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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia nr 16/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. Ministra Środowiska 
w dniach 22-26 sierpnia 2011 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Toruniu w zakresie:
1. Realizacji zamówień publicznych w kontekście przestrzegania przepisów ustawowych i ustalonych 
procedur wewnętrznych.
2. Realizacji sprzedaży drewna.

Kontrolą został objęty okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 maja 2011 r.

Ustalenia kontroli zostały opisane w protokole kontroli podpisanym przez Pana Dyrektora w dniu 
8 września 2011 r..

Zakres kontroli dotyczący realizacji zamówień publicznych objął ocenę trybu i prawidłowość udzielania 
zamówień publicznych o wartości powyżej i poniżej 14 000 € na podstawie wybranych zamówień 
publicznych, udzielonych przez Biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz 
wytypowane nadleśnictwa: Nadleśnictwo Bydgoszcz, Nadleśnictwo Gniewkowo, Nadleśnictwo Golub- 
Dobrzyń. W przypadku zamówień poniżej 14 000 € za dolną kwotę graniczną przyjęto 10 000 zł. 
Czynności kontrolne w całości zostały przeprowadzone w siedzibie RDLP w Toruniu na podstawie 
wcześniej wskazanej dokumentacji badanych spraw.

Zakres kontroli dotyczący realizacji sprzedaży drewna objął weryfikację i analizę wybranych transakcji 
sprzedaży drewna realizowanych w ramach procedury internetowych przetargów ograniczonych 
w przypadku, których umowy zostały podpisane przez RDLP w Toruniu.

1. Realizacja zamówień publicznych

W ramach kontroli ocenie poddano obowiązujące w Biurze RDLP w Toruniu, Nadleśnictwie Bydgoszcz, 
Nadleśnictwie Gniewkowo oraz Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń rozwiązania organizacyjne, proceduralne 
oraz kompetencyjne, określone w regulaminach organizacyjnych, procedurach wewnętrznych 
regulujących tryb i zasady udzielania zamówień powyżej 14 000 € oraz zamówień podprogowych, w tym 
również sposób działania komisji przetargowych. Analizowane rozwiązania we wszystkich 
kontrolowanych jednostkach należy uznać za wystarczające.

 

 

 



Zamówienia udzielone przez Biuro RDLP w Toruniu w okresie 1.01.2010 r.- 31.05.2011 r.

Kontrolującym przedłożono 2 wykazy zamówień publicznych:

1. o wartości szacunkowej powyżej kwoty 14 000 €, obejmujący 10 pozycji o łącznej wartości -  
2 660 985,36 zł (wg zawartych umów). Do szczegółowej kontroli wytypowano 3 zamówienia.

2. o wartości szacunkowej powyżej kwoty 10 000 zł, a poniżej kwoty 14 000 €, obejmujący 
9 pozycji, w tym 2 pozycje rozliczane wg stawek godzinowych. Łączna wartości 7 zamówień, których 
ostateczna wartość została określona w umowie wyniosła -  133 523,81 zł (wg zawartych umów). Do 
szczegółowej kontroli wytypowano 2 zamówienia.

Łącznie weryfikacją objęto 5 zamówień udzielonych przez Biuro RDLP w Toruniu, szczegółowo 
opisanych w protokole kontroli.

W przypadku skontrolowanych zamówień udzielonych przez Biuro RDLP w Toruniu kontrolujący nie 
stwierdzili nieprawidłowości. Kontrolujący sformułowali jedną uwagę porządkową w stosunku do 
zamówienia podprogowego, którego przedmiotem było badanie sprawozdania finansowego Biura RDLP 
w Toruniu oraz badanie łącznego sprawozdania finansowego RDLP w Toruniu za rok 2010. W ocenie 
kontrolujących badanie wiarygodności potencjalnych wykonawców powinno odbywać się na etapie 
poprzedzającym skierowanie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe powinno być kierowane jedynie 
do tych potencjalnych wykonawców, co do których zamawiający nie ma wątpliwości w zakresie ich 
wiarygodności i rzetelności. Na etapie oceny ofert powinny być brane pod uwagę jedynie te kryteria, które 
zamawiający określi! w wewnętrznych dokumentach przedmiotowego postępowania.

Zamówienia udzielone przez Nadleśnictwo Bydgoszcz w okresie 1.01.2010 r.- 31.05.2011 r.

Kontrolującym przedłożono 2 wykazy zamówień publicznych:

1. o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 14 000 €, obejmujący 8 pozycji o łącznej 
wartości -  4 280 888,19 zł (wg zawartych umów).

2. o wartości szacunkowej powyżej kwoty 10 000 zł, a poniżej kwoty 14 000 €, obejmujący 
25 pozycji o łącznej wartości -  650 227,61 zł (wg zawartych umów). Do szczegółowej kontroli 
wytypowano 3 zamówienia.

Łącznie weryfikacją objęto 3 zamówienia udzielone przez Nadleśnictwo Bydgoszcz, szczegółowo opisane
w protokole kontroli.

W przypadku skontrolowanych zamówień udzielonych przez Nadleśnictwo Bydgoszcz kontrolujący nie
stwierdzili nieprawidłowości ani nie zgłosili uwag do przedstawionej dokumentacji przetargowej.

Zamówienia publiczne udzielone przez Nadleśnictwo Gniewkowo w okresie 1.01.2010r.-
31.05.2011r.

Kontrolującym przedłożono 2 wykazy zamówień publicznych:

1. o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 14 000 €, obejmujący 8 pozycji o łącznej 
wartości -  6 680 145,20 zł (wg zawartych umów). Do szczegółowej kontroli wytypowano 
1 zamówienie.
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2. o wartości szacunkowej powyżej kwoty 10 000 zł, a poniżej kwoty 14 000 €, obejmujący 
22 pozycje o łącznej wartości -  350 142,95 zł (wg zawartych umów). Do szczegółowej kontroli 
wytypowano 10 zamówień.

Łącznie weryfikacją objęto 11 zamówień udzielonych przez Nadleśnictwo Gniewkowo, szczegółowo 
opisanych w protokole kontroli.

W przypadku skontrolowanych zamówień udzielonych przez Nadleśnictwo Gniewkowo kontrolujący nie 
stwierdzili nieprawidłowości ani nie zgłosili uwag do przedstawionej dokumentacji przetargowej.

Zamówienia publiczne udzielone przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń w okresie 1.01.2010 r.-31.05. 
2011r.

Kontrolującym przedłożono 4 wykazy zamówień publicznych:

l . o  wartości szacunkowej powyżej kwoty 14 000 € dla zamówień udzielonych w roku 2010, obejmujący 
15 pozycji o łącznej wartości -  5 324 420,69 zł (wg zawartych umów). Do szczegółowej kontroli 
wytypowano 2 zamówienia.

2. o wartości szacunkowej powyżej kwoty 14 000 € dla zamówień udzielonych w roku 2011, obejmujący 
4 pozycje o łącznej wartości -  1 481 993,18 zł (wg zawartych umów).

3. o wartości szacunkowej powyżej kwoty 10 000 zł, a poniżej kwoty 14 000 € dla zamówień 
udzielonych w roku 2010, obejmujący 8 pozycji o łącznej wartości -  168 091,87 zł (wg zawartych 
umów).

4. o wartości szacunkowej powyżej kwoty 10 000 zł, a poniżej kwoty 14 000 € dla zamówień 
udzielonych w roku 2011, obejmujący 3 pozycje o łącznej wartości -  84 258,56 zł (wg zawartych 
umów).

Łącznie weryfikacją objęto 2 zamówienia udzielone przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń, szczegółowo 
opisane w protokole kontroli.

W przypadku skontrolowanych zamówień udzielonych przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyn kontrolujący 
nie stwierdzili nieprawidłowości ani nie zgłosili uwag do przedstawionej dokumentacji przetargowej.

Nadzór RDLP w Toruniu w zakresie zamówień publicznych

Niezależnie od przedstawionych powyżej szczegółowych ustaleń, w toku kontroli ocenie poddany został 
proces nadzoru sprawowanych przez Biuro RDLP w Toruniu w zakresie realizacji zamówień publicznych. 
Przeprowadzona analiza: zastosowanych mechanizmów kontroli funkcjonalnej; wykorzystywania 
instrumentu kontroli na miejscu przeprowadzanych przez komórkę kontroli RDLP; stworzonych kanałów 
komunikacji wewnętrznej oraz wsparcia merytorycznego i szkoleniowego -  umożliwia sformułowanie 
ogólnie pozytywnej oceny badanego procesu nadzoru sprawowanego przez RDLP w Toruniu.

Instrumentem wspomagającym ten proces są kontrole Inspekcji Lasów Państwowych przeprowadzane 
w nadleśnictwach, których stałych punktem tematycznych jest kontrola zamówień publicznych.
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2. Realizacja sprzedaży drewna

Kontrolą objęto zagadnienia związane z transakcjami sprzedaży drewna realizowanymi w procedurze 
internetowych przetargów ograniczonych.

W roku 2010 RDLP w Toruniu, działając w imieniu i na rzecz realizujących sprzedaż drewna 
nadleśnictw, na podstawie upoważnień udzielonych przez nadleśniczych, zawarła z przedsiębiorcami 
w ramach rozstrzygnięć internetowych przetargów ograniczonych, 50 umów kupna -  sprzedaży surowca 
drzewnego o łącznej masie 166 905 m3 (77 335 m3 -  I półrocze i 89 570 m3 -  II półrocze), zaś 
w I półroczu roku 2011 -  31 umów na łączną masę 108 545 m3. Szczegółową weryfikacją objęto 
8 transakcji sprzedaży drewna.

Na podstawie przeprowadzonych czynności stwierdzono, że transakcje objęte weryfikacją zostały 
przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami zawartymi w zarządzeniach dotyczących 
zasad sprzedaży drewna, wydanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Poddane 
szczegółowemu badaniu, wybrane losowo umowy na sprzedaż surowca drzewnego, w sposób właściwy 
zabezpieczają interesy Skarbu Państwa. Każda umowa została wykonana zgodnie z ustalonymi w niej 
warunkami oraz ze sporządzonym harmonogramem dostaw. RDLP w Toruniu sprawuje bieżący nadzór 
nad prowadzeniem sprzedaży drewna przez podległe nadleśnictwa. Działalność jednostki w wymienionym 
zakresie należy ocenić pozytywnie.

W związku z pozytywną oceną kontrolowanej działalności oraz nie stwierdzeniem nieprawidłowości 
w badanym zakresie odstępuję od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Do wiadomości:

Pan Krzysztof Janeczko -  Dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska; 
Pan Marian Pigan -  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Biuro Kontroli! Audytu Wewnętrznego 
Dyrektor

Andrzej Zliylui
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