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Sprawozdanie

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Nadleśnictwie Świdnik w dniach 30 stycznia - 
3 lutego 20121\  na podstawie upoważnienia n r 3/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.

Zgodnie z udzielonym upoważnieniem kontrola została przeprowadzona w zakresie wybranych 
zagadnień dot.: obrotu drewnem, udzielonych zamówień publicznych i rozliczania kosztów podróż)> 
służbowych w kontekście złożonej skargi.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska w składzie:

8 Jan Zagajewski -  Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego -  kierownik zespołu 
kontrolującego;

© Mieczysław Siemakowicz -  Specjalista w Departamencie Leśnictwa.

Koordynator kontroli: Michał Nałęcz -  Naczelnik Wydziału w Biurze Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

Upoważnienie do kontroli stanowi Zał. nr 1/1 do niniejszego sprawozdania.

Celem kontroli była weryfikacja zarzutów formułowanych w anonimowej skardze na działania 
kierownictwa Nadleśnictwa Świdnik, dotyczących wybranych zagadnień z zakresu obrotu drewnem, 
udzielanych zamówień publicznych i rozliczania kosztów podróży służbowych. Kopia przedmiotowej 
skargi oraz założenia kontroli stanowią razem Zał. nr 1/2.

Przed przystąpieniem do kontroli kontrolujący zapoznał się wynikami kontroli przeprowadzonych 
w Nadleśnictwie Świdnik przez Inspekcję Lasów Państwowych oraz służby Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Lublinie. Przekazane materiały nie zawierały ustaleń potwierdzających 
zarzutu lub negatywne zjawiska opisane w skardze. Kopie dokumentów uzyskanych od wymienionych 
jednostek zwierzchnich stanowią razem Zał. nr 1/3.

 

 

 



1. Ustalenia ogólne.

W skład Nadleśnictwa Świdnik wchodzi 11 leśnictw.

Nadleśniczym Nadleśnictwa Świdnik od 1 lutego 1996 r. jest Pan Jerzy Jamróz. Zastępcą 
Nadleśniczego w okresie od 1 listopada 2006 do 31 grudnia 2012 r. był Pan Jerzy Mucha. 
Od 1 stycznia 2012 r. na stanowisku tym zatrudniony jest Pan Adam ICot.

Regulamin organizacyjny Nadleśnictwa wprowadzony Zarządzeniem nr 45/2010 z dnia 31.12.2010 r. 
wraz ze schematem organizacyjnym oraz aneksami stanowią razem Zał. nr 1/4.

2. Wybrane zagadnienia w obrocie drewnem.

Nadleśnictwo Świdnik zarządza lasami własności Skarbu Państwa o powierzchni 11.517,51 ha 
położonymi na obszarze 22 gmin: Fajsławice, Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Głusk, Jabłonna, 
Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Łęczna, 
Milejów, Puchaczów, Świdnik, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Trawniki, M. Lublin.

Pomimo stosunkowo niewielkiej powierzchni lasów zasięg terytorialny Nadleśnictwa wynosi 2.291,34 
km2, co klasyfikuje Nadleśnictwo Świdnik w czołówce nadleśnictw w Polsce pod tym względem. 
Wynika to z niskiej lesistości wokół aglomeracji lubelsko-świdnickiej, a także dużego udziału (około 
50%) lasów prywatnych. Obszar ten zamieszkuje 560.000 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 244 
os./knr. Lesistość terytorium wynosi 10,1 % i jest zdecydowanie mniejsza od przeciętnej lesistości 
woj. lubelskiego (23,3%). Obszar leśny Nadleśnictwa charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem 
kompleksów leśnych: składa się ze 198 kompleksów, gdzie najwięcej jest kompleksów o powierzchni 
do 20 ha (148). Sieć publicznych szlaków komunikacyjnych w zasięgu terytorialnego działania jest 
dobrze rozwinięta. Obszary leśne Nadleśnictwa pokryte są siecią dróg gruntowych i utwardzonych. 
Więcej szczegółów z tego zakresu zawiera wyciąg z Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa 
Świdnik na lata 2011-2020 stanowiący Zał. nr 2/1.

Podstawą działalności w zakresie gospodarki leśnej jest plan urządzenia lasu zatwierdzony przez 
ministra właściwego ds. środowiska dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, 
z uwzględnieniem celów i zasad, o których mowa w art. 7 i 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach. Kompetencje pracowników dotyczące pozyskania i sprzedaży drewna reguluje wprowadzony 
zarządzeniem nr 45/2010 Nadleśniczego N-ctwa Świdnik z dnia 31 grudnia 2010 r. regulamin 
organizacyjny. Opis obowiązującego systemu nadzoru i kontroli w zakresie szkodnictwa leśnego 
zawiera notatka z przeprowadzonych czynności stanowiąca Zał. nr 2/la.

Sprzedaż drewna w kontrolowanym okresie odbywała się na podstawie:
-  zarządzenia nr 46/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnik z dnia 31 grudnia 2010 r. 

w sprawie zasad prowadzenia sprzedaży drewna w roku 2011 (znak: N-021-46/2010) wydanego 
w oparciu o zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 7 października 2010 
r. (znak: OM-906-1-314/10),

-  zarządzenia nr 3/2010 Nadleśniczego N-ctwa Świdnik z dnia 5 stycznia 2010 r.
w sprawie zasad prowadzenia sprzedaży drewna w roku 2010 (znak: N-021-3/2010) wydanego 
w oparciu o zarządzenie nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 14 października 
2009 r. (znak: OM-906-1-530/8),

-  zarządzenia nr 36/2008 Nadleśniczego N-ctwa Świdnik z dnia 31 grudnia 2008 r.
w sprawie zasad prowadzenia sprzedaży drewna w roku 2009 (znak: N-021-36/2008) wydanego 
w oparciu o zarządzenie nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 20 listopada 2008 r. 
(znak: OM-906-1-530/8). Kopie wymienionych aktów stanowią razem Zał. nr 2/2.

 



Szczegółowe informacje dotyczące obrotu drewnem za lata 2009-2011 -  zawarte
w tabelarycznych zestawieniach będących wydrukami z SILP oraz wybranych dokumentach 
opisowych -  stanowią Zał. nr 2/3.

Wcześniejsze kontrole w zakresie obrotu drewnem.

W dniach 21 czerwca do 10 września 2010 r. w Nadleśnictwie Świdnik została przeprowadzona 
kontrola kompleksowa Inspekcji Lasów Państwowych w zakresie dotyczącym całokształtu 
działalności Nadleśnictwa za okres obejmujący lata 2005 do 2009. Wystawiona przez kontrolujących 
ocena końcowa była bardzo dobra z wynikiem 0,91, przy czym zagadnienie pozyskania i sprzedaży 
drewna oceniono na dostateczny. Kopia protokołu kontroli kompleksowej wraz z kartą oceny stanowią 
razem Zał. nr 2/3.

Po roku -  w październiku 2011 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą w zakresie wykonania 
zaleceń pokontrolnych. Stwierdzono, że zalecenia są realizowane; w 1 przypadku (zalecenie: 
„Przestrzegać prawidłowego pomiaru, manipulacji i klasyfikacji odbieranego drewna”) stwierdzono, 
iż zalecenie było realizowane częściowo (pojedyncze dłużyce nie posiadały przyciętych końców). 
Kopia protokółu z kontroli sprawdzającej stanowi Zał. nr 2/4.

Kradzież drewna.
*•: - fi

W RDLP Lublin w 2010 r. zarejestrowano 596 przypadków kradzieży drewna o łącznej masie 
1.319,71 m3 i wartości 197,17 tys. zł. W całym kraju odnotowano 7.422 przypadki o masie łącznej 
20.628,75 m3 i wartości 3.207,32 tys. zł.

Statystyka dotycząca przypadków kradzieży drewna w ostatnich 5 latach
w Nadleśnictwie Świdnik . 7r- *

fi’

Leśnictwo
Ilości przypadków kradzieży *  ■v -  j
f wykrytych sprawców
2007 2008 2009 2010 2011

Chmiel 1/0 1/0 * 1/0 1/0 3/1
Krzczonów 2/1 1 / P i / o  * 3/2 3/0
Mełgiew 2/1 2/1 27l ^ 1/0 -
Milejów 2/1 1/0 2/1 2/0 2/1
Niedrzwica 2/1 2/1 1/0 4/1 3/1
Radawiec 5/3 3/2 2/0 3/1 2/0
Siostrzytów 3/2 2/1 1/0 2/1 2/1
Skrzynice '1/0 1/0 1/0 1/0 2/0
Stary Gaj 1/0 2/1 1/0 5/0 4/0
Szkółka Borek 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Świdnik 1/0 1/0 2/0 3/1 2/0
Zemborzyce 2/1 1/0 2/1 1/0 1/0

Ogółem 22/10 17/6 16/3 27/6 24/4

Przeważają kradzieże drewna z pnia, zaś kradzieże drewna wyrobionego w ostatnich trzech latach 
kształtowały się: 2009 r. -  3 przypadki, 2010 r. -  5 przypadków, 201 lr. -  7 przypadków.
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Kradzież drewna w Leśnictwie Milejów.

W dniu 13 stycznia 2011 r. Inżynier nadzoru Pan Adam Kot złożył do Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Świdnik notatkę służbową dotyczącą stwierdzenia w terenie świeżych pniaków, śladów wywozu 
drewna oraz prowadzenia prac przez nieuprawnione osoby wraz z wnioskiem o przeprowadzenie 
dochodzenia przez Straż Leśną. Wnioskowane dochodzenie zatwierdził kierownik jednostki. Po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Nadleśnictwo Świdnik zgłosiło w dniu 17 stycznia 
2011 r. do Prokuratury Rejonowej w Świdniku zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa kradzież)/ 
drewna z pnia w Leśnictwie Milejów zawierające przypuszczenie, że osobą podejrzana jest leśniczy 
Leśnictwa Milejów

W dniu 24 stycznia 2011 r. Nadleśnictwo Świdnik uzupełniło materiały dotyczące kradzieży drewna 
w kolejnych 2 oddziałach. Następnie -  w dniu 8 lutego 2011 r. -  ujawniono 36 pniaków w jeszcze 
jednym oddziale, któiy wcześniej nie był dostępny dla lustracji ze względu na zabagnienie 
i zalegający śnieg. Według ostatecznie uzupełnionej dokumentacji kradzież miała miejsce w pięciu 
oddziałach: 1, 2, 6, 22, 23, zaś wartość surowca wynosiła 52.448,81 zł.

W dniu 4 marca 2011 r. Prokuratura Rejonowa w Lublinie wszczęła dochodzenie w sprawie kradzieży 
drzewa z lasu zaistniałego w okresie od marca 2010 r do 9 lutego 2011 r. w Leśnictwie Milejów, 
sygnatura 3 Ds. 145/11. W dniu 30 marca 2011 r. Prokuratura Rejonowa zwróciła się 
z prośbą do Nadleśnictwa Świdnik o zajęcie stanowiska co do wyrażenia zgody na mediację pomiędzy 
podejrzanym a pokrzywdzonym Nadleśnictwem Świdnik. Nadleśnictwo Świdnik
w dniu 31 marca 2011 r. wyraziło zgodę ma mediację. Prokuratura Rejonowa w Lublinie z dniem 
11 kwietnia 2011 r. przekazuje sprawę do postępowania mediacyjnego w Ośrodku Mediacji 
i Negocjacji w Lublinie. W dniu 20 kwietnia 2011 r. zawarto ugodę między Skarbem Państwa Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Świdnik f gdzie, | tytułem
naprawienia szkody zobowiązał się do zapłaty na rzecz Nadleśnictwa kwoty 157 346,43 zł.
Nadleśnictwo wyraziło zgodę oraz nie żądało ukarania |w  przypadku
wywiązania się z warunków ugody, czym wyczerpały się wszelkie roszczenia Nadleśnictwa wobec 

w tej sprawie. W dniu 28 kwietnia 2011 r. uregulował
zobowiązanie finansowe wobec Nadleśnictwa Świdnik. W dniu 11 sierpnia 2011 r. Sąd Rejonowy 
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wyrokiem w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej 
warunkowo umorzył postępowanie karne w obecflH B IH H B §ty tu łem  próby na okres roku.

Z dniem 17 stycznia 2011 r. M H H H H H B I  został odwołany ze stanowiska leśniczego 
w związku z czym stracił przywilej bezpłatnego mieszkania funkcyjnego. Na jego wniosek 
o wynajęcie budynku z dnia 17 stycznia 2011 r., Nadleśnictwo pismem z dnia 31 stycznia 2011 r. 
odpowiedziało negatywnie. Pismem z dnia 18 maja 2011 r. Nadleśnictwo poinformowało o obowiązku 
opuszczenia lokalu w terminie 3 miesięcy od ustania zatrudnienia oraz za bezprawne zajmowanie 
mieszkania bez tytułu prawnego uiszczania odszkodowania w wysokości 1000 zł miesięcznie. Na 
wniosek z dnia 20 grudnia 2011 r. Nadleśnictwo Świdnik wyraziło zgodę na przedłużenie opuszczenia 
leśniczówki Milejów do 20 marca 2012 r. Kopie dokumentów ilustrujące przedstawioną sprawę 
kradzieży drewna stanowią razem Zał. nr 2/5.

Ustalenia dokonane w badanym obszarze obrotu drewnem wskazują, że Nadleśnictwo Świdnik 
z chwilą ujawnienia nielegalnego pozyskania drewna w Leśnictwie Milejów podjęło wszystkie 
możliwe i przewidziane obowiązującymi procedurami kroki, mające na celu ujawnienie sprawcy 
kradzieży, ustalenie oraz udokumentowanie rozmiaru szkody oraz odzyskanie jej równowartości wraz 
ze znaczącą nawiązką.
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Ponadto, wobec sprawcy kradzieży, niezależnie od czynności realizowanych na rzecz organów 
ścigania, zastosowano bez zbędnej zwłoki środki dyscyplinarne w postaci odwołania ze stanowiska, 
zwolnienia z pracy, pozbawienia uprawnień z tytułu zajmowanego stanowiska, w tym opuszczenia 
mieszkania służbowego. .

3. Wybrane zagadnienia zamówień publicznych.

Udzielanie zamówień publicznych w Nadleśnictwie Świdnik regulują następujące akty wewnętrzne:
-  Zarządzenie Nadleśniczego nr 21/2007 w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych 

o wartości do 14.000 euro z dnia 15.06.2007 r. Zarządzeniem wprowadzono regulamin 
wyłaniania wykonawców i dostawców na roboty budowlane, usługi i dostawy o równowartości do 
14..000 euro, nie podlegające ustawie Pzp wraz z przewidzianymi do stosowania 
w postępowaniach wzorami formularzy.

-  Zarządzenie wewnętrzne nr 29/2008 Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnik z dnia 1.12.2008 r. 
w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie 
zamówień publicznych. Zarządzenie ustanawia imienny skład 5-osobowej komisji przetargowej 
wraz z regulaminem jej pracy. W dokumencie zawarto zastrzeżenie, iż komisja może podejmować 
swoje czynności w składzie nie mniej aniżeli 3-osobowym.

Kopie obydwu wymienionych dokumentów stanowią razem Zał. nr 3/1.

Badaniem kontrolnym objęto lata 209-2011.

W 2009 r. udzielono tylko 2 zamówień: na zakup tzw. sortów mundurowych oraz usług 
z zakresu gospodarki leśnej. Wg wyjaśnienia Nadleśniczego -  p. Jerzego Jamróza -  stan środków 
finansowych nie pozwolił w wymienionym roku na realizację przedsięwzięć remontowo- 
budowlanych.

W 2010 r. udzielono łącznie 5 zamówień w tym 1 zamówienie w kategorii usług remontowo- 
budowlanych o wartości ok. 392 tys. zł. Wśród 3-ch ubiegających się o zamówienie wykonawców 
było wymienione w anonimowej skardze Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane MKR Małgorzaty 
Rumik z Panieńszczyzny, które przetarg wygrało.

W 2011 r. udzielono 8 zamówień, w tym 5 zamówień w kategorii usług remontowo-budowlanych. 
W 3 przetargach o zamówienie ubiegało się Przedsiębiorstwo Małgorzaty Rumik, które każdorazowo 
zaoferowało najkorzystniejszą cenę i wybrane zostało na wykonawcę tych zadań.

Wykazy zrealizowanych w poszczególnych latach zamówień stanowią razem Zał. nr 3/2.

Sprawdzono szczegółowo 5 postępowań, gdzie wśród oferentów uczestnikiem było Przedsiębiorstwo 
Remontowo-Budowlane MKR Małgorzaty Rumik z Panieńszczyzny, pod kątem zapewnienia 
i przestrzegania przez zamawiającego zasad konkurencyjności. Notatka z przeprowadzonych 
czynności weryfikacyjnych w zakresie prawidłowości 5 badanych postępowań stanowi Zał. nr 3/2a.

Ustalenia kontroli dokonane w badanym obszarze wskazują, że:

-  Wszystkie szczegółowo badane postępowania przeprowadzono w trybie przetargu 
nieograniczonego, zapewniającego w sposób najskuteczniejszy zachowanie warunków 
konkurencji.

 

 
 



- O udzielenie zamówienia ubiegała się większa liczba wykonawców: w 1 przypadku -  2, 
w 1 przypadku -  3, w 2 przypadkach -  4, w 1 przypadku -  14. O dużej konkurencji świadczy też 
fakt, że cena wybranej oferty była każdorazowo niższa od ceny szacunkowej, ustalonej na 
podstawie kosztorysu inwestorskiego.
Wszystkie przetargi wygrało Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane MKR Małgorzaty Rumik 
z Panieńszczyzny, które zaoferowało najniższe ceny.

-  Komisja przetargowa pracowała w pełnym 5-osobowym składzie przy wyłanianiu wykonawcy 
w 3 postępowaniach. W 2 postępowaniach komisja pracowała w składzie 4-osobowym.

- Wszystkie propozycje komisji przetargowej dot. wyłonienia wykonawcy zyskały akceptację 
kierownika zamawiającego. Na rozstrzygnięcia dot. wyboru wykonawcy ani na jakąkolwiek inną 
czynność w prowadzonych postępowaniach nie wpłynął protest ani skarga.

- Z wybranym wykonawcą zawarto umowy na warunkach określonych w ogłoszeniu, specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i w ofercie.

- Przypadki odstępstwa od warunków zawartych umów w trakcie ich realizacji zostały skrupulatnie 
udokumentowane komisyjnymi protokółami konieczności i miały minimalny zakres, nie rzutujący 
znacząco na ostateczną cenę zamówienia.

4. Wybrane zagadnienia rozliczania kosztów podróży służbowych.

Liczbę samochodów służbowych oraz zasady wykorzystywania do celów służbowych samochodów 
będących własnością pracowników w Lasach Państwowych reguluje Zarządzenie nr 19 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie stanu ilościowego samochodów 
osobowych i osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach 
służbowych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

Rozliczanie kosztów podróży służbowych dla pracowników terenowych nadleśnictwa następuje 
w ramach miesięcznych limitów przejazdów pojazdami prywatnymi pracowników i wynika 
z uregulowań wewnętrznych.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnik na każdy rok kalendarzowy wydaje zarządzenie 
w sprawie przyznania ryczałtów na rozjazdy. W zarządzeniu określa się wielkość limitu dla 
poszczególnych stanowisk. W przypadku Zastępcy Nadleśniczego i Inżyniera Nadzoru były to na 
przestrzeni ostatnich lat (od 2009 r.) wielkości stałe: Z-ca Nadleśniczego -  1.100 km, Inż. Nadzoru -  
1.500 km. W przypadku Leśniczych i Podleśniczych są to wartości w niewielkim stopniu rosnące od 
2009 r. i zróżnicowane wg ustalonych kryteriów (masa drewna do pozyskania, ilość obsługiwanych 
kompleksów leśnych, odległość do siedziby Nadleśnictwa, wielkość sprzedaży detalicznej drewna). 
Limit miesięczny wg zastosowanych kryteriów, ustalony na rok 2012 wynosi: dla Leśniczych -  1.000
1.500 km; dla Podleśniczych -  660-900 km.

Kopie zarządzeń: ww. zarządzenia nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz zarządzeń 
Nadleśniczego w omawianej sprawie za lata 2009-2012 stanowią razem Zał. nr 4/1.

W związku z położeniem leśnictw w rozległym terenie, leśniczowie -  wobec konieczności 
cyklicznych dojazdów do biura Nadleśnictwa Świdnik -  korzystają ze zwrotu kosztów tych dojazdów 
w ramach delegacji służbowej do 4 razy w miesiącu. Sprawę tą Nadleśniczy reguluje stosownym 
zarządzeniem, gdzie m.in. określa odległości leśniczówek od Nadleśnictwa. Odległości te zawierają 
się w przedziale 14-37 km. Kopie zarządzeń Nadleśniczego w tej sprawie z 2009 i 2010 r. stanowią 
Zał. nr 4/2

Rozliczenie wybranych przypadków użycia środków transportu własnego do celów służbowych 
przedstawia się, jak niżej:
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Jerzy Mucha w okresie 1 listopada 2006 - 31 grudnia 2011 r. Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie 
Świdnik zam. w Krasnymstawie. Długość trasy samochodowej pomiędzy miejscowościami 
Krasnystaw-Swidnik -  46 km (a nie 70 km, jak podaje autor skargi). Kopie dokumentów związanych 
z powołaniem i odwołaniem wymienionego z zajmowanego stanowiska stanowią razem Zał. nr 4/3/.

Dnia 29 stycznia 2007 r. Nadleśniczy N-ctwa Świdnik zawarł z Zastępcą Nadleśniczego umowę na 
używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. W ramach tej umowy wyznaczono limit 
miesięczny dla jazd lokalnych wynoszący 1.100 km. Kopia wymienionej umowy wraz 
z oświadczeniem o posiadanym samochodzie własnym -  Zał. nr 4/4.

Po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, stanowiącego okres rozliczeniowy z wykonania jazd 
lokalnych w ramach ustalonego limitu, pracownik przedkłada rozliczenie w formie oświadczenia, 
które stanowi podstawę do wypłaty zryczałtowanego zwrotu poniesionych kosztów. Dla zilustrowania 
sposobu rozliczenia w załączeniu przedkłada się oświadczenie p. Jerzego Muchy za miesiąc grudzień 
2011 r. W oświadczeniu uwzględniono 3 dni urlopu wypoczynkowego, pomniejszając o 3/22 kwotę 
ryczałtową do wypłaty. W tym przypadku pomniejszenie stanowiło kwotę 125,37 zł a należność do 
wypłaty -  794,01 zł. Oświadczenie za m-c grudzień 2011 r. wraz z listą wynagrodzenia stanowią 
razem Zał. nr 4/5.

W związku z podnoszonym w anonimowej skardze nadużywaniem przez zastępcą nadleśniczego 
delegacji służbowych, kontrolujący zbadali szczegółowo ten wątek. Z dokonanych ustaleń wynika, że:

Zastępca Nadleśniczego -  p. Jerzy Mucha -  rozliczył następujące delegacje służbowe:

Rok 2009 -  1 delegacja na kwotę 682,00 zł -  wyjazd do Zakopanego celem wzięcia udziału 
w szkoleniu bhp dla pracodawców.

Rok 2010 -  2 delegacje na łączną kwotę 439,62 zł; były to: wyjazd do OEE LP w Jedlni celem 
uczestnictwa w szkoleniu „Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w Lasach 
Państwowych”; wyjazd do Biłgoraja celem uczestnictwa w kursie brakarskim.

Rok 2011 - 3  delegacje na łączną kwotę 424,56 zł; złożyły się na to: wyjazd do Janowa Lubelskiego 
celem uczestnictwa w szkoleniu „Audyt w systemie certyfikacji gospodarki leśnej -  praktyczne 
aspekty”, wyjazd do Nadleśnictwa Mircze celem wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu uzyskiwania 
i prowadzenia dębowych odnowień naturalnych oraz wyjazd ponowny wyjazd do Janowa Lubelskiego 
celem uczestnictwa w szkoleniu „Wykorzystanie map numerycznych w zagospodarowaniu 
drzewostanów rębniami złożonymi”.

We wszystkich przypadkach na koszt delegacji składało się wyłącznie użycie samochodu. Rozliczenie 
nastąpiło zgodnie z obowiązującymi zasadami, dotyczącymi użycia prywatnego pojazdu w celach 
służbowych poza rejonem Nadleśnictwa Świdnik. Wszystkie wyjazdy (w ciągu 3 lat było ich razem 6 
a koszt z tego tytułu -  1.546,18 zł) miały charakter merytoryczny i wiązały się z zadaniami 
realizowanymi przez Zastępcę Nadleśniczego. Polecenie wyjazdu i jego rozliczenie każdorazowo 
zatwierdził Nadleśniczy. Kopie wydruków księgowych, delegacji i rozliczeń użycia samochodu 
prywatnego stanowią razem Zał. nr 4/6.
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Nadleśniczy -  p. Jerzy Jamróz -  rozliczy! następujące delegacje służbowe:

Rok 2009 -  I delegacja na kwotę 218,98 zł; wyjazd wynikał z uczestnictwa w szkoleniu bhp dla 
pracodawców w Zakopanem; rozliczenie dotycz)/ częściowego pokonania trasy przejazdu (Świdnik -  
N-ctwo Rudnik), której dalsza część pokonana została samochodem służbowym.

Rok 2011 -  1 delegacja na kwotę 133,72 zł; celem wyjazdu było uczestnictwo w pogrzebie 
b. pracownika LP w m. Księżomierz.

Nadleśniczy w ciągu 3 lat rozliczył 2 delegacje na łączną kwotę 352,70 zł. Ustalenia formalne 
i merytoryczne nie budzą zastrzeżeń. Kopie wydruków księgowych, delegacji i rozliczeń użycia 
samochodu prywatnego stanowią razem Zał. nr 4/7.

Ustalenia kontroli dokonane w badanym obszarze wskazują, że rozliczanie kosztów podróży 
służbowych w opisanych przypadkach następowało zgodnie z obowiązującymi przepisami; wykonane 
podróże miały swoje merytoiyczne uzasadnienie i były nieliczne.

Obowiązujące w Nadleśnictwie zasady użycia samochodów własnych pracowników do celów 
służbowych są ustanowione prawidłowo i zapewniają racjonalne korzystanie z transportu.

5. Ustalenia końcowe. -

Przeprowadzone czynności kontrolne wskazują, że żaden z zarzutów sformułowanych w anonimowej 
skardze nie znajduje potwierdzenia w ustaleniach kontroli. Kontrola wykazała przestrzeganie 
obowiązującego porządku prawnego i dochowywanie dbałość o interes Nadleśnictwa. Analiza 
badanego stanu faktycznego i prawnego nie daje podstaw do kwestionowania formy i trybu podjętych 
przez kierownictwo Nadleśnictwa Świdnik działań w zakresie opisanych wyżej zagadnień.

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, kierownik 
jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo 
przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to jednak realizacji ustaleń kontroli.

W przypadku braku uwag do treści sprawozdania informację w tej sprawie należy przekazać 
bezpośrednio do Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska.

Do wiadomości: \

Pan Adam Wasiak -  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych;
Pan Jan Kraczek - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie;
Pan Krzysztof Janeczko -  Dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstw Środowiska.
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Świdnik, dnia 23.02.2012 r.

Zn. spr.: NW-091/1/12

Sekretariat BKiAW ministerstwo środowiska
KANCELARIA OGÓLNA

A  f?  -

Ministerstwo Środowiska 
Biuro Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego 
Ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa

W odpowiedzi na pismo znak: BKiAWkr-0943-2/6607/12 dotyczące 
sprawozdania z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Nadleśnictwie Świdnik w dniach 
30 stycznia -  3 lutego 2012 r. na podstawie upoważnienia nr 3/2012 z dnia 26 stycznia 
2012 r. informuję, że nie wnoszę żadnych uwag do ustaleń kontroli.
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