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Warszawa, dnia’4 ^ lipca 2014 r.

Minister Środowiska
Maciej H. Grabowski
BKA-I-0943- 3
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Pan
Daniel Targosz
Dyrektor
Technikum Leśnego
w Miliczu

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 11/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.
zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska (BKA) przeprowadził w dniach 30 czerwca - 3 lipca
2014 r. kontrolę doraźną w Technikum Leśnym w Miliczu (TL) w zakresie gospodarowania środkami
budżetowymi oraz zawierania umów z podmiotami prowadzącymi na terenie szkoły działalność
gospodarczą.
Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę w następującym składzie:
•
•

Sylwia Wojewoda - Starszy Specjalista w Departamencie Leśnictwa i Ochrony Przyrody;
Jan Zagajewski - Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).
Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli.
Na dzień przeprowadzania kontroli dyrektorem Technikum Leśnego w Miliczu był Pan Daniel
Targosz, który pełni te obowiązki od dnia 10 maja 2012 r.
W trakcie kontroli wykorzystano materiał, jaki zgromadził Departament Leśnictwa i Ochrony
Przyrody w wyniku prowadzonych postępowań wyjaśniających w przedmiocie 3 skarg złożonych
w 2013 r. przez byłych pracowników Technikum Leśnego w Miliczu do Ministerstwa Finansów na
funkcjonowanie szkoły.
Ustalenia kontroli
1) W badanych skargach zostały sformułowane zarzutu względem działającej na terenie szkoły firmy
PPHU DANTAR oraz względem Dyrektora szkoły - Pana Daniela Targosza, w związku z
działalnością w/w firmy o to, że: dyrektor prowadzi prywatną firmę zajmując kierownicze stanowisko,
zaniża czynsz płacony szkole, nie dba o interes szkoły, wymusza sprzedaż uczniom umundurowania
leśnego produkowanego w swojej firmie.
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W 1993 r. p. Daniel Targosz -- jako nauczyciel Zespołu Szkól Leśnych w Miliczu - zawarł
z dyrektorem szkoły umowę dzierżawy niewykorzystywanego budynku gospodarczego,
usytuowanego poza kompleksem edukacyjnym, stanowiącego w przeszłości stajnię i chlew, na
pomieszczenie dla swojego zakładu konfekcyjnego DANTAR, produkującego odzież roboczą
i umundurowanie dla leśników.
Dzierżawca na własny koszt przeprowadził remont i adaptację budynku dla potrzeb podjętej
działalności. Czynsz dzierżawny podlegał aktualizacji w kolejnych umowach i aneksach. Do września
2005 r. w umowach dzierżawy (najmu) zawierano zapis zobowiązujący dzierżawcę do sprzedaży
produkowanego umundurowania uczniom i pracownikom szkoły po cenach nie wyższych od
hurtowych oraz do uruchomienia produkcji i sprzedaży na takich samych warunkach letnich
mundurów leśnych.
Dalszy najem kontynuowano na podstawie umów zawieranych na czas określony, roczny. Zmieniono
też niektóre zapisy umowne dot. wielkości i terminu opłat czynszowych, a także zrezygnowano
z zapisu o sprzedaży umundurowania dla uczniów i pracowników. Kwota czynszu oraz wynajmowana
powierzchnia, wymienione w pierwszej umowie okresowej obowiązują nadal. Umowę na czas
nieoznaczony przywrócono w 2012 r.
Fakt prowadzenia przez Pana D. Targosza działalności gospodarczej w wynajmowanym od szkoły
budynku, był znany komisji konkursowej, powołanej do wyłonienia kandydata na dyrektora TL
w Miliczu w 2012 r. Kandydat został poinformowany, że w wypadku uzyskania stanowiska dyrektora
zostanie zobowiązany do dostosowania się do wymogów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne . Pana
D. Targosz powołany na stanowisko dyrektora szkoły przez Ministra Środowiska z dniem 10 maja
2012 r. - przekształcił firmę DANTAR w spółkę jawną pod nazwą PPHU DANTAR Targosz sp.j.
Następnie przeniósł swoje udziały na współmałżonkę i z dniem 31 lipca 2012 r. zakończył formalnie
swoją działalność w spółce. Dalszą konsekwencją podjętych kroków prawnych było rozwiązanie
w ramach porozumienia dotychczasowej umowy najmu i zawiązanie umowy z nowopowstałym
podmiotem.
Zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy nie daje podstaw do uznania zarzutu
0 nakłanianiu oraz promocji zakupów wyrobów mundurowych w szkole i wśród uczniów. Obowiązek
noszenia mundurów w szkołach leśnych nakładają na uczniów stosowne regulaminy
1 regularność spełniania tego obowiązku jest punktowana. Nie ma to jednak związku z wymuszaniem
zakupu umundurowania w firmie DANTAR. Zakup odzieży mundurowej produkcji DANTAR
możliwa jest tylko przez inną spółkę jawną z Wrocławia, dla której DANTAR jest podwykonawcą.
Ponadto zarzut skarżących w zakresie zaniżania opłat czynszu dla firmy DANTAR nie znajduje
potwierdzenia w ustaleniach kontroli, w tym w przeprowadzonej na potrzeby kontroli analizie
porównawczej stawek czynszu stosowanych w przypadku innych najemców. Należy jednak
zauważyć, że charakter i skala prowadzonej działalności przez innych najemców uniemożliwia
dokonanie bezpośredniego porównania.
Zarzuty sformułowane w skargach nie znajdują formalnego potwierdzenia w ustaleniach kontroli.
Jednakże należy podkreślić, że przy braku formalnych zastrzeżeń, fakt zawierania umowy najmu
z żoną dyrektora szkoły budzi poważne wątpliwości natury etycznej.1
1(Dz. U. z 2006 r„ poz. 216, nr 1584)
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2) W analizowanych skargach podniesiono zarzuty względem firmy- Szkolenia i Usługi Leśne K. S.
oraz względem pracownika szkoły - kierownika szkolenia praktycznego o to, że na potrzeby
prowadzonych szkoleń wykorzystuje maszyny, narzędzia i materiały szkoły oraz nie prowadzi
ewidencji prac wykonywanych przez uczniów.
Przy weryfikacji przedmiotowych zagadnień, poza czynnościami na miejscu, zostały wykorzystane
zgromadzone w tej sprawie materiały Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie
Środowiska. Z ustaleń kontroli wynika, że kierownik szkolenia praktycznego w TL w Miliczu - nie
prowadzi działalności gospodarczej. Firma Szkolenia i Usługi Leśne K.S. prowadzona jest przez
innego pracownika szkoły, zatrudnionego na stanowisku samodzielnego referenta ds. księgowości.
Szkolenia w ramach działalności firmy są prowadzone przez kierownika szkolenia praktycznego,
jak i inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, na podstawie umów zlecenia zawieranych
między firmą a prowadzącymi szkolenia. Zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy nie
daje podstaw do potwierdzenia zarzutu w zakresie wykonywania działalności komercyjnej
w godzinach pracy w szkole.
Podczas kontroli Dyrektor TL w Miliczu potwierdził, że Technikum Leśne w Miliczu nie posiada
własnego sprzętu i narzędzi na potrzeby szkolenia praktycznego. Sprzęt ten jest własnością
Nadleśnictwa Milicz i znajduje się w magazynie wynajmowanym przez nadleśnictwo na terenie TL
w Miliczu. Kierownik szkolenia praktycznego podczas zajęć praktycznej nauki zawodu nie pobiera
sprzętu z w/w magazynu. Sprzęt i materiały są wydawane przez pracownika Nadleśnictwa Milicz
jednemu z nauczycieli, który prowadzi zajęcia i rozlicza się z magazynierem po powrocie z zajęć do
szkoły, w związku z czym nie ma możliwości korzystania ze sprzętu i maszyn do celów prywatnych.
Ewidencja prac wykonanych przez uczniów w ramach szkolenia praktycznego nie należy do
obowiązków kierownika szkolenia praktycznego ani do szkoły. Zgodnie z porozumieniem zawartym
pomiędzy dyrektorem szkoły a Nadleśnictwem Milicz - obowiązek ewidencji prac leży po stronie
Nadleśnictwa.
3) Przedmiotem zarzutów skargowych była również działalność Ośrodka Szkolenia Kierowców
„ELKA”, prowadzonego przez pracownika TL w Miliczu, zatrudnionego na stanowisku kierowcy.
Wynajem placu manewrowego na potrzeby ośrodka reguluje umowa najmu nr 3/2013 z dnia 23
stycznia 2013 r. W umowie określono intensywność wykorzystania (15 godzin miesięcznie),
udostępnioną powierzchnię (850 m2) oraz opłatę czynszową (150 zł + VAT miesięcznie). Aktualna
umowa jest korzystniejsza dla szkoły niż zawarta przez poprzednie kierownictwo szkoły umowa
z 2011 r., gdzie miesięczny czynsz najmu określono kwotą 94 zł + VAT. W treści umowy nie
określono zakresu korzystania ani udostępnionej powierzchni.
Z ustaleń kontroli wynika, że należności za najem są regulowane terminowo. W przypadku opóźnień
w płatnościach naliczane są przez szkołę odsetki karne. Zajęcia prowadzone są w czasie wolnym od
zajęć lekcyjnych.4
4) Kolejne zarzuty dotyczą firmy „Emcekwadrat”, która wynajmowała powierzchnię użytkową
w szkole na podstawie umowy najmu nr 8/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. Umowa została zawarta na
okres od 1 grudnia 2013 do 30 kwietnia 2014 r. W związku z powyższym w chwili obecnej umowa
nie obowiązuje. Przedmiotem umowy był wynajem sali pod korepetycje w wymiarze 1 godz.
tygodniowo. Szkoła nie dysponuje listą uczniów uczestniczących w korepetycjach. Działalność
prowadzona jest przez emerytowanego nauczyciela TL w Miliczu.
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5) W zakresie badanych skarg podniesiono zarzut zbiórki pieniężnej w formie „cegiełek” bez
stosownych pozwoleń. W związku ze zbliżającym się 50-leciem TL w Miliczu, przypadającym
w 2013 r. - z inicjatywy jego absolwentów oraz Rady Rodziców - zawiązał się Komitet
Organizacyjny Jubileuszu 50-Lecia Technikum Leśnego w Miliczu. Na zebraniu w dniu 18 września
2012 r. przyjęto i uchwalono statut tej organizacji, zatwierdzony przez dyrektora TL. Statut w § 2 pkt
3, przewidywał „szukanie możliwości pozyskania funduszy na potrzeby organizacji Jubileuszu”
Powstał pomysł sprzedaży „cegiełek”. Zarząd Rady Rodziców na zebraniu w dniu 1 marca 2013 r.
podejmuje decyzję o wyemitowaniu cegiełek.
Komitet, powołując się na ustawę z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych2, w dniu 10 marca
2013 r. zwrócił się do Starosty Milickiego z prośbą o wyrażenie zgody na przygotowywaną zbiórkę.
Zgodę takową otrzymuje w dniu 12 marca 2013 r.
Darczyńcami byli przede wszystkim absolwenci TL. Darczyńcy dokonywali wpłat bezgotówkowych
na utworzone do tego celu konto bankowe. Łącznie zebrano kwotę 7 960,31 zł. Z tego na potrzeby
Jubileuszu wydatkowano kwotę 5 052,64 zł. Wszystkie wydatki udokumentowano fakturami VAT.
Pozostałość nie wydatkowaną w kwocie 2 907,67 zł Rada Rodziców przelała na konto szkoły. Na
prośbę kontrolerów Rada Rodziców - za pośrednictwem dyrektora szkoły - przekazała do akt kontroli
kopie tych faktur wraz z informacją o dokonanych rozchodach pozyskanych w zbiórce publicznej
środków, szczegółową listą darczyńców oraz wykazem operacji na koncie. Największą pozycję
wydatków (3 013,- zł) stanowiło wykonanie i montaż pomnika rocznicowego na dziedzińcu szkoły.
Inne wydatki to m.in. wykonanie kopii fdmu jubileuszowego na nośnikach, zakup książek
i albumów na nagrody dla uczestników konkursów, zakup mat. biurowych na potrzeby Komitetu.
Zarzuty podniesione w skardze o nielegalności zbiórki i ew. nadużyciach nie znajdują potwierdzenia
w ustaleniach kontroli.
6) Skarżący podnieśli również zarzuty dotyczące wykorzystywania samochodów służbowych do
celów prywatnych przez niektórych funkcyjnych pracowników szkoły, w tym przez dyrektora.
Z ustaleń kontroli wynika, że w szkole nie został ustalony w formie pisemnej regulamin korzystania
z pojazdów służbowych. Obowiązuje natomiast ustalony nieformalnie przez Dyrektora TL w Miliczu
system dysponowania samochodami służbowymi. Za przydział samochodu służbowego odpowiada
Kierownik gospodarczy. Rozliczenie przejazdu danym pojazdem służbowym dokonywane jest na
podstawie miesięcznej karty pracy, która rozliczana jest przez specjalistę ds. pracowniczych w szkole,
a następnie zatwierdzana przez kierownika gospodarczego. Szkoła posiada 3 pojazdy służbowe:
Volkswagen typ bus, Suzuki Grand Vitara 2,0i Cd oraz samochód NYSA ciężarowy wielozadaniowy,
który w najbliższym czasie zostanie przekazany do sprzedaży. Zgody na wyjazdy służbowe pojazdami
służbowymi udzielane są na podstawie druku polecenia wyjazdu służbowego.
Za wskazane należy uznać formalne określenie zasad korzystania z samochodów służbowych do
celów prywatnych przez pracowników szkoły. Jednakże przeprowadzona analiza miesięcznych kart
pracy i poleceń wyjazdu służbowego za ostatnie 2 m-ce nie daje podstaw do potwierdzenia zarzutów
o nadużyciach w tym zakresie.

2(Dz. U. z 2013 r„ poz. 732)
4

Biorąc pod uwagę powyższe oceny, uwagi i wnioski wnoszę o:
1. Podejmowanie działań, względem zawieranych przez szkołę umów najmu powierzchni użytkowej
oraz względem pracowników szkoły realizujących dodatkowe prace zarobkowe, eliminujących
sytuacje mogące rodzić wątpliwości etyczne lub mogące zawierać znamiona działania
sprzecznego z interesem szkoły, w szczególności podjęcie działań mających na celu rozwiązanie
umowy z firmą DANTAR;
2. Opracowanie formalnych zasad korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych
przez pracowników szkoły.
Przedstawiając powyższe sprawozdanie z kontroli, proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej
informacji odnośnie sposobu wykorzystania wyników kontroli zawartych oraz realizacji zaleceń
pokontrolnych, w szczególności przesłanie opracowanych zasad, o których mowa w zaleceniu
pokontrolnym nr 2 - w terminie do 30 września 2014 r.
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.
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Do wiadomości:
Pani Nina Dobrzyńska- Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody.

