności 
Skarbu Państwa. Opisana w regulaminie organizacyjnym struktura  
i zadania zapewniały prawidłową realizację sprawowanego nadzoru nad lasami 
niepaństwowymi. Jego wykonanie zostało przypisane pracownikowi posiadającemu 
stosowne kwalifikacje. Rzetelnie zaplanowano i wydatkowano środki na realizację 
zadań związanych z gospodarką leśną, w tym w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa. Opóźnienia w płatnościach wystąpiły w zakresie realizacji 
zawartych porozumień.  
 

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

 

2.1. Szacunki brakarskie dotyczące pozyskania drewna na terenie Nadleśnictwa 
sporządzono zgodnie z planami urządzenia lasów oraz stosownie do wytycznych 
o których mowa w zarządzeniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych 
w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe32. Na 2020 r. planowane pozyskania drewna wg. szacunków 
brakarskich nie przekraczało etatu cięć określonego w zatwierdzonym planie 
urządzenia lasu. Z planu pozyskania w 2020 r. wynika m.in., że zaplanowano 
pozyskanie grubizny w ilości 95.500 m3 na terenie 10 Leśnictw, a wykonano 
82.297,13 m3, tj. 86,18% planu. Tymczasem z zatwierdzonego planu urządzenia 
lasu na lata 2015-2024 wynika m.in., że zadanie w zakresie powierzchniowego etatu 
cięć w użytkowaniu przedrębnym wynosi 11.563,78 ha z szacunkowym 
pozyskaniem w drzewostanach do użytkowania przedrębnego 495.000 m3 grubizny 
drewna netto. W przypadku Sosny (So) zaplanowano pozyskanie grubizny na 
poziomie 86.700 m3, a wykonano 70.122,24 m3, tj. 80,88%. 
Badanie próby jednego gatunku drzewa - sosny, pozyskanego na obszarze 
Leśnictwa Gajec, w którym to pozyskano największą objętość drewna w 2020 r. 
wykazało, że szacunki brakarskie dotyczące pozyskania drewna w Nadleśnictwie 
sporządzano zgodnie z obowiązującym PUL na lata 2015-2024. Dla Leśnictwa 
Gajec plan szacunków brakarskich na 2020 rok wyniósł 13.865 m3, a wykonanie 
planu wyniosło 9.393,85 m3, co stanowiło 67,75%. 

(akta kontroli str. 162-231, 624-629, 794-799, 800-801, 934-935, 1230-1241) 
Nadleśniczy wyjaśnił, że głównym czynnikiem niewykonania planu pozyskania 
drewna w roku 2020 był stan epidemii związany z wirusem wywołującym chorobę 
COVID-19. Epidemia wywołała poważne konsekwencje dla gospodarki, w tym 
przemysłu drzewnego. Nabywcy surowca drzewnego, z którymi podpisano umowy 
kupna-sprzedaży, rezygnowali z realizacji uzgodnionych harmonogramów. Nie 
sprzedano również w całości drewna w ramach aukcji systemowych na drugie 
półrocze. Nadleśnictwo Rzepin w roku 2020, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy (…) 
o lasach, podejmowało działania niezbędne do zachowania płynności finansowej 
w obliczu negatywnych skutków gospodarczych wywołanych epidemią COVID-19. 
Działania Nadleśnictwa oparte były min na wytycznych Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Szczecinie. Należy przy tym zauważyć, że solidarne 
i konsekwentne realizowanie wytycznych miało na celu zachowanie płynności 
finansowej we wszystkich jednostkach RDLP w Szczecinie. 

(akta kontroli str. 1000-1010) 

 
32 Nr 51. 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 
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2.2. W Nadleśnictwie sporządzono na lata 2019-2021 plan sprzedaży drewna na 
podstawie planów pozyskania drewna na każdy kolejny rok z uwzględnieniem 
wytycznych o których mowa w zarządzeniu nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwach w sprawie wprowadzania wytycznych pod nazwą „Zasady użytkowania 
lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Plan sporządzony na 
dany rok gospodarczy wynikał z potrzeb hodowlanych, drzewostanu, pilności ich 
zaspokojenia, dostępności obszaru oraz aktualnego stanu zdrowotności. 
Plan sprzedaży drewna wszystkich gatunków na 2020 r., przewidywał sprzedaż na 
poziomie 99.900 m3 i wartości 18.348 tys. zł. 

(akta kontroli str. 237-281, 934-935, 1230-1241) 
Nadleśnictwo nie sporządzało planów sprzedaży drewna z podziałem na 
poszczególne leśnictwa. Szczegółowego badania dokonano w oparciu o próbę 
jednego gatunku drzewa - sosny, pozyskanego na obszarze całego Nadleśnictwa 
w 2020 r. Z przeprowadzonej analizy wynika, że plan pozyskania wg. szacunków 
brakarskich w Nadleśnictwie sporządzono dla 10 sortymentów gatunku sosna, który 
wyniósł 86.700 m3. Plan sprzedaży wyniósł 87.280 m3, a wykonanie sprzedaży 
wyniosło 73.114,50 m3, co stanowiło 84%. 

(akta kontroli str. 237-281, 934-935, 1230-1241) 
2.3. Prawidłowość cechowania drewna sprawdzono na podstawie pozyskania 
jednego gatunku drewna - sosny (SO) z obszaru Leśnictwa Gajec, w którym to 
pozyskano największą objętość tego drewna w 2020 r. Przeprowadzone oględziny 
wszystkich wybranych stosów drewna gatunku sosna, zgromadzonego w lesie na 
terenie ww. Leśnictwa33 wykazały, że cechowanie drewna polegało na naniesieniu, 
za pomocą tarczy na drewno znaku graficznego z logo Lasów Państwowych (LP) 
oraz przymocowaniu płytki z numerem w kolorze czerwonym. Cechowanie drewna 
odbywało się po jego pozyskaniu oraz w miejscu jego pozyskania, a przed 
wywozem z lasu. W jednym przypadku stwierdzono zaszarzenie powierzchni 
złożonego drewna pozyskanego 15 kwietnia 2021 r., a w dwóch przypadkach brak 
było naniesionych płytek do znakowania z uwagi, że część drewna została 
wywieziona. Płytki miały prawidłowy rozmiar i oznaczenie i spełniały wymogi 
rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, 
wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu 
stwierdzającego legalność pozyskania drewna34 (dalej: rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych zasad cechowania drewna). 

(akta kontroli str. 892-901, 1230-1241) 

2.4. Pozyskanie grubizny z gruntów leśnych Skarbu państwa wyniosła wg stanu na 
31 grudnia 2019 r. - 96.999 m3, a wg stanu na 31 grudnia 2020 r. - 81.983 m3. 
Według stanów na dzień 31 grudnia planowane przychody ze sprzedaży drewna: 
w 2019 r. wyniosły 18.509 tys. zł, w 2020 r.- 18.348 tys. zł, a w roku poprzedzającym 
okres kontrolowany (2018 r.) - 20.090 tys. zł. Według stanu na dzień 30 września 
2021 r. planowane przychody ze sprzedaży drewna wyniosły 18.859 tys. zł. 
Wykonane przychody ze sprzedaży drewna: w 2019 r. wyniosły 19.021 tys. zł, 
w 2020 r.- 16.454 tys. zł, a w roku poprzedzającym okres kontrolowany (2018 r.) 
20.640 tys. zł. Według stanu na dzień 30 września 2021 r. wykonane przychody ze 
sprzedaży drewna wyniosły 18.585 tys. zł. 
Stosownie do § 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 
1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe35 w Nadleśnictwie sporządzano roczne 
plany finansowo-gospodarcze dla całego Nadleśnictwa, zawierające: zadania 

 
33 Oględziny wszystkich pięciu stosów drewna gatunku sosna, składowanych na terenie Leśnictwa o masie łącznej 212,98 m3. 
34 Dz. U. Nr 36 poz. 201, ze zm. 
35 Dz. U. Nr 134, poz. 692. 
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rzeczowe i przychody ze sprzedaży. W związku z tym, że Nadleśnictwo nie 
sporządzało planów sprzedaży drewna z podziałem na poszczególne leśnictwa, 
szczegółowego badania w tym zakresie dokonano na próbie jednego gatunku 
drzewa - sosny, pozyskanego na obszarze całego Nadleśnictwa w 2020 r. 
Z przeprowadzonej analizy wynika, że plan sprzedaży wyniósł 87.280 m3, 
a wykonanie sprzedaży wyniosło 73.114,50 m3, co stanowiło 84% wartości 
założonej planem. 

(akta kontroli str. 313, 934-935, 1230-1241) 
Nadleśniczy wyjaśnił, że głównym czynnikiem niewykonania planu pozyskania 
drewna w roku 2020 był stan epidemii związany z wirusem wywołującym chorobę 
COVID-19 (…). 

(akta kontroli str. 1000-1010) 

2.5. W Nadleśnictwie czynności związane z obrotem drewna dokumentowano 
zgodnie ze schematem wynikającym z Regulaminu obiegu dokumentów, 
dokumentowania i ewidencji operacji gospodarczych, którego uregulowania wynikały 
ze zbioru dobrych praktyk. Badaniem objęto próbę dokumentacji związanej 
z obrotem drewna z wybranych rejestrów odebranego drewna 2020 r36, a dotyczącej 
jednego gatunku drzewa - sosny, pozyskanego na obszarze Leśnictwa Gajec, 
w którym to pozyskano największą objętość drewna w 2020 r. Analiza wykazała, że 
obrót drewnem dokumentowano zgodnie z przyjętą praktyką, tj. sporządzano 
stosowne dokumenty związane z każdym etapem obrotu drewna, które następnie 
wykazywano w rejestrach obrotu drewna. 

(akta kontroli str. 304-312, 938-992, 1230-1241) 

2.6. W opisie ogólnym Nadleśnictwa zawartym w PUL - Walory przyrodnicze, 
wykazano istniejące na jego terenie formy ochrony przyrody, a Program ochrony 
przyrody zawierał szczegółowe dane w zakresie tej ochrony, co zostało opisane 
w pkt 1.10. wystąpienia pokontrolnego. Z PUL wynika m.in., że do istniejących form 
ochrony przyrody należą: rezerwaty przyrody (2), parki krajobrazowe (1), obszary 
chronionego krajobrazu (3), obszary Natura 2000 (8), pomniki przyrody (11), użytki 
ekologiczne (17), ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 
Na terenie Nadleśnictwa znajdowały się dwa - powołane zarządzeniem 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - rezerwaty przyrody: Łęgi koło Słubic 
i Mokradła Sułowskie. Oba posiadają aktualne plany ochrony37. 
W okresie kontrowanym na obszarach objętych ochroną przyrody prowadzono 
następujące prace: 
- w 2019 r. – rezerwat przyrody Łęgi koło Słubic: w miesiącu marcu na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy RDOŚ w Gorzowie Wlkp. a Zakładem Usług Leśnych 
wycięto (w Oddz. 325z /700z/, 325c /700c/, i 700d /325d/ naloty klonu jesionolistnego 
i robinii akacjowej. W miesiącu VII/VIII przystąpiono do wykaszania łąk (w Oddz. 
700g, 700h, 734 b,f,k) zgodnie z planem ochrony rezerwatu. Dodatkowo w ww. 
wydzieleniach usunięto naloty klanu jesionolistnego; 
- w 2020 r. – rezerwat przyrody Łęgi koło Słubic, na terenie Leśnictwa Bukowiec 
zerwano w głąb drzewostanu: 1 szt. olszy, 4 szt. akacji, 23 szt. sosny pospolitej, 
4 szt. sosny czarnej, 13 szt. dębu szypułkowego, 3 szt. wiązu, 1 szt. osiki i 1 szt. 
świerku, a na terenie Leśnictwa Kunowice: 2 szt. dębu, 1 szt. wierzby, 10 szt. olszy; 

 
36 To jest rejestrów magazynu drewna (WOD), utworzonego na podstawie rejestru odebranego drewna (ROD): z 6 lutego 2020 
r. (nr W2018431/1), z 13 marca 2020 r. (nr W2018440/1), z 16 marca 2020 r. (nr W2018440/2), z 26 sierpnia 2020 r. (nr 
W2018454/1), z 28 sierpnia 2020 r. (nr W2018454/2), z 15 grudnia 2020 r. (nr W2018456/1 i nr W2018458/1) oraz kwitów 
wywozowych i faktur. 
37 Ustanowiony zarządzeniem nr 37/2012 z dnia 1 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 22 października 2012 

r., poz. 1864) i nr 46/2012 z 7 listopada 2012 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 11 listopada 2012 r., poz. 2248). 
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W 2020 r. – rezerwat Mokradła Sułowskie, na terenie Leśnictwa Biskupice zerwano: 
30 szt. topoli czarnej, 1 wierzbę, 12 szt. sosny, 2 szt. akacji, 6 szt. olszy czarnej 
i 3 szt. jesionu. 
Nadleśnictwo poinformowało Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie 
Wlkp. (RDOŚ) o dokonaniu ścinki drzew niebezpiecznie wychylonych w kierunku 
drogi, jak również przy ścieżce rowerowej oraz posesji. Stwarzało to zagrożenie 
bezpieczeństwu ludziom i mieniu. Z uwagi na zagrożenie przeciwpożarowe drzewa 
zostały zerwane w głąb drzewostanu i pozostawione do naturalnego rozkładu. 
- w 2021 r. – pismem z 8 lutego 2021 r. Nadleśnictwo poinformowało RDOŚ 
o wykonanych w 2020 r. na terenie rezerwatów przyrody pracach związanych 
z zachowaniem bezpieczeństwa osób i mienia, w tym wycinki drzew 
niebezpiecznych: 
a) rezerwat przyrody Łęgi koło Słubic (Leśnictwo Bukowiec, i Leśnictwo Kunowice), 
b) rezerwat przyrody Mokradła Sułkowskie (Leśnictwo Biskupice). Nadleśniczy 
poinformował także, że podobne prace wykonano w miesiącu styczniu 2021 r. na 
terenie Leśnictwa Kunowice. 

(akta kontroli str. 583-596, 630-674, 1230-1241) 

Na terenie Leśnictwa Gajec, w którym to pozyskano w 2020 r. największą objętość 
drewna gatunku sosna, występowały obszary, dla których sporządzony był plan 
zadań ochronnych w PUL, tj. obszar NATURA 2000 (w tym PLH080015 Rynna 
Jezior Rzepińskich - aktualnie tworzony przez RDOŚ oraz PLH080049 Ujście Ilanki 
aktualnie obowiązujący z 2014 r.). 
Na ww. obszarach pozyskano w 2019 r. - 134 m3, w 2020 r. - 257 m3 i 2021 r. - 14 
m3. Na ww. pozyskanie wystawiono zlecenie dla ZUL oraz sporządzone wymagane 
dokumenty rejestry odbioru drewna i protokoły odbioru robót.  

(akta kontroli str. 1075-101104, 1105-1131, 1230-1241) 

Nadleśnictwo sprawowało nadzór nad bezpieczeństwem prac przy pozyskaniu 
drewna zleconych Zakładowi Usług Leśnych (dalej: ZUL). Nadzór nad 
bezpieczeństwem tych prac realizowany był od momentu przygotowania specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia do przetargu na usługi leśne oraz poprzez 
odpowiednie zapisy w umowie, a następnie poprzez bezpośredni nadzór nad 
realizacją przez ZUL zadań wynikających z umowy. Nadzór nad zleconymi pracami 
polegał na bieżącej kontroli ich wykonywania przez służby terenowe Nadleśnictwa. 
Czynności kontrolne służb terenowych polegały m.in. na38 weryfikacji personelu 
(dane personalne i rodzaj wykonywanej pracy) oraz weryfikacji zlecenia, to jest 
potwierdzenia zgodności wykonywanych prac ze zleceniem pod kątem: lokalizacji, 
zabiegu/prac, technologii, urządzeń oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Nadleśnictwo w latach 2019-2021 zlecało wykonywanie prac z zakresu gospodarki 
leśnej zewnętrznym podmiotom, tj. ZUL-om. Zgodnie z postanowieniami kontraktu 
oraz dokumentacji przetargowej Wykonawca realizując prace na podstawie 
pisemnych zleceń: 

 był odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów 
i uregulowań prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
stosowanych do prac z zakresu gospodarki leśnej oraz zasad i przepisów 
BHP i ppoż. na terenie wykonywanych prac - § 7 ust. 1 umowy, 

 miał obowiązek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy 
(art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora na 
powierzchni Przedstawiciel Zamawiającego był uprawniony do wstrzymania 

 
38 Na podstawie karty weryfikacji realizacji zleconych prac przez wykonawcę zgodnie z umową, sporządzonej 20 maja 2020 r. 

przez Inżyniera Nadzoru (nieprawidłowości nie stwierdzono). 
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prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie uchybiało odpowiedzialności 
Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia - § 7 ust. 12 
umowy, 

 miał obowiązek prowadzić nadzór nad realizacją prac w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nad realizacją Przedmiotu Umowy 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i przyjętą technologią - § 17 ust. 
5 umowy, 

 był zobowiązany przestrzegać unormowań przy realizacji przedmiotu 
zamówienia wyszczególnionych w Pkt 3.2 SIWZ, a wśród nich również tych 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

W trakcie realizacji zleceń Przedstawiciele Zamawiającego (Leśniczowie, 
Podleśniczowie) prowadzili bieżący nadzór nad poprawnością ich wykonywania. 
Ponadto na zleceniu przekazywane były wykonawcy dodatkowe informacje 
o znanych zagrożeniach mogących wystąpić na Obszarze Realizacji Pakietu; 
rodzajowo określony Wykaz zagrożeń występujących na Obszarze Realizacji 
Pakietu stanowi Załącznik Nr 2 do umowy - § 4 ust. 3 umowy. 
Stosowaną praktyką w Nadleśnictwie jest także prowadzenie dodatkowych 
doraźnych kontroli służb terenowych na niektórych zleconych powierzchniach 
z czego sporządzane są karty weryfikacji - „Kompendium. Realizacja umów na 
usługi leśne - zasady postępowania”. 
Ww. zasady dotyczyły wszystkich powierzchni, na których zlecano i wykonywano 
prace w zakresie pozyskania, bez względu na to czy znajdowały się czy nie na 
obszarach objętych ochroną przyrody. 

(akta kontroli str. 1105-1131, 1132-1223, 1230-1241) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W Nadleśnictwie prawidłowo sporządzano szacunki brakarskie, a plan sprzedaży 
drewna i sama jego sprzedaż odbywała się zgodnie z procedurami. Rzetelnie 
dokumentowano również czynności związane z obrotem drewnem oraz prawidłowo 
wdrażano zasady użytkowania lasu. Nadleśnictwo właściwie realizowało zadania 
związane z cechowaniem drewna pozyskanego w lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa oraz prawidłowo realizowało inne zadania przekazane 
porozumieniami lub umowami. 

 

3. Prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań 

 

3.1. Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, nad którymi 
nadzór sprawuje w oparciu o porozumienie Nadleśniczy wynosiła: na koniec 2019 r. 
- 318,39 ha, na koniec 2020 r. - 318,52 ha, a na 30 września 2021 r. - 319,7161 ha. 
Nadleśnictwo w zawartym porozumieniu (z dnia 20 grudnia 2007 r. oraz z 22 
grudnia 2020 r.) zostało zobowiązane przez starostę do wykonywania i prowadzenie 
w jego imieniu spraw wyszczególnionych na wykazach z numerami i powierzchniami 
działek, który to wykaz miał być aktualizowany i przesyłany Nadleśnictwu do 31 
grudnia każdego roku. Liczba działek gruntów leśnych niestanowiących własności 
Skarbu Państwa podlegających pod nadzór Nadleśnictwa w latach objętych kontrola 
wynosiła od 152 do 154, a liczba właścicieli to - 73 osoby. 

(akta kontroli str. 313, 319-325, 342-346, 474, 538-541) 
3.2. W okresie kontrolowanym Nadleśnictwo każdorazowo, po uzyskaniu informacji 
o zakończeniu prac przez właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu 
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Państwa, dokonywało kontroli działek leśnych. Pozyskane w lasach drewno było 
cechowane przez Leśniczych Nadleśnictwa, a właścicielom lasów każdorazowo 
wystawiano dokumenty stwierdzające legalność pozyskania drewna, to jest 
świadectwa legalności pozyskania drewna podpisane przez Nadleśniczego. 
Ewidencja świadectw legalności pozyskania drewna prowadzona była rzetelnie 
w wersji papierowej, z podziałem na poszczególne lata. W kontrolowanym okresie 
każdorazowo Nadleśniczy posiadał wiedzę o pozyskaniu drewna w lasach 
prywatnych, a na wydanych świadectwach legalności pozyskania drewna widniał 
jego podpis39, podczas gdy fizycznie nie uczestniczył w tych czynnościach, 
a faktycznie dokonywali tego Leśniczy, zgodnie z porozumieniami (§ 2 ust. 6 
lit. c porozumienia z 20 grudnia 2007 r.40. 

W ww. sprawie Nadleśniczy wyjaśnił, że Starosta Słubicki na podstawie zawartego 
20 grudnia 2007 roku Porozumienia powierzył Nadleśniczemu Nadleśnictwa Rzepin 
prowadzenie i wykonywanie w imieniu Starosty spraw i czynności związanych 
z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa. Leśniczy natomiast w imieniu Nadleśniczego wykonuje ww. czynności 
w terenie. Na podstawie ustawy (…) o lasach Nadleśniczy prowadzi samodzielnie 
gospodarkę leśną i reprezentuje Nadleśnictwo na zewnątrz w stosunkach 
cywilnoprawnych. Nadleśniczy wystawia świadectwo legalności pozyskania drewna 
na podstawie wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (…) w sprawie szczegółowych zasad cechowania 
drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru 
dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna. (…) Nadleśnictwo 
wystąpi do Starosty o zawarcie Aneksu do umowy z dnia 22 grudnia 2020 r. 
o wprowadzenie zapisu „Leśniczy sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi 
własności Skarbu Państwa lub upoważniony specjalista Służby Leśnej, odbiera 
pozyskane drewno, cechuje je oraz wypełnia świadectwo legalności pozyskanego 
drewna”. Po wprowadzeniu aneksu do porozumienia ww. pracownicy otrzymają 
stosowne upoważnienia do wykonywania opisanych zadań. 

W okresie kontrolowanym wystawiono łącznie 17 świadectwa legalności, w tym 
w 2019 r. - 4, w 2020 r. - 10 i do 30 września 2021 r. - 3. Ogółem pozyskano 504,65 
m3, w tym 107,27 m3 (21,25%) więcej niż wynikało z UPUL czy IS, co zostało 
szerzej opisane w dalszej części wystąpienia w sekcji: Stwierdzone 
nieprawidłowości. 
Ponadto stwierdzono, że: 
- w sześciu przypadkach na świadectwach nie określono na jakiej podstawie je 
sporządzono, czy na podstawie UPUL czy zadań określonych w decyzji, podczas 
gdy obowiązek w tym zakresie wynika z załącznika nr 6 rozporządzenia Ministra 
ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do 
cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentów stwierdzających 
legalność pozyskania drewna41; co zostało szerzej opisane w dalszej części 
wystąpienia w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości; 
- w dwóch przypadkach dokonano prac (trzebieży późnej) na działkach nr 26142 
i 109/643 po terminie określonym w decyzji Starosty44. Po otrzymanych od 

 
39 Do dnia 15 kwietnia 2020 r. były Nadleśniczy, a od 15 kwietnia 2020 r. obecny Nadleśniczy. 
40 Z porozumienia z 20 grudnia 2007 r. wynika m.in., że Nadleśniczy zobowiązuję się do prowadzenia i wykonywania w imieniu 
Starosty spraw i czynności związanych z cechowaniem pozyskanego drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa, ale to Leśniczy sprawuje nadzór nad lasami, odbiera pozyskane drewno, cechuje je oraz wypełnia świadectwo 
legalności pozyskania drewna. Ww. zapisu brak jest w porozumieniu z dnia 22 grudnia 2020 r. 
41 Dz. U. z 1998 r., Nr 36 , poz. 201. 
42 Świadectwo legalności pozyskania drewna nr 02/2011/Rzepin z 31 maja 2021 r. 
43 Świadectwo legalności pozyskania drewna nr 10/2020 z 30 grudnia 2020 r. 
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Nadleśnictwa informacjach wystawiane były przez Starostę upomnienia dla 
właściciela lasu; 
- z treści świadectwa legalności pozyskania drewna nr 02/2021/Rzepin z dnia 31 
maja 2021 r. wynika, że pozyskano łącznie 42 m3,podczas gdy faktycznie pozyskano 
52 m3, co zostało szerzej opisane w dalszej części wystąpienia w sekcji: 
Stwierdzone nieprawidłowości; 
- w jednym przypadku zalegalizowano pozyskanie drewna pochodzącego z lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa (świadectwo nr 2/2020 z 7 lutego 2020 
r.), dla którego nie było aktualnej dokumentacji urządzeniowej ani decyzji Starosty. 
Z notatki Leśniczego nie wynikało jaka ilość drzew i na jakiej powierzchnia wymaga 
cięć sanitarnych i dlaczego w danym okresie, co zostało szerzej opisane w dalszej 
części wystąpienia w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 313, 388-404A, 464-467, 574-576, 682, 1000-1010, 1230-1241) 
3.3. Spośród 17 świadectw pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa, w dziewięciu przypadkach pozyskano drewno w ilości większej niż 
wynikało z UPUL lub ISL, a w jednym przypadku45, brak było UPUP, ISL czy decyzji 
(20,51 m3)46. W 6 przypadkach pozyskanie drewna (161,5 m3) nastąpiło w oparciu 
o UPUL lub ISL, w 10 przypadkach na podstawie decyzji (322,64 m3), co zostało 
szerzej opisane w dalszej części wystąpienia w sekcji: Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 313, 388-404A, 574-576, 682-688, 689-698, 1230-1241) 
W okresie objętym kontrolą wystąpił jeden przypadek, o którym mowa w art. 23 
ustawy o lasach. Pismem z dnia 18 czerwca 2020 r.47 Nadleśnictwo Rzepin 
poinformowało Starostwo Powiatowe w Słubicach o przeprowadzeniu lustracji lasu 
na działce nr 56/18 i stwierdzeniu licznych ognisk intensywnie wydzielających się 
drzew posuszowych, które stanowiły zagrożenie dla osób i mienia. Po określeniu 
przez Nadleśnictwo przybliżonej masy drzew posuszowych i niebezpiecznych48, 
Starosta Słubicki Decyzją z 12 października 2020 r. nakazał Gminie Słubice 
wykonanie prac, tj. pielęgnowania i ochrony lasu, w tym usunięcia drzew 
posuszowych i oponowanych przez organizmy szkodliwe w terminie do dnia 31 
marca 2021 r. Zgodnie ze świadectwem legalności pozyskania drewna (nr 
1/2011/Rzepin) z dnia 19 kwietnia 2021 r. pozyskano łącznie 37,94 m3 drewna. 

(akta kontroli str. 402, 472-473, 577-582) 
3.4. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie 
wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej49, określono m.in., że 
w okresie lęgowym ptaków nie wycina się drzew, na których zostały zidentyfikowane 
zasiedlone gniazda, a enklawy śródleśne, w tym polany i łąki, na których 
stwierdzono stanowiska gatunków chronionych związanych z terenami otwartymi, 
należy utrzymywać w niepogorszonym stanie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy 
o ochronie przyrody50, obowiązkiem organów administracji publicznej, osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość 
o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym. 

 
44 Nr decyzji Oś.6164.3.2019.NAda z 25 lutego 2019 r. z terminem wykonania do 31 grudnia 2019 r., podczas gdy prace 

(trzebież późną) wykonano dopiero 31 maja 2021 r., zgodnie ze świadectwem pozyskania drewna nr 2/2021. Nr decyzji 
Oś.6164.4.2019.NAda z 25 lutego 2019 r. z terminem wykonania do 31 grudnia 2019 r., podczas gdy prace (trzebież późną) 
wykonano dopiero 30 grudnia 2020 r., zgodnie ze świadectwem pozyskania drewna nr 10/2020. 

45 Świadectwo legalności pozyskania drewna nr 02/2020 z 7 lutego 2020 r. Z notatki służbowej Leśniczego z 7 stycznia 2020 r. 
wynika m.in., że Leśniczy stwierdza potrzebę wykonania cięć sanitarnych z powodu pogarszającego się stanu drzewostanu, 
wydzielania posuszu oraz liczne złomy. 

46 Łączna wartość pozyskanego drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z UPUL/ISL w latach 
2019-2021 (do 30 września) wyniosła 24.892,18 zł netto. 

47 Zn. spr.: ZG.750.8.2020. 
48 Pismo Nadleśniczego z 30 lipca 2020 r., znak spr.: ZG.750.9.2020.    
49 Dz. U. z 2017 r. poz. 2408. 
50 Dz. U. z 2021 r. poz. 1098. 
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Mając na względzie potrzebę ograniczenia przypadków nieumyślnego niszczenia 
miejsc rozrodu i lęgów ptaków, podczas m.in. wykonywania zabiegów związanych 
z pozyskiwaniem drewna Dyrektor Generalny Lasów Państwowych pismem 
z 22 czerwca 2020 r.51 zalecił dyrektorom RD LP niezwłoczne wdrożenie 
wytycznych dotyczących minimalizowania wpływu prac gospodarczych na miejsca 
rozrodu i legi ptaków, natomiast Dyrektor Regionalny LP w Szczecinie 
zarządzeniem z 10 listopada 2020 r.52 wprowadził do stosowania ww. wytyczne na 
terenie nadleśnictw RDPL w Szczecinie. 

W nawiązaniu do ww. pism oraz ww. rozporządzenia Nadleśniczy zarządzeniem nr 
3/2020 z 4 stycznia 2021 r.53 wprowadził wytyczne dotyczące minimalizowania 
wpływu prac gospodarczych, mogących zagrozić zniszczeniu lęgów ptaków, ze 
szczególnym uwzględnieniem okresu od 15 marca do 15 lipca, w którym 
przeważająca większość leśnych gatunków odbywa lęgi. Z zarządzenia 
Nadleśniczego wynika ponadto, że wyniki wizji terenowej (także negatywne) należy 
ująć w zleceniu prac, a w przypadku lasów nadzorowanych w sporządzonej notatce 
służbowej przez właściwego terytorialnie leśniczego. 
Kontrola wykazała, że: 
- w przypadku świadectw legalności pozyskania drewna w 2019 r. (4 szt.) i 2020 r. 
(10 szt.), Leśniczy nie dokumentowali przed przystąpieniem do prac z zakresu 
gospodarki leśnej wizyty w terenie w zakresie sprawdzenia występowania gatunków 
chronionych lub potencjalnych miejsc ich występowania, podczas gdy obowiązek 
w tym zakresie wynika z ww. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, 
- w trzech przypadkach w 2021 r. (świadectwa legalności pozyskania drewna nr 
1/2021/Rzepin z 19 kwietnia 2021 r., nr 2/2021/Rzepin z 31 maja 2021 r. 
i nr 3/2021/Rzepin z 31 maja 2021 r.) Leśniczy nie zachował wymaganego - 
zarządzeniem wewnętrznym Nadleśniczego Nadleśnictwa Rzepin54 - terminu 
7 dniowego na wizję terenową w celu wykrycia i oznakowania stanowisk lęgowych 
ptaków przed przystąpieniem do prac z zakresu pozyskania drewna. Z dokumentów 
wynika m.in., że wizję terenową w okresie od 15 marca do 15 lipca należy wykonać 
w możliwie najbliższym terminie, tj. do 7 dni przed rozpoczęciem zabiegu, co zostało 
szerzej opisane w dalszej części wystąpienia w sekcji: Stwierdzone 
nieprawidłowości. 
Na obszarach objętych ochroną gatunkową zwierząt, dla których utworzono strefy 
poza okresem ochronnym drewno pozyskano w ilości 271 m3 w 2019 r. i 559 m3 
w 2020 r., natomiast w 2021 r. brak było pozyskania. Na obszarze m.in. Leśnictwa 
Gajec w granicach obszaru NATURA 2000 pozyskano łącznie 405 m3, w tym 
w 2019 r. - 134 m3, w 2020 r. - 257 m3 a w 2021 r. - 14 m3. 

(akta kontroli str. 388-404A, 554-557, 561-573, 1075-1079, 1105-1131, 1230-1241) 
3.5. W kontrolowanym okresie wpływały do Nadleśnictwa wnioski właścicieli lasów 
prywatnych dotyczące doradztwa. W 2020 r. złożono cztery wnioski w zakresie 
zalesienia gatunkami iglastymi i liściastymi na łącznej powierzchni 15,26 ha55, 
natomiast do 30 września 2021 r. złożono dwa wnioski inwestycyjne56 na łączną 
powierzchnię 3,65 ha, które rozliczone będą w grudniu 2021 r. 

 
51 Znak sprawy: ZP.7211.6.2020. 
52 Nr 68 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących 

minimalizacji wpływu realizacji prac gospodarczych związanych z pozyskaniem drewna na miejscu rozrodu i legi ptaków na 
terenie nadleśnictw RDLP w Szczecinie. 

53 Znak: ZG.7211.1.2021. 
54 Nr 3/2020 z 4 stycznia 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących minimalizowania wpływu realizacji prac gospodarczych 

związanych z pozyskiwaniem drewna na miejsca rozrodu i lęgi ptaków na terenie Nadleśnictwa Rzepin.  
55 Na łączną kwotę 3.000 zł. 
56 Oba plany inwestycyjne z 18 maja 2021 r. dotyczyły wykonania czyszczenia późnego z terminem wykonania do czerwca 

2022 r. 
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(akta kontroli str. 699, 700-793) 
3.6. W kontrolowanym okresie Nadleśnictwo nie dokonywało zgłoszeń do 
właściwych organów w zakresie podejrzenia popełnienia wykroczenia lub 
przestępstwa w lasach. 

 (akta kontroli str. 313, 553) 
3.7. W kontrolowanym okresie Nadleśnictwo przekazywało Staroście Słubickiemu 
niezbędne informacje (sprawozdania L-03) do sporządzenia przez niego 
wymaganych sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego. 
Z przekazanych Staroście Słubickiemu danych wynikało m.in., że w 2019 r. 
powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa wyniosła 318,39 
ha, a z lasów tych pozyskano łącznie 116,84 m3 grubizny. Z przekazanych danych 
za 2020 r. wynikało, że powierzchnia wynosiła 318,52 ha, a pozyskano łącznie 
203,81 m3 grubizny. 

(akta kontroli str. 313, 388-404A,  490-493, 502-505) 
3.8. Zgodnie z zapisami porozumień Nadzór nad realizacją zadań dotyczących 
gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawował 
Starosta oraz RD LP w Szczecinie. Nadleśnictwo sporządzało i przesyłało do ww. 
podmiotów sprawozdania i informacje. W kontrolowanym okresie Nadleśnictwo nie 
współpracowało z innymi podmiotami w zakresie spraw związanych z cechowaniem 
pozyskanego drewna. 

(akta kontroli str. 326-333, 334-341, 369-387, 388-404A, 608-615, 616-623) 
3.9. Do głównych utrudnień i ograniczeń w zakresie realizacji zadań Starosty 
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, Starosta wskazał na duże 
rozdrobnienie działek leśnych. 
Na podobne utrudnienia wskazał Nadleśniczy, który wyjaśnił, że jednym z utrudnień 
w zakresie realizacji zadań związanych z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi 
własności Skarbu Państwa jest ich duże rozdrobnienie i mały areał powierzchniowy. 
Bardzo często graniczą bezpośrednio z lasami Skarbu Państwa i w niektórych 
przypadkach trudno jest ustalić przebieg granicy pomiędzy działkami (konieczne jest 
zlecanie prac geodezyjnych w celu wznowienia granic). 

(akta kontroli str. 843-846, 1000-1010) 
3.10. Zgodnie z § 4 ust. 2 porozumienia z 20 grudnia 2007 r. Starosta lub 
upoważniony pracownik miał prawo do okresowego wglądu do akt spraw 
załatwianych na podstawie tego porozumienia w celu dokonania oceny realizacji 
powierzonych Nadleśniczemu zadań. Natomiast w porozumieniu z 22 grudnia 
2020 r. wpisano, że Starosta ma prawo do przeprowadzania kontroli z zakresu 
prawidłowości wykonania i zgodności z prawem prowadzenia spraw powierzonych 
w nadzór oraz żądać od Nadleśniczego informacji i wyjaśnień (§ 6 ust. 2). 
Kontrola wykazała, że w latach 2019-2021 (do 30 września) Starosta Słubicki nie 
korzystał z uprawnień do wglądu czy kontroli zadań wynikających z porozumień. 
Z informacji uzyskanych od Starosty wynika m.in., że nie przeprowadzano wglądu 
do akt spraw, ponieważ nie były realizowane zadania związane z przygotowaniem 
projektów decyzji oraz projektów upomnień. W latach 2019-2020 kontrola dotycząca 
realizacji zadań przekazanych w ramach zawartego porozumienia odbywała się na 
podstawie sprawozdań przekazywanych po upływie każdego roku do 30 stycznia. 
Kontrola wynikająca z porozumienia z 22 grudnia 2020 r. w zakresie prawidłowości 
wykonania i zgodności z prawem prowadzenia spraw powierzonych w nadzór 
będzie przeprowadzona w IV kwartale 2021 r. 

(akta kontroli str. 319-325, 342-346, 475-537) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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1) W 2020 r. zalegalizowano pozyskanie drewna pochodzącego z lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa (świadectwo nr 2/2020 z 7 lutego 
2020 r. - 20,51 m3), dla którego nie było aktualnej dokumentacji urządzeniowej ani 
decyzji starosty, a z notatki Leśniczego nie wynikało jaka ilość drzew i na jakiej 
powierzchni wymaga cięć sanitarnych i dlaczego w tym okresie. 

(akta kontroli str. 393-393A, 574-576, 682-688, 1230-1241) 

Z wyjaśnień Nadleśniczego wynika m.in., że w dniu 7 stycznia 2020 roku po 
przeprowadzeniu lustracji terenowej na działce 237/2 (RSP Golice) leśniczy 
stwierdził pilną potrzebę wykonania zabiegu z uwagi na pogarszający się stan 
sanitarny lasu poprzez wydzielający się posusz oraz liczne złomy. Na dzień 
przeprowadzonej lustracji Nadleśnictwo nie posiadało dokumentacji urządzeniowej. 
Prace jakie zostały wykonane w ramach zabiegu hodowlanego przez właściciela 
lasu były niezbędne w celu ochrony i zachowania trwałości i ciągłości funkcji lasu. 
Wielkość masy pozyskanego drewna w ramach ww. prac miała charakter 
drugorzędny. Drewno musiało zostać zalegalizowane, aby umożliwić właścicielowi 
lasu zagospodarowanie pozyskanego surowca. 

(akta kontroli str. 1000-1010) 
2) Kontrola wykazała, że w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, 
pozyskano więcej o 107,27 m3 niż wynika z UPUL czy ISL i 20,51 m3 przy braku 
UPUL czy ISL. Spośród 17 świadectw pozyskania drewna w lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, w dziewięciu przypadkach pozyskano drewno w ilości 
większej niż wynikało z UPUL lub ISL, a w jednym przypadku, brak było UPUP, ISL 
czy decyzji57. 
Z porozumienia z 20 grudnia 2007 r. wynika m.in., że w ramach powierzonego 
nadzoru Nadleśniczy zobowiązuje się do prowadzenia i wykonywania w imieniu 
Starosty spraw i czynności związanych z cechowaniem oraz z lustracją drzewostanu 
i bieżącą oceną w zakresie realizacji przez właścicieli lasów zadań określonych 
w uproszczonych planach urządzania lasu lub wydanych na podstawie 
inwentaryzacji stanu lasu decyzjach. 
Z porozumienia z 22 grudnia 2020 r. wynika m.in., że Starosta powierza 
Nadleśniczemu prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, 
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, cechowania drewna 
pozyskanego, wystawiania właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność 
pozyskania drewna oraz nadzorowania wykonania zatwierdzonych uproszczonych 
planów urządzenia lasu. 

(akta kontroli str. 389, 393-394, 396, 398-401, 403-404A, 574-576, 682-688, 1230-1241) 

Nadleśniczy wyjaśnił, że Uproszczony Plan Urządzenia Lasu oraz Inwentaryzacja 
Stanu Lasu sporządzana jest na okres najbliższych (10 lat). Określona masa 
pozyskania drewna jest wielkością szacunkową określoną na dzień sporządzania 
tego dokumentu. Podczas lustracji terenowych wykonywanych przez leśniczych 
(notatki z przeglądów drzewostanów,) oraz prowadzenie doradztwa dla właścicieli 
lasów w szczególności przed rozpoczęciem cięć pielęgnacyjnych decyduje o tym 
jaka ilość drzew zostanie pozyskana, aby zaplanowany zabieg hodowlany został 
wykonany prawidłowo. W ostatnich latach susza jaka dotknęła Nadleśnictwo 
spowodowała drastyczny spadek wód gruntowych, a tym samym silne osłabienie 
drzewostanów i wydzielanie się dużej ilości posuszu nie tylko w lasach będących 
w zarządzie Nadleśnictwa, ale również w lasach innych własności. Zwiększone 
pozyskanie wynika z potrzeb hodowlanych jak również jest wynikiem sytuacji 
losowych wywołanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, - np. silne 
wiatry. 

 
57 Łączna szacunkowa wartość pozyskanego drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie 

z UPUL/ISL w latach 2019-2021 (do 30 września) wyniosła 24.892,18 zł netto. 
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(akta kontroli str. 1000-1010) 

3) W jednym przypadku Nadleśniczy zaakceptował i podpisał świadectwo legalności 
pozyskania drewna nr 02/2021/Rzepin z 31 maja 2021 r.58, w którym potwierdził 
pozyskanie drewna w ilości 42 m3, podczas gdy faktycznie pozyskano 52 m3. 

(akta kontroli str. 403, 574-576, 682-688, 1230-1241) 

Z wyjaśnień Nadleśniczego wynika m.in. że świadectwo legalności pozyskania 
drewna zawierało prawidłową numerację odebranego drewna oraz masę 
jednostkową, ale błędnie dokonano zsumowania mas zawartych w świadectwie 
legalizacji, a błąd z sumowania powstał w wyniku omyłki pisarskiej. 

(akta kontroli str. 1000-1010) 

4) W trzech przypadkach w 2021 r.59 (świadectwa legalności pozyskania drewna nr 
1/2021/Rzepin z 19 kwietnia 2021 r., nr 2/2021/Rzepin z 31 maja 2021 r. 
i nr 3/2021/Rzepin z 31 maja 2021 r.) Leśniczy nie zachował wymaganego - 
zarządzeniem wewnętrznym Nadleśniczego Nadleśnictwa Rzepin60 - terminu 
7 dniowego na wizję terenową w celu wykrycia i oznakowania stanowisk lęgowych 
ptaków przed przystąpieniem do prac z zakresu pozyskania drewna. Z dokumentów 
wynika m.in., że wizję terenową w okresie od 15 marca do 15 lipca należy wykonać 
w możliwie najbliższym terminie, tj. do 7 dni przed rozpoczęciem zabiegu. Kontrola 
wykazała, że lustrację przeprowadzono 9 kwietnia 2021 r., 17 maja 2021 r. i 18 maja 
2021 r., podczas gdy pozyskania drewna dokonano: 19 kwietnia 2021 r. i dwa razy 
31 maja 2021 r. 
Natomiast w przypadku świadectw legalności pozyskania drewna w 2019 r. (4 szt.) 
i 2020 r. (10 szt.), Leśniczy nie dokumentowali przed przystąpieniem do prac 
z zakresu gospodarki leśnej wizyty w terenie w zakresie sprawdzenia występowania 
gatunków chronionych lub potencjalnych miejsc ich występowania, podczas gdy 
obowiązek w tym zakresie wynika z ww. rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej61, 

(akta kontroli str. 388-404A, 554-557, 1230-1241) 
Leśniczy62 wyjaśnił, że w przypadku lasów prywatnych nie ma dokumentu 
informującego o terminie przystąpienia do trzebieży i dokumentu określającego 
termin jego wykonanie. Czas poświęcony na dokonanie zabiegu jest nieokreślony.  
Po zgłoszeniu telefonicznym wycięcia drzewa, przyjeżdżam na miejsce i cechuje 
pozyskane drewno. Sporządzam też dokument, tj. świadectwo legalności 
pozyskania drewna. 
Nadleśniczy wyjaśnił, że wprowadzone przez Ministra Środowiska rozporządzenie 
(…) w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej nie precyzuje 
sposobu dokumentowania wizji terenowej w wydzieleniach leśnych przed 
przystąpieniem do prac w zakresie gospodarki leśnej. Nadleśnictwo Rzepin na 
każdym etapie projektowania prac leśnych dokonuje lustracji terenowej pod kątem 
występowania gatunków chronionych lub potencjalnych miejsc ich występowania. 
Wizji terenowej dokonuje się podczas sporządzania szacunków brakarskich oraz ich 
weryfikacji a w razie stwierdzenia chronionego gatunku sporządza się kartę 
zgłoszenia „nowego stanowiska gatunku rzadkiego, zagrożonego lub ginącego”. 
Ponadto corocznie przeprowadzane są i dokumentowane przeglądy 
zidentyfikowanych stanowisk roślin cennych ujętych w kronice Programu Ochrony 

 
58 Łączna objętość drewna w m3: 3,9; 3,25; 2,6; 2,6; 14,3; 9,1; 3,9; 4,55; 6,5; 1,3. 
59 Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa. 
60 Nr 3/2020 z 4 stycznia 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących minimalizowania wpływu realizacji prac gospodarczych 

związanych z pozyskiwaniem drewna na miejsca rozrodu i lęgi ptaków na terenie Nadleśnictwa Rzepin.  
61 Dz. U z 2017 r. poz. 2408. 
62 Leśnictwo Kunowice. Zgodnie z zakresem czynności, uprawnień i odpowiedzialności każdy Leśniczy zobowiązany został do 

terminowego wykonywania wszelkich czynności techniczno-gospodarczych, ochronnych i administracyjnych na terenie 
powierzonego leśnictwa i w powierzonych jego nadzorowi lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
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Przyrody będącego elementem Planu Urządzania Lasu. Odnośnie dokumentowania 
występowania drzew dziuplastych oraz miejsc rozrodu i lęgów ptaków Nadleśnictwo 
Rzepin do roku 2018 prowadziło wykaz drzew ekologicznych oznaczonych w terenie 
litera E. Obecnie problematykę tą precyzuje Zarządzenie Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Rzepin nr 3/2020 z dnia 4.01.2021. Wszelkie informacje 
o występowaniu stanowisk roślin chronionych przekazywane są wykonawcy usług 
leśnych na zleceniu. 

(akta kontroli str. 433-437, 674, 1000-1010) 

O ile w przypadku lasów państwowych fakt wizyty w terenie w celu wykrycia 
i oznakowania stanowisk lęgowych ptaków, a następnie informacja w tym zakresie 
uwidoczniona jest w zleceniu przed rozpoczęciem zabiegu z zakresu pozyskania 
drewna, o tyle w przypadku lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
jedynym sposobem poinformowania jest notatka lub inny dokument z którego 
wynika, że przed rozpoczęciem prac wykryto i oznakowano miejsca lęgowe ptaków. 

(akta kontroli str. 1130-1131, 1230-1241) 

5) W sześciu przypadkach63 na świadectwach legalności jego pozyskania nie 
wskazano podstawy pozyskania drewna (czy na podstawie UPUL lub czy na 
podstawie zadań wynikających z decyzji Starosty), podczas gdy obowiązek w tym 
zakresie wynikał z załącznika nr 6 rozporządzenia Ministra ochrony środowiska, 
zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania 
oraz wzoru dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna64. 
W pozostałych przypadkach na świadectwach legalności pozyskania drewna 
podstawa została jednoznacznie wskazana. 

(akta kontroli str. 388, 389, 391, 392, 393, 394, 1230-1241) 
Starszy Specjalista Służby Leśnej65 wyjaśnił m.in., że prawdopodobną przyczyną 
braku wskazania podstawy pozyskania drewna w przedmiotowych świadectwach 
(…) było roztargnienie lub zwyczajne zapomnienie. 
Z wyjaśnień Leśniczych, którzy wypełniali ww. sześć świadectw legalności 
pozyskania drewna wynika m.in., że brak wskazania podstawy pozyskania drewna 
wynikał z przeoczenia. 

(akta kontroli str. 1226-1227, 1228-1229) 
 
Nadleśniczy wypełniał obowiązki powierzone mu w drodze porozumień ze starostą. 
Nadleśniczy cechował drewno pochodzące z lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa oraz wydawał świadectwa legalności pozyskania, które poza 
jednym przypadkiem zawierały rzetelne dane.  
Stwierdzono większe pozyskanie drewna niż wynikało z dokumentacji 
urządzeniowej lub pozyskanie drewna w przypadku jej braku.  
 

4. Planowanie i przeprowadzanie kontroli 

 

4.1. Straż Leśna w okresie kontrolowanym przeprowadziła kontrolę środków 
transportu na obszarach leśnych, w 2019 r. przeprowadzono 12 kontroli, w 2020 r. - 
1 kontrolę, a do 30 września 2021 r. - 4. W trakcie kontroli ustalono: 
a) brak asygnaty66, legalność wywozu telefonicznie potwierdził leśniczy, 
b) brak asygnaty67, legalność wywozu telefonicznie potwierdził leśniczy, 

 
63 Nr: 1/2019, 2/2019, 4/2019, 1/2020, 2/2020, 3/2020. 
64 Dz. U. z 1998 r., Nr 36 , poz. 201. 
65 Zgodnie z zakresem czynności i aneksem z 25 marca 2019 r. do zadań pracownika należy prowadzenie spraw wynikających 

z powierzonego przez Starostę Powiatowego nadzoru nad gospodarką w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa oraz kontrola wydanych decyzji. 

66 Raport z kontroli wywozu drewna nr NS.2503.18.2019 z 26 marca 2019 r. 
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c) brak wpisu wywozu drewna z lasu68. Asygnata po terminie wywozu. 
 W pozostałych przypadkach nie stwierdzono uwag. 
Każdorazowo kontrole poprzedzone były tygodniowym planem pracy Strażników 
Leśnych, z którego sporządzane było sprawozdanie. 

(akta kontroli str. 313, 405-421, 542-552, 1230-1241) 
4.2. W okresie kontrolowanym Straż Leśna nie planowała i nie przeprowadzała 
kontroli podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem i przetwarzaniem 
drewna, o których mowa w art. 47 ust. 2b ustawy o lasach. 

(akta kontroli str. 313, 405-421, 542, 545, 549, 1230-1241) 
Komendant Straży Leśnej wyjaśnił, że z uwagi na brak podejrzeń, brak skarg czy 
zgłoszeń odnośnie nabywania drewna brak było kontroli podmiotów gospodarczych 
zajmujących się obrotem i przetwarzaniem drewna. Ostatnia kontrola ogólnopolska 
(Drewno-16) miała miejsce w latach 2016-2017 i w trakcie kontroli nie stwierdzono 
nieprawidłowości. Z uwagi na istniejący jeden tartak w zasięgu terytorialnym 
Nadleśnictwa Rzepin i brak podejrzeń kontroli nie prowadzono. 
Ponadto według Komendanta brak było szkoleń w zakresie przeprowadzania 
i dokumentowania kontroli podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem 
i przetwarzaniem drewna. 
Z wyjaśnień Nadleśniczego wynika m.in., że Strażnicy Leśni Nadleśnictwa 
podejmują kontrolę w punktach przerobu drewna w przypadkach prowadzenia 
dochodzenia, głównie w celu odnalezienia skradzionego drewna, które musiało by 
być szybko przekształcone przez sprawcę w takim miejscu lub w razie zaistnienia 
uzasadnionego podejrzenia, że drewno pochodzące z kradzieży znajduje się na 
terenie zakładu. W okresie objętym kontrolą nie odnotowano kradzieży drewna. Tym 
samym nie było przesłanek do poszukiwań drewna (kontroli) w podmiotach 
gospodarczych zajmujących się obrotem i przetwarzaniem drewna. 
Według stanu na wrzesień 2021 r. w granicach administracyjnych Nadleśnictwa 
Rzepin znajdują się 2 podmioty gospodarcze zajmujące się obrotem 
i przetwarzaniem drewna. W zakładach poddanych kontroli w ramach akcji 
„DREWNO-16” nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Z dniem 21 listopada 
2018 r. zastała odwołana ogólnopolska akcja kontrolna Straży Leśnej pod 
kryptonimem „Drewno - 16”. 
Z wyjaśnień byłego Nadleśniczego wynika, że w momencie legalnego pozyskania 
drewna i odbiorze przez leśniczego (pomiarze i ocechowaniu) właściciel ma pełne 
prawo do jego dysponowania według swojego uznania. 

(akta kontroli str. 105-112A, 597, 1000-1010) 
W ramach akcji Drewno-16 Straż Leśna przeprowadziła w dniach 3 i 9 stycznia 
2017 r. dwie kontrole, w których nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Na podstawie danych z Urzędu Statystycznego wynika m.in., że na terenie działania 
Nadleśnictwa ujawnione są podmioty w rejestrze REGON, które zgodnie z PKD 
mają wpisaną m.in. działalność: 02.2. (pozyskanie drewna) - 9 podmiotów, 16.1 
(produkcja wyrobów tartacznych) - 12 podmiotów, 16.2. (produkcja wyrobów 
z drewna, korka, słomy) - 29 podmiotów, 46.73Z (sprzedaż hurtowa drewna, 
materiałów budowalnych) - 21 podmiotów. 

(akta kontroli str. 927, 1069-1074, 1230-1241) 
4.3. Straż Leśna w ograniczonym zakresie podejmowała działania, o których mowa 
w art. 47 ust. 2 ustawy o lasach. Działania te sprowadzały się do: - legitymowania 
osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia oraz świadków 
przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości (w 2019 r. - 6669 

 
67 Raport z kontroli wywozu drewna nr NS.2503.20.2019 z 27 marca 2019 r. 
68 Raport z kontroli wywozu drewna nr NS.2503.24.2021 z 11 kwietnia 2021 r. 
69 W tym, cztery przypadki legitymowania przez Służbę Leśną (Leśniczy, Podleśniczy).  
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przypadków, w 2020 r. - 7370 i do 30 września 2021 r. - 6671), - nakładania oraz 
pobierania grzywien, w drodze mandatu karnego, w sprawach i w zakresie 
określonych odrębnymi przepisami (w 2019 r. - 9 spraw, w 2020 r. - 11 i do 30 
września 2021 r. - 8). 
Innych działań, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy o lasach nie prowadzono. 

 (akta kontroli str. 553, 1230-1241) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Straż Leśna w zakresie spraw związanych z drewnem, przeprowadzała kontrole 
środków transportu na obszarach leśnych oraz kontrole jakościowo-wymiarowe 
odebranego surowca drzewnego, a także wystawiała mandaty karne. Ze względu 
m.in. na uwarunkowania lokalne, brak szkoleń oraz brak uzasadnienia, Straż Leśna 
nie przeprowadzała kontroli podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem 
i przetwarzaniem drewna w celu sprawdzania legalności pochodzenia surowców 
drzewnych. 
 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, a także działaniami podjętymi 
w toku kontroli w celu ich wyeliminowania, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie 
art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 
1. Sporządzanie sprawozdawczości w sposób odzwierciedlający dane zgodne 

z prowadzoną ewidencją i zgodnie ze stanem faktycznym w zakresie 
powierzonych w nadzór lasów na mocy podpisanych porozumień. 

2. Pozyskiwanie danych, co do właścicieli działek na obszarach leśnych 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z dokumentacją 
urządzeniową i zawartym porozumieniem. 

3. Dokonywanie, stosownie do porozumienia, rozliczeń finansowych w zakresie 
zadań powierzonych Nadleśniczemu. 

4. Sporządzanie dokumentacji z inspekcji terenowej przed przystąpieniem do prac 
z zakresu gospodarki leśnej w wymaganych terminach. 

5. Podpisywanie świadectw legalności pozyskania drewna, w których 
odzwierciedlono rzetelne dane i które zawierają wszystkie wymagane elementy. 

6. Dokonywanie wizji w terenie przed przystąpieniem do prac z zakresu gospodarki 
leśnej na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i rzetelne 
dokumentowanie tych czynności. 

7. Egzekwowanie prowadzenia gospodarki leśnej na terenie lasów prywatnych 
w oparciu o dane wynikające z dokumentacji urządzeniowej lub decyzji Starosty. 
 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

 
70 W tym, w jeden przypadek legitymowania przez Służbę Leśną (Leśniczy, Podleśniczy). 
71 W tym, w jeden przypadek legitymowania przez Służbę Leśną (Leśniczy, Podleśniczy). 
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Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, 
zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 28 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Zielona Góra, 15 listopada 2021 r. 
 

 
Kontroler 

Dariusz Obierzyński 
główny specjalista k.p. 
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Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

p.o. Dyrektor 
Włodzimierz Stobrawa 
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Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 


