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ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 22 sierpnia 2017 r.  do 18 września 2017 r.)

l Zarządzenie nr 30 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad ewidencji przychodu i rozchodu drewna w Ośrodku Kultury Leśnej  
w Gołuchowie (ZD.7603.4.2017)

 
l Zarządzenie nr 31 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zasad funkcjonowania i zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego  

w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (OI.0413.13.2017)

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 22 sierpnia 2017 r. do 19 września 2017 r.)

l Decyzja nr 214 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej w Nadleś- 
nictwie Katowice w zakresie wydzierżawiania gruntów rolnych (GI.0210.20.2017)

l Decyzja nr 215 z dnia  23 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracow-
niczej pod nazwą własną „XVIII Mistrzostwa Polski Leśników w Tenisie Stołowym” organizowanej przez RDLP w Pile (GK.166.18.2017) 

l Decyzja nr 216 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zwiększenia zatrudnienia w nadleśnictwach klęskowych oraz biurach regionalnych 
dyrekcji Lasów Państwowych (GK.013.6.2017) 

l Decyzja nr 217/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wykorzystania środków, związanych z funduszem leśnym, na łagodzenie 
zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego od zdewastowanych lasów w posiadaniu osób fizycznych na 
terenie gmin, określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych  
w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 
budowlanych (ZG.750.2.2017) 

l Decyzja nr 218/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania klęskowiska w odniesieniu 
do działań w roku 2017 (EP.0210.2.2017) 

l Decyzja nr 219/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 218/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie planu finan-
sowo-rzeczowego zagospodarowania klęskowiska w odniesieniu do działań w roku 2017 (EP.0210.3.2017) 

l Decyzja nr 220 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zlecenia Ośrodkowi Rozwojowo-Wdrożeniowemu Lasów Państwowych w Bedoniu 
(dalej ORWLP) doprowadzenia do upowszechnienia w LP na terenach poklęskowych systemów pomiaru drewna na podstawie analizy 
obrazu (OR.0302.8.2017) 

l Decyzja nr 221 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Kryzysowego działającego w wykonaniu postanowień Instrukcji 
Ochrony Lasu w innym zakresie spraw niż zagospodarowanie drewna poklęskowego (ZO.0070.2.2017)

l Decyzja nr 222 z dnia  29 sierpnia  2017 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Dendrologii PAN w Kórniku realizacji  usługi badawczej pod 
nazwą „Różnorodność gatunkowa grzybów w drzewostanach Puszczy Białowieskiej z uwzględnieniem zamierających drzewostanów 
świerkowych” (OR.5001.18.1.2017) 

 
l Decyzja nr 223/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie dalszej konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego  

w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12  sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (dalej Lasy 
Państwowe lub LP) stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym (ZD.7600.8.2017) 

l Decyzja nr 224 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wniosku złożonego przez Park Narodowy „Bory Tucholskie” pt.: „Realizacja działań 
zmierzających do likwidacji skutków nawałnicy na terenie Parku Narodowego »Bory Tucholskie«” (ZP.0210.4.5.2017)

l Decyzja nr 225 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmodyfikowanej koncepcji  zlecenia Ośrodkowi Rozwojowo-Wdrożeniowemu 
Lasów Państwowych w Bedoniu (dalej ORWLP) doprowadzenia do upowszechnienia w LP na terenach poklęskowych systemów 
pomiaru drewna na podstawie analizy obrazu (ZD.7600.8.2017)

l Decyzja nr 226 z dnia 1 września  2017 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie 
narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informa-
cyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka 
Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.11.2017) 
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l Decyzja nr 227/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie ustalenia wytycznych wiążących dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych w Poznaniu, Toruniu, Gdańsku i Szczecinku na potrzeby wykonania przez nich postanowienia paragrafu 4 Decyzji  
nr 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r. (dalej decyzja 217/2017) (ZG.750.8.2017) 

l Decyzja nr 228 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów 
zakładów o zasięgu krajowym (GD.0050.7.2017) 

l Decyzja nr 229/2017 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ilości drewna poklęskowego do pozyskania w 2017 roku w Regionalnych 
Dyrekcjach Lasów Państwowych ujętych w Decyzji nr 211/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w związku z wystąpie-
niem w dniu 11 i 12  sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe lub LP) stanu 
siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym (ZD.7600.8.2017) 

l Decyzja nr 230 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ustalenia obowiązków spoczywających na dyrektorach regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych w zakresie udzielania pomocy wojewodom w wywiązywaniu się przez nich z obowiązku, określonego w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji 
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 1640) (ZG.750.9.2017) 

l Decyzja nr 231 z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca Decyzję nr 211 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 sierpnia 
2017 r. w sprawie konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12  sierpnia 
2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe lub LP) stanu siły wyższej o zasięgu ponad-
lokalnym (ZM.800.20.2017)

l Decyzja nr 232 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 141 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
9 czerwca 2017 r. w sprawie kontynuowania finansowania w roku 2017 realizacji przedsięwzięć drogowych (EI.770.11.2017)

l Decyzja nr 233 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 181 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2017 nowych przedsięwzięć drogowych, finansowanych z wykorzystaniem 
środków funduszu leśnego, polegających na budowie lub przebudowie dróg wewnętrznych, będących drogami leśnymi oraz budowie, 
przebudowie lub istotnym remontowaniu drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe admini-
stracji publicznej (EI.770.11.2017) 

l Decyzja nr 234 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru do pracy na stano-
wisko specjalisty ds. księgowości i rozliczeń w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (GK.1101.58.2017)

l Decyzja nr  235 z dnia 7 września 2017  r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa oraz Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie realizacji usługi badawczej pod nazwą „Doskonalenie metod oceny zagrożenia drzewostanów sosnowych 
przez główne gatunki foliofagów” (OR.5001.20.1.2017) 

l Decyzja nr 236 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie: dalszej konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w związku 
z wystąpieniem w dniu 11 i 12  sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe lub 
LP) stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym (ZD.7600.8.2017) 

l Decyzja nr 237 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie konkretyzacji, aktualizacji oraz modyfikacji Decyzji 223/2017 Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych z dnia 30 sierpnia 2017 r. (ZM.800.21.2017) 

l Decyzja  nr 238 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia  planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania klęskowiska w 
odniesieniu do działań w roku 2017 w nadleśnictwach klęskowych lub na ich rzecz w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Gdańsku (EP.0210.4.2017) 

l Decyzja  nr 239 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia  planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania klęskowiska w 
odniesieniu do działań w roku 2017 w nadleśnictwach klęskowych lub na ich rzecz w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Poznaniu (EP.0210.5.2017)

 
l Decyzja  nr 240 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia  planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania klęskowiska w 

odniesieniu do działań w roku 2017 w nadleśnictwach klęskowych lub na ich rzecz w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Szczecinku (EP.0210.6.2017) 

l Decyzja  nr 241 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia  planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania klęskowiska w 
odniesieniu do działań w roku 2017 w nadleśnictwach klęskowych lub na ich rzecz w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Toruniu (EP.0210.7.2017)

l Decyzja nr 242 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.12.2017)

l Decyzja nr 243 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów dotyczących zamawiania usług 
leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (EZ.270.1.2017) 
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l Decyzja nr 244 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie 
narady odbytej w Warszawie w dniu 15 września 2017 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami 
zakładów o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawicielami 
Ministerstwa Środowiska, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi 
osobami (GD.0050.7.2017)

l Decyzja nr 245 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej o charak-
terze integracyjnym z funkcją kulturalno-oświatową i sportową pod nazwą własną „Grzybobranie 2017” dla pracowników i emerytów 
DGLP (GK.166.19.2017)

l Decyzja nr 246 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wzoru raportu kwartalnego z realizacji w Lasach Państwowych, z wykorzystaniem 
środków związanych z funduszem leśnym, wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych o charakterze infrastrukturalnym mają-
cych związek z gospodarką leśną lub inną uprawnioną działalnością  Lasów Państwowych, z uwzględnieniem zintegrowania tych 
przedsięwzięć z działalnością Lasów Państwowych w zakresie wspomagania administracji publicznej (EI.770.11.2017)

UWAGA: zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wraz z załącznikami publikowane są na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl
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ZARZĄDZENIE NR 30
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad ewidencji przychodu i rozchodu drewna 
w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie 

ZD.7603.4.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 
pkt 1a3 ustawy o lasach, a także § 8 ust. 1 pkt 24 i 65 ust. 2 pkt 46  
ww. Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe, 

§ 1
Wprowadzam do stosowania w jednostce organizacyjnej Lasów 

Państwowych, będącej  zakładem Lasów Państwowych o zasięgu 
krajowym – Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie zasady ewiden-
cji przychodu i rozchodu drewna stanowiące załącznik nr 1.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą 

obowiązującą od 1 sierpnia 2017 roku.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych 
przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych 
dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.

4 § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów 
Państwowych.

5 § 8 ust. 1 pkt 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala system informacyjny Lasów Państwowych.
6 § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 z dnia 22 sierpnia 2017 r.

ZASADY EWIDENCJI 
przychodu i rozchodu drewna 

w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie

I.  Wstęp

1. Zasady ewidencji przychodu i rozchodu drewna w Ośrodku 
Kultury Leśnej w Gołuchowie opierają się na zasadach ogólnych 
obowiązujących we wszystkich jednostkach organizacyjnych 
Lasów Państwowych, a w szczególności są zgodne z:
1) Zasadami (polityką) rachunkowości Państwowego Gospo-

darstwa Leśnego Lasy Państwowe;
2) Planem kont obowiązującym w Państwowym Gospodarstwie 

Leśnym Lasy Państwowe;
3) Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

w sprawie zasad ewidencji przychodu i rozchodu drewna w 
jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych z zastrze-
żeniem stosowania dokumentów właściwych dla gospodarki 
magazynowej, o odmiennym nazewnictwie lecz identycznym 
znaczeniu dla gospodarki materiałowej.

2. Podstawą do usuwania drzew oraz prowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych na drzewach stojących w parku-arboretum, 
który wpisany jest do rejestru zabytków, są pozwolenia wyda-

wane w formie decyzji administracyjnych przez Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków; na pozostałym terenie podstawą do 
prowadzenia prac są pozwolenia wydawane w formie decyzji 
administracyjnych przez właściwy urząd gminy.

3. Obrót drewnem w ramach działalności OKL Gołuchów jest dzia-
łalnością dodatkową. Ponoszenie kosztów związanych ze 
ścinką, zrywką i manipulacją drewna oraz innymi zadaniami 
związanymi z gospodarką drewnem, są zaliczane do działal-
ności dodatkowej ww. jednostki.

4. Ewidencja drewna prowadzona jest w Systemie Informatycznym 
Lasów Państwowych (SILP), w ramach odrębnego magazynu, w 
sposób dedykowany dla jednostek, dla których obrót drewnem 
jest działalnością dodatkową.

5. Ewidencja kosztów prac związanych z pozyskaniem i zrywką 
drewna prowadzona jest z wykorzystaniem pozycji planu z 
wydzieloną dla tych prac grupą czynności. 

6. OKL Gołuchów prowadzi ewidencję w sposób umożliwiający 
odnoszenie informacji o pozyskaniu drewna do poszczególnych 
adresów leśnych (wydzieleń).
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II. Dokumentacja i ewidencja

7. Ewidencja drewna odbywa się w ramach specjalnie wydzielo-
nego magazynu materiałowego w SILP o nazwie DREWNO.
1)  Uprawnienia do obsługi magazynu otrzymują upoważnieni 

pracownicy zgodnie z zakresem czynności.
2)  Stosuje się nazewnictwo artykułów właściwe dla poszczegól-

nych sortymentów drewna, zgodnie z nomenklaturą stoso-
waną w PGL LP, w oparciu o obowiązujące warunki 
techniczne oraz normy krajowe.

3)  Poszczególne sztuki lub stosy drewna ewidencjonuje się jako 
odrębne podmagazyny. Podmagazyn stanowi numer drewna 
według przyjętej numeracji stosowanej przy ewidencji 
drewna, tj. ośmiocyfrowy, zgodnie z kodem XXYYYYYZ 
numer, gdzie:
a) XX – oznaczenie kodowe roku pozyskania (przychodu) 

drewna, np. 17 dla roku 2017;
b) YYYYY – oznaczenie numeru drewna;
c) Z – dla drewna obieranego sekcyjnie wprowadza się 

numer kolejnej sekcji,  dla drewna odbieranego w stosach 
przyjmuje się „0”.

8. Podstawowymi dokumentami wykorzystywanymi w obrocie 
drewnem są:
1) Dokumenty przychodowe:

a) Rejestr odebranego drewna (ROD) –  sporządzany 
odręcznie; w polu „Sortyment” wprowadza się właściwą 
symbolikę wynikająca ze stosowanego podziału surowca 
drzewnego zgodnie z tabelą pn. „Podział surowca drzew-
nego” zawartą w zarządzeniu Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych w sprawie zasad ewidencji przy-
chodu i rozchodu drewna w jednostkach organizacyjnych 
Lasów Państwowych. Dopuszcza się w polu „Sortyment”  
wpisanie bezpośrednio nazwy artykułu. W polu „Uwagi” 
należy wprowadzić obliczoną miąższość przychodowa-
nego drewna;

b) Przyjęcie materiału z zewnątrz (PZ) – będący potwierdze-
niem wprowadzenia danych do SILP, drukowany po wpro-
wadzeniu danych z ROD;

c) Protokół reklamacyjny – wypełniany odręcznie;
d) Specyfikacja manipulacyjna (SM) – sporządzana odręcznie.

2) Dokumenty rozchodowe:
a) Wydanie na zewnątrz (WZ) – dokument potwierdzający 

odebranie towaru przez kupującego, stanowiący załącznik 
do faktury lub zestawienia paragonów;

b) Rozchód wewnętrzny (RW) – dokument potwierdzający 
zużycie drewna na własne potrzeby, stanowiący załącznik 
do dokumentów wewnętrznych (pobrania);

c) Protokół reklamacyjny – wypełniany odręcznie;
d) Specyfikacja manipulacyjna (SM) – sporządzana 

odręcznie;
e) Faktura VAT.

  9. Koszty pozyskania i zrywki odnoszone są na pozycje planu z 
wydzieloną grupą czynności, z przypisanym adresem leśnym, o 
MPK zgodnym z Planem kont PGL właściwym dla działalności 
dodatkowej. Dane z faktury za usługi lub wykazy robocze (WR) 
przy pozyskaniu własnymi pracownikami odnosi się na poszcze-
gólne pozycje planu, gdzie wykonywane było pozyskanie.

10. Obieg dokumentów pomiędzy stanowiskami rejestrującymi, 
sprawowanie kontroli wewnętrznej, sposób przechowywania i 

archiwizowania oraz liczba drukowanych egzemplarzy wynika z 
opracowanego przez kierownika jednostki organizacyjnej LP 
regulaminu obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej.

III. Przychód drewna

11. Pozyskane drewno rejestruje się z wykorzystaniem dokumentu 
ROD, wprowadzając niezbędne informacje o pozyskiwanym 
sortymencie: numer drewna, gatunek, w polu „Sortyment” 
właściwą symbolikę wynikająca ze stosowanego podziału 
surowca drzewnego zgodnie z tabelą pn. „Podział surowca 
drzewnego” zawartą w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych w sprawie zasad ewidencji przychodu i 
rozchodu drewna w jednostkach organizacyjnych Lasów 
Państwowych, wymiary oraz wypełniając inne niezbędne pola 
dokumentu. W polu „Uwagi” należy wprowadzić obliczoną 
miąższość poszczególnych sortymentów. Dopuszcza się w 
polu „Sortyment” wpisanie bezpośrednio nazwy artykułu.

12. Dla OKL Gołuchów nie występuje konieczność sporządzania 
dokumentu WOD. Dokumentem przyjęcia drewna na magazyn 
jest dokument PZ. 

13. Do ewidencji pozyskanego drewna wykorzystywane są nastę-
pujące formatki dostępne w SILP:
1) Przychód materiałów i Użytków Ubocznych (ścieżka 

dostępu: SILP → Gospodarka Towarowa → Przychód/
rozchód tow. → Przychód mater. I UU);

2) Manipulacja materiałów i Użytków Ubocznych (ścieżka 
dostępu: SILP → Gospodarka Towarowa → Przychód/
rozchód tow. → Manipulacja mater. I UU).

14. Przychód drewna rejestrowany jest według jego źródeł. Do 
podstawowych kierunków przychodu należą:
1) 1 – pozyskanie kosztem OKL Gołuchów na terenie OKL   

        Gołuchów,
2) 2 – pozyskanie bez kosztów,
3) 4 – przychód z manipulacji ( „–” rozchód z manipulacji), 
4) 8 – inny przychód. 

15. Korekty zapisów magazynowych dokonuje się takim rodzajem 
dokumentu, w którym popełniono błąd, z użyciem kierunku pier-
wotnego przychodu. Korekty wynikającej z manipulacji lub 
reklamacji dokonuje się z kierunkiem przychodu nr 4. 

IV. Rozchód drewna

16. Dokumentem rozchodowym potwierdzającym wydanie drewna 
podmiotom zewnętrznym oraz nabywcom indywidulanym jest 
dokument WZ. Stanowi on podstawę do wystawienia faktury lub 
sporządzenia zestawienia paragonów.

17. Dokumentem rozchodowym potwierdzającym rozchód wewnę- 
trzny jest dokument RW.

18. Rozchód drewna rejestrowany jest według jego źródeł.

V. Pozostałe uregulowania

19. Wszelkie działania związane z ewidencją drewna nieopisane w 
niniejszym opracowaniu winny być prowadzone w oparciu o 
przepisy ogólne obowiązujące w PGL, a w szczególności o 
przepisy wymienione w pkt 1. Operacje wykonywane w SILP 
winny być wykonywane zgodne z aktualnymi instrukcjami lub 
wytycznymi.
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DECYZJA NR 215
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

 
z dnia  23 sierpnia 2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na organizację 
wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej pod nazwą własną 

„XVIII Mistrzostwa Polski Leśników w Tenisie Stołowym”
organizowanej przez RDLP w Pile

GK.166.18.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 
pkt. 1a ustawy o lasach3, a także w § 8 ust. 2 pkt 44 ww. Statutu – 
postanawiam, co następuje:

§ 1
W nawiązaniu do przesłanego przez Dyrektora Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile wniosku z dnia 4 sierpnia br., 
znak: RP.166.25.2017.AT, na podstawie Zarządzenia nr 15 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 r. w 
sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodar-
stwie Leśnym Lasy Państwowe, znak: GK.166.3.2016, wyrażam 
zgodę na zorganizowanie przez RDLP w Pile wielofunkcyjnej 
imprezy pracowniczej pod nazwą własną „XVIII Mistrzostwa Polski 
Leśników w Tenisie Stołowym”, organizowanej we współpracy z 
Nadleśnictwem Złotów, Krajowym Sekretariatem Zasobów Natural-
nych Ochrony Środowiska i Leśnictwa oraz Krajową Sekcją 
Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność, szczegółowo opisanej 
w cytowanym wniosku i zobowiązuję:
1. Dyrektora RDLP w Pile do organizacji imprezy oraz do sporzą-

dzenia sprawozdania z powyższej imprezy pracowniczej zgodnie 
z przytoczonym wyżej zarządzeniem. 

2. Wyznaczam RDLP w Pile jako jednostkę wiodącą, której zakres 
działań w powyższym zakresie określa § 12 i § 13 powyższego 
Zarządzenia nr 15.

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrek-
torów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych,  Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych  inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regio-
nalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.

4 Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. 

3. Dyrektora RDLP w Pile do współdziałania z Nadleśnictwem 
Złotów, Krajowym Sekretariatem Zasobów Naturalnych Ochrony 
Środowiska i Leśnictwa oraz Krajową Sekcją Pracowników Leś-
nictwa NSZZ Solidarność w zakresie organizacji powyższej 
imprezy w ramach Porozumienia regulującego zakres zadań, 
system rozliczeń finansowych i odpowiedzialności wynikający z 
prac organizacyjnych powyższej imprezy.

4. Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych do archiwizacji w celach 
kontrolingowych sprawozdania z zorganizowanej imprezy 
pracowniczej.

§ 2
Niniejszą decyzję otrzymują: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Pile, Nadleśniczy Nadleśnictwa Złotów, 
Wydział Zarządzania Zasobami Pracy Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych. 

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski
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DECYZJA NR 217/2017
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie wykorzystania środków, związanych z funduszem leśnym, 
na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego 

od zdewastowanych lasów w posiadaniu osób fizycznych na terenie gmin, 
określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. 
w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., 

w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów 
i rozbiórek obiektów budowlanych

ZG.750.2.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, zwanej dalej ustawą, w związku z § 6 Statutu Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, zwanego dalej 
Statutem – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, określonego w art. 56 ust. 2. ustawy3 – mając na 
względzie:

1) przepis art. 58 ust. 2 w powiązaniu z art. 57 ust. 2 ustawy o 
lasach4,

2) pismo Ministra Środowiska ukierunkowujące Lasy Państwowe 
na działania, polegające na zaangażowaniu środków finan-
sowych, związanych z funduszem leśnym, na likwidację 
skutków żywiołu w lasach zdewastowanych w następstwie 
silnych wiatrów, jakie na terenie województw wielkopol-
skiego, pomorsko- kujawskiego oraz pomorskiego wystąpiły 
w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r. – stanowiącego załącznik nr 1 
do niniejszej decyzji –

– postanawiam, co następuje:

§ 1
W celu likwidacji zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, w 

tym zagrożenia pożarowego, związanego z lasami zdewastowa-
nymi na terenie gmin, określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowa-
nych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których 
stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek 
obiektów budowlanych, wydzielam kwotę 35 milionów złotych 
środków finansowych, związanych z funduszem leśnym, o których 
mowa w art. 57 ust. 2 ustawy o lasach.

§ 2
Ustalam następującą procedurę wykorzystania środków, o 

których mowa w § 2:
1) dyrektorzy regionalnych Lasów Państwowych w Poznaniu, 

Toruniu, Gdańsku i Szczecinku bez zbędnej zwłoki, z inicjatywy 
własnej zorganizują i – przy udziale Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych – przeprowadzą spotkania z właściwymi 
starostami (po jednym spotkaniu w ramach danej regionalnej 
dyrekcji Lasów Państwowych) w celu poinformowania ich o 

możliwości wykorzystania środków, związanych z funduszem 
leśnym, dla kształtowania bezpieczeństwa publicznego poprzez 
uporządkowanie drzewostanu lasów niepaństwowych, znajdują-
cych się w posiadaniu osób fizycznych, jeżeli lasy te zostały 
zdewastowane w następstwie silnych wiatrów, jakie w dniach  
11 i 12 sierpnia 2017 r. przetoczyły się przez Polskę i znajdują 
się w zasięgu terytorialnym gmin, o których mowa w § 1;

2) jeżeli starostowie zdecydują się na skorzystanie z możliwości, o 
której mowa w pkt l, powinni doprowadzić do uzyskania od 
poszczególnych wyżej wymienionych posiadaczy lasów oświad-
czenia co do gotowości uporządkowania tych lasów w celu 
ukształtowania bezpieczeństwa publicznego terenu (pod warun-
kiem zawarcia umowy, o której mowa w pkt 4);

3) warunkiem zaangażowania środków, o których mowa w § 1, jest 
wydanie przez starostę decyzji zobowiązującej do uporządkowania 
lasu zdewastowanego (tzw. zrąb z przyczyn sanitarnych) z 
wyraźnym podkreśleniem związku tego porządkowania z kształto-
waniem bezpieczeństwa publicznego terenu;

4) kolejnym warunkiem zaangażowania środków, o których mowa 
w § 1, jest zawarcie umowy pomiędzy właściwym terytorialnie 
nadleśniczym a starostą w sprawie pośrednictwa w przekazy-
waniu środków, związanych z funduszem leśnym, do wyżej 
wymienionych osób fizycznych. W umowie, o której mowa w 
zdaniu poprzedzającym, należy ustalić, że:
a) kwota środków należnych każdej z tych osób fizycznych 

będzie równa iloczynowi pola powierzchni lasu zdewastowa-
nego i średniej stawki za uporządkowanie 1 ha lasu,

b) stawka, o której mowa w lit. a, będzie przyjmowana na 
podstawie tabeli stawek, o której mowa w § 4,

c) przekazanie środków będzie następować na wniosek 
starosty, zawierający informację, że uporządkowanie lasu 
zdewastowanego zostało ukończone, i po sporządzeniu 
przez nadleśnictwo protokołu na podstawie oględzin tereno-
wych dokonanych przez delegowanego do tego pracownika 
nadleśnictwa;

5) częścią składową umowy, o której mowa w pkt 4, powinny być 
załączniki, obejmujące oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, 
oraz decyzja, o której mowa w pkt 3;

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2017 poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrekto-
rów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Powołany przepis ustawy o lasach stanowi, że środkami, związanymi z funduszem leśnym, dysponuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
4 Z powołanych przepisów ustawy o lasach wynika, że środki, związane z funduszem leśnym (jeżeli środki te stanowią następstwo realizacji należności, kar i opłat, a 

także należności z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz lasów we władaniu parków narodowych) 
powinny być przeznaczane m.in. na prace związane m.in. z usuwaniem skutków klęsk w lasach niepaństwowych – inne aniżeli zalesianie gruntów oraz realizowanie 
zadrzewień.
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6) na podstawie umowy, o której mowa w pkt 4, starostowie 
powinni podpisać stosowne umowy z ww. posiadaczami 
lasów zdewastowanych;

7) po uzyskaniu przez nadleśnictwo wniosku oraz zatwierdzeniu 
przez nadleśniczego protokołu, o którym mowa w pkt 4 lit. c, 
nadleśnictwo:
a) powinno niezwłocznie, za pośrednictwem właściwej 

regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wystąpić o 
przekazanie, na wskazany rachunek bankowy, środków 
związanych z funduszem leśnym;

b) po otrzymaniu środków powinno niezwłocznie przekazać 
te środki na właściwy rachunek urzędu starostwa powiato-
wego.

§ 3
1. Niniejsza decyzja nie reguluje procedury przekazywania 

środków przez starostę do wyżej wymienionych osób fizycz-
nych, zakładając, że będzie to następować według uregulowań 
obowiązujących w poszczególnych starostwach lub ustalonych 
przez starostę.

2. Środki otrzymywane przez właścicieli lasów niepaństwowych 
należy traktować jako wynagrodzenie za wyręczanie admini-
stracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego.

§ 4
Każdego z dyrektorów, o których mowa w § 2 pkt 1, zobowiązuję 

do ustalenia, w drodze decyzji zarządczej, tabeli stawek służących 
do obliczania kwoty środków, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a, 
kierując się przy tym kosztami bezpośrednimi ponoszonymi na 
odpowiadające działania w nadzorowanych nadleśnictwach.

Ilekroć w niniejszej decyzji jest mowa o staroście, należy przez 
to rozumieć również prezydenta miasta na prawach powiatu.

§ 5
Postanowienia niniejszej decyzji stosuje się odpowiednio w 

odniesieniu do niepaństwowych lasów zdewastowanych, znajdują-
cych się w zasięgu terytorialnym nadleśnictw, objętych decyzją  
nr 211/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
16 sierpnia 2017 r., choćby nie znajdowały się one w zasięgu tery-
torialnym gmin, o których mowa w § 1.

§ 6
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 decyzja wchodzi w życie z dniem podpi-

sania.
2. Jeżeli spodziewane rozpatrzenie decyzji przez Radę Ministrów 

w dniu 24 sierpnia 2017 r. będzie skutkować koniecznością jej 
zmiany, nastąpi to niezwłocznie po powzięciu wiedzy na ten 
temat przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. 
Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych 
niezwłocznie, w trybie operacyjnym, zostaną powiadomieni o 
obowiązku wykonywania niniejszej decyzji w jej brzmieniu aktu-
alnym lub w wersji zmienionej.
   

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

MINISTER ŚRODOWISKA
Jan Szyszko

Warszawa, 23 sierpnia 2017 r.

DL-I.0770.157.2017.EL
 

Pan
Konrad Tomaszewski 
Dyrektor Generalny 
Lasów Państwowych 

Szanowny Panie Dyrektorze

Działając na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 ze zm.), mając na 
względzie obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, polecam Panu Dyrektorowi podjęcie pilnych działań, jakie okażą się 
niezbędne dla uporządkowania lasów prywatnych, które w wyniku wystąpienia w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r. silnych wiatrów, uległy 
zniszczeniu na terenie Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Toruniu, Gdańsku i Szczecinku.

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 217
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 24 sierpnia 2017 r.
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Huraganowy wiatr, który wystąpił na terenie województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego w dniach 11 i 12 
sierpnia 2017 r., wyrządził niespotykane dotychczas szkody w drzewostanach, także tych, które są własnością osób fizycznych.

W zdewastowanych przez huragan lasach prywatnych prawie wszystkie drzewa są połamane albo poprzewracane.
Należy podkreślić, że na ww. obszarze objętym klęską naturalną lasy prywatne występują w bardzo dużym rozdrobnieniu, często 

podzielone na kilka działek. Większość właścicieli gruntów leśnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych nie posiada specjalistycz-
nych środków produkcji leśnej i wykorzystuje w tym celu sprzęt rolniczy, a prace leśne przeważnie wykonuje samodzielnie. W tej sytuacji, 
biorąc również pod uwagę stopień zamożności miejscowej ludności, nie jest możliwe, aby właściciele zdewastowanych lasów zdołali w 
szybkim czasie uporządkować teren poklęskowy poprzez uprzątnięcie lasu z „rumoszu” drzewnego, stwarzając tym samym warunki do 
ponownego wprowadzenia tu roślinności leśnej.

Pozostawienie na zniszczonych powierzchniach „rumoszu” drzewnego w lasach prywatnych stwarzać będzie zagrożenie dla bezpie-
czeństwu publicznego, przede wszystkim wystąpienie wielkoobszarowych pożarów związanych z nagromadzeniem olbrzymiej ilości 
martwej biomasy.

W tej sytuacji, porządkowanie poklęskowych powierzchni w tych lasach należy postrzegać przede wszystkim jako kształtowanie nale-
żytego stanu bezpieczeństwa publicznego na znacznej części terytorium kraju.

Zgodnie z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) środki funduszu leśnego (związane 
z wyłączeniem z produkcji lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz lasów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym 
parków narodowych) mogą być przeznaczone również na prace związane z usuwaniem skutków klęsk i prowadzeniem gospodarki w 
lasach niepaństwowych.

Z poważaniem
i Darz Bór

Jan Szyszko

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2017 poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrekto-
rów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Powołana decyzja została wydana w sprawie konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r. 
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe lub LP) stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym. Paragraf 24 ust. 2 tej decyzji 
stanowi, że w sprawie planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania klęskowiska na etapie porządkowania stanu sanitarnego lasu zostanie poświęcona odrębna 
decyzja zarządcza Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

DECYZJA NR 218/2017
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania klęskowiska 
w odniesieniu do działań w roku 2017

 EP.0210.2.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, zwanej dalej ustawą, w związku z § 6 Statutu Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, zwanego dalej 
Statutem – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, wynikającego z § 24 ust. 2 Decyzji nr 211/2017 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r.3 
(zwanej dalej decyzją 211/2017) – postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Ustala się, że wykonanie paragrafu 24 ust. 1 decyzji 211/2017 

zobowiązującego dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych w Poznaniu, Toruniu, Gdańsku i Szczecinku do 
sporządzenia projektu planu finansowo-rzeczowego zagospo-
darowania klęskowiska na etapie porządkowania stanu sanitar-
nego lasu powinno polegać na doprowadzeniu do wypełnienia w 
formacie aplikacji EXCEL i przesłania w terminie do końca 
sierpnia 2017 r. do komórki organizacyjnej Dyrekcji Generalnej 

Lasów Państwowych właściwej w sprawach planowania zesta-
wienia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. Przy 
sporządzaniu zestawienia, o którym mowa w zdaniu poprzedza-
jącym, należy stosować procedury możliwie najbardziej uprosz-
czone (szacunkowe).

2. Kierownikowi ww. komórki organizacyjnej Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych poleca się udzielanie właściwym stanowi-
skom pracy w wyżej wymienionych regionalnych dyrekcjach 
Lasów Państwowych, na ich wniosek i w trybie operacyjnym, 
wszelkich informacji i wiążących z mocy niniejszej decyzji wyja-
śnień dotyczących szczegółowego sposobu wypełniania  zesta-
wienia, o których mowa w ust. 1 § 1.

§ 2
1. Komórkę organizacyjną Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-

wych, o której mowa w § 1, zobowiązuje się do:
1) dokonania szczegółowej analizy i weryfikacji każdego zestawienia,
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2) zaprojektowania i przedłożenia Dyrektorowi Generalnemu 
Lasów Państwowych do zatwierdzenia decyzji zarządczych 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie 
zatwierdzenia (odrębnie dla poszczególnych regionalnych 
dyrekcji LP) planów finansowo-rzeczowych zagospodaro-
wania klęskowiska. 

2. Przy realizacji postanowienia ust. 1 ww. komórka powinna 
współpracować z merytorycznymi wydziałami i zespołami DGLP.

§ 3
1. Decyzję zatwierdzającą poszczególne plany finansowo-

-rzeczowe zagospodarowania klęskowiska należy przyjmować 
za podstawę wystąpień dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych o przelanie określonych kwot środków związa-
nych z funduszem leśnym.

2. Wystąpienia, o których mowa w ust. 1 (łącznie dla wszystkich 
nadleśnictw klęskowych w zasięgu danej regionalnej dyrekcji 
Lasów Państwowych), sporządza dyrektor regionalnej dyrekcji 
Lasów Państwowych:
1) w odniesieniu do nakładów i prac urządzeniowych: w miarę 

potrzeb;
2) w odniesieniu do kosztów: co miesiąc (pierwszy wniosek do 

5 września z tytułu kosztów poniesionych w sierpniu 2017 r.). 
3. Wystąpienia te stają się podstawą wnioskowania o urucho-

mienie środków rezerwy funduszu leśnego. Wystąpienia należy 
kierować do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w trybie 
zgodnym z obowiązującą dotychczas procedurą rozwiązywania 
w ciągu roku gospodarczego rezerwy ogólnej funduszu leśnego. 

§ 4
1. Wystąpienia o przelew środków, służące refinansowaniu wydatków 

na nabycie środków trwałych, oraz wystąpienia związane z refinan-
sowaniem prac urządzeniowych należy przedkładać wraz z uwiary-
godnionymi dokumentami dowodzącymi poniesione wydatki,  
tj. zgodnie z aktualnie obowiązującą procedurą.

2. Wystąpienia o przelew środków, służące sfinansowaniu kosztów 
realizacji planu rzeczowo-finansowego zagospodarowania 
klęskowiska, powinny opiewać na kwotę równą:
1) odpowiadającą 0,1 kwoty, o której mowa w ust. 3 – za miesiąc 

sierpień 2017 r.;
2) odpowiadającą 0,225 kwoty, o której mowa w ust. 3 – za 

miesiące od września do grudnia 2017 r.
3. Kwotę środków związanych z funduszem leśnym należną 

danemu nadleśnictwu klęskowemu z tytułu ponoszonych 
kosztów ujętych w planie rzeczowo-finansowym zagospodaro-
wania klęskowiska ustala się, stosując następującą formułę 
matematyczną:

(1) FL = ∑(K) + O – P,

w której podstawowe symbole oznaczają:
FL – kwota środków związanych z funduszem leśnym, 

należna nadleśnictwu klęskowemu za okres od wystą-
pienia klęski do końca roku 2017;

∑K –  suma kosztów od kosztu K1 do K10 ujęta w zatwierdzo-
nych planach finansowo-rzeczowych zagospodarowania 
klęskowiska;

O –  odpis podstawowy brutto naliczony od sprzedaży drewna 
w okresie od wystąpienia klęski do końca roku 2017;

P – przychody ze sprzedaży drewna ujęte w zatwierdzonym  
planie finansowo-rzeczowym zagospodarowania klęsko-
wiska.

4. Środki, o których mowa w ust. 2, należy traktować jako dopłatę 
wewnętrzną na wyrównanie niedoborów powstających przy 
realizacji zadań gospodarki leśnej.
 

§ 5
1. Dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych upoważnia 

się i zobowiązuje do stosowania zasady, zgodnie z którą (otrzy-
mywane z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na rachunek 
RDLP) miesięczne kwoty środków służących sfinansowaniu 
kosztów realizacji planu rzeczowo-finansowego zagospodaro-
wania klęskowiska powinny być przekazywane do poszczegól-
nych nadleśnictw klęskowych z uwzględnieniem faktycznych 
potrzeb tych jednostek, w tym wynikających z ich aktualnej sytu-
acji „płynnościowej” (tj. niekoniecznie według wyliczeń dokonywa-
nych z odpowiednim stosowaniem w stosunku do poszczegól-
nych nadleśnictw formuły, o której mowa w § 4 ust. 3). 

2. Mając na względzie szacunkowy z oczywistych względów 
charakter danych, jakie będą  ujmowane w planach finansowo-
-rzeczowych zagospodarowania klęskowiska, weryfikacja rzetel-
ności rozrachunków pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów 
Państwowych a regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych z 
tytułu środków służących sfinansowaniu kosztów realizacji 
tychże planów nastąpi w ramach corocznej wewnątrzinstytucjo-
nalnej oceny wyniku finansowego nadleśnictw. 

§ 6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski
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Załącznik nr 1 do Decyzji nr 218/2017
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

PROJEKT  PLANU  FINANSOWO-RZECZOWEGO 
ZAGOSPODAROWANIA  KLĘSKOWISKA  W  ROKU  2017

na etapie porządkowania stanu sanitarnego lasu w nadleśnictwach 
w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w …………………………….

Tytuł kosztów lub nakładów Koszt lub nakład 
razem (tys. zł)

Przychody 
ze sprzedaży 

drewna (tys. zł)I Koszty

1.
Utrzymanie zasobów pracy związanych z przyrostem zatrudnienia w nadleśnictwach 
klęskowych (od daty zatrudnienia w związku z wystąpieniem klęski do końca roku 
2017) [K1]

(Ilość surowca 
drzewnego 

do pozyskania 
i oznaczenia 

pod względem 
przyszłych nabywców 

od połowy  
sierpnia 2017 r.  

do końca 2017 r. 
pomnożona przez 

przeciętną cenę 1 m3 

drewna) – P

2. Koszty funkcjonowania Służby Leśnej w nadleśnictwie (od daty wystąpienia klęski  
do końca 2017 r.) [K2]

3. Tzw. pozostałe koszty administracyjne (od daty wystąpienia klęski do końca 2017 r.) [K3]

4.
Koszty udrażniania dróg i wszelkiej innej pomocy udzielanej administracji publicznej 
od daty wystąpienia klęski do końca 2017 r. (chyba że są one ewidencjonowane jako 
koszty pozyskania surowca drzewnego) [K4]

5. Szacowanie, w tym metodą lotniczą,  ilości oraz struktury surowca drzewnego 
pozyskiwanego na terenie klęskowiska (koszty do poniesienia w roku 2017) [K5]

6. Pozyskanie surowca drzewnego (od daty wystąpienia klęski do końca 2017 r.) [K6]

7. Odbiórka drewna z użyciem technik  fotooptycznych (od daty wystąpienia klęski  
do końca 2017 r.) [K7]

8. Utrzymanie infrastruktury drogowej służącej do wywozu drewna (od daty wystąpienia 
klęski do końca 2017 r.) [K9]

9.
Koszty zagospodarowania klęskowiska, w tym melioracje agrotechniczne oraz inne 
koszty hodowli i ochrony lasu do poniesienia w nadleśnictwie (od daty wystąpienia 
klęski do końca 2017 r.) [K10]

10. Inne tytuły powyżej niewymienione (wymienić jakie) [K11]
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

II Nakłady na nabycie lub wytworzenie środków trwałych
1. Maszyny wielooperacyjne 
2. Rejestratory
3. Budowa dróg
4. Inne tytuły nakładów (wymienić jakie)

4.1.
4.2.
4.3.
III Aktualizacja planów urządzenia lasu

Sporządził:        Zatwierdził:
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DECYZJA NR 219/2017 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Decyzji nr 218/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. 
w sprawie planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania klęskowiska 

w odniesieniu do działań w roku 2017

 EP.0210.3.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, zwanej dalej ustawą, w związku z § 6 Statutu Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, zwanego dalej 
Statutem – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, wynikającego z § 24 ust. 2 Decyzji nr 211/2017 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r.3 
(zwanej dalej decyzją 211/2017)  – postanawiam, co następuje:

§ 1
W załączniku nr 1 do Decyzji nr 218/2017 w sprawie planu finan-

sowo-rzeczowego zagospodarowania klęskowiska w odniesieniu 
do działań w roku 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) w wierszu 8 tabeli wyrażenie [K9] zastępuje się wyrażeniem [K8];
2) w wierszu 9 tabeli wyrażenie [K10] zastępuje się wyrażeniem [K9];
3) w wierszu 10 tabeli wyrażenie [K11] zastępuje się wyraże-

niem [K10].

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz. U. 2017, poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrekto-
rów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Powołana decyzja została wydana w sprawie konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r. 
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe lub LP) stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym. Paragraf 24 ust. 2 tej decyzji 
stanowi, że sprawie planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania klęskowiska na etapie porządkowania stanu sanitarnego lasu zostanie poświęcona odrębna 
decyzja zarządcza Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

DECYZJA NR 220
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie zlecenia Ośrodkowi Rozwojowo-Wdrożeniowemu Lasów Państwowych w Bedoniu (dalej ORWLP) 
doprowadzenia do upowszechnienia w LP na terenach poklęskowych 

systemów pomiaru drewna na podstawie analizy obrazu 

OR.0302.8.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, zwanej dalej ustawą, w związku z § 6 Statutu Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, zwanego dalej 
Statutem – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, wynikającego z obowiązku określonego w § 135 ust. 1 

pkt 3 w związku z § 133 ust. 1 pkt 2 Zarządzenia Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych nr 46 z dnia 24 października 2016 r. 
w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe3, zwanego dalej także 
zarządzeniem – mając na względzie:

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2017 poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrekto-
rów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Powołane zarządzenie zostało opublikowane w grudniu 2016 r. w wydaniu specjalnym Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych. Paragraf 135 ust. 1 pkt 3 tego 
zarządzenia stanowi, że postępowanie nadzwyczajne w stanach siły wyższej wymaga podjęcia decyzji (…) przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, jeżeli 
stan siły wyższej ma charakter ponadlokalny, lecz zagospodarowanie drewna „klęskowego” dotyczy więcej niż jednej RDLP (stan siły wyższej o znaczeniu ponadre-
gionalnym). Paragraf 133 ust. 1 pkt 2 cytowanego zarządzenia stanowi, iż mając na względzie, że planowane pozyskanie drewna może wymagać istotnej korekty w 
następstwie wystąpienia zdarzeń przyrodniczych (…) o niebagatelnym charakterze – (…) wprowadza się możliwość ustalania nadzwyczajnych postępowań mających 
na celu oznaczanie surowca pod względem przyszłych nabywców lub/oraz nadzwyczajnych zmian w zawartych umowach kupna-sprzedaży surowca drzewnego.  
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1) obowiązek ustawowy Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych ustalania systemu informacyjnego Lasów Państwowych 
(zob. § 8 ust. 1 pkt 6 Statutu);

2) okoliczność, iż przed laty ORWLP wykonał prace rozwojowe 
zwieńczone oceną dokładności i przydatności różnych 
systemów odbiórki surowca drzewnego metodą analizy 
obrazu;

3) na terenie klęskowiska, będącego przedmiotem decyzji 
211/20174,  dochodzić będzie do  kumulowania się niespoty-
kanie dotąd dużych ilości drewna kłodowanego i średniowy-
miarowego  odbieranego w stosach;

4) postanowienie art. 56 ust. 25 ustawy –
– postanawia się, co następuje:

§ 1
1. Na Dyrektora ORWLP nakłada się obowiązek doprowadzenia w 

terminie nieprzekraczającym daty 1 października 2017 r. do 
upowszechnienia w nadleśnictwach, objętych stanem siły 
wyższej, o którym mowa w decyzji 211/2017 (nadleśnictwa 
klęskowe), systemu odbiórki drewna stosowego (kłody oraz 
stosy drewna średniowymiarowego) z zastosowaniem techniki 
analizy obrazu.

2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, powinno nastę-
pować z uwzględnieniem następujących założeń:
1) mając na względzie, że Lasy Państwowe zleciły Uniwersyte-

towi Przyrodniczemu w Poznaniu prace badawcze, które 
powinny zakończyć się wprowadzeniem do praktyki gospo-
darczej w LP oryginalnie polskiej metody zdalnej odbiórki 
drewna stosowego – system, o którym mowa w ust. 1, ma 
funkcjonować w nadleśnictwach klęskowych co najwyżej do 
końca września  2018 r. (po czym powinien zostać zastą-
piony ww. metodą opracowywaną aktualnie przez Uniwer-
sytet Przyrodniczy w Poznaniu);

2) odbiórka drewna stosowego na terenie klęskowiska powinna 
być adresowana do oddziału leśnego (oddział leśny jako 
jedno wydzielenie leśne), a także powinna   obejmować  
świadczenie usług przez specjalistyczny podmiot, który 
utworzy szereg własnych zespołów wykonawczych, prze-
mieszczających się rotacyjnie z nadleśnictwa do nadleś- 
nictwa klęskowego, a w ramach danego nadleśnictwa z 
oddziału leśnego na oddział leśny;

3) dopuszcza się, że wyniki zdalnej odbiórki poszczególnych 
stosów drewna będą najpierw ewidencjonowane na serwe-
rach ww. podmiotu usługodawczego, z których będą transmi-
towane do rejestratorów leśniczych (choć zdecydowanie 
bardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby zapewnienie 
„odkładania” się tych wyników  na serwerach stanowiących 
część składową Systemu Informatycznego Lasów Państwo-
wych /SILP/);

4) zapis na rejestratorze leśniczego ma odpowiadać powstaniu 
tzw. rejestru odebranego drewna.

§ 2
Wypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 1, powinno nastą-

pić w wykonaniu przez ORWLP następujących zadań:
1) przeprowadzenie z uwzględnieniem przepisów dotyczących 

procedury zamówień z  wolnej ręki (lub innej podobnej proce-
dury określonej w Prawie zamówień publicznych) wyboru 
podmiotu (podmiotów) do świadczenia wyżej wymienionej 
usługi;

2) doprowadzenie poprzez zamówienie usługi wewnątrzinstytu-
cjonalnej Zakładu Informatyki Lasów Państwowych (ZILP) do 
stworzenia możliwości transmisji wyników odbiórki drewna z 
serwera (serwerów) usługodawcy (usługodawców) lub z 
serwera stanowiącego część składową SILP do rejestratorów 
leśniczego;

3) przeprowadzenie wraz z ww. podmiotem (podmiotami) oraz 
Zakładem Informatyki Lasów Państwowych testów na osta-
teczne potwierdzenie funkcjonalności, w tym bezpieczeń-
stwa i niezawodności, ww. systemu (systemów) – przede 
wszystkim w zakresie transmisji danych do rejestratorów 
leśniczego;

4) doprowadzenie we współpracy z ww. podmiotem (podmio-
tami), Zakładem Informatyki Lasów Państwowych, właści-
wymi regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych  oraz 
nadleśnictwami klęskowymi do zapewnienia transmisji 
wyników zdalnej odbiórki drewna stosowego do rejestratorów 
leśniczego;

5) opracowanie szczegółowej instrukcji technologicznej odbiórki 
drewna metodą analizy obrazu;

6) opracowanie programu i przeprowadzenie scentralizowa-
nego szkolenia nadleśniczych, leśniczych i podleśniczych, 
będących pracownikami nadleśnictw klęskowych, na okolicz-
ność praktycznej strony zdalnej odbiórki drewna w tych 
nadleśnictwach;

7) opracowanie wzoru umowy między nadleśnictwem 
klęskowym a podmiotem (podmiotami), o którym (o których)  
mowa w pkt 1; 

8) doprowadzenie do wykreowania w ramach ZILP i zapew-
nienie sprawnego działania grupy szybkiego reagowania na 
wypadek awarii i innych zakłóceń systemu, nie wymagają-
cych angażowania podmiotu, o którym mowa w pkt 1.

§ 3
1. Zadania, o których mowa w § 2, należy traktować jako części 

składowe wchodzące w skład wspólnego przedsięwzięcia nastę-
pujących jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych poza 
gospodarką leśną (doskonalenie funkcjonalne Lasów Państwo-
wych):
1) Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
2) ORWLP;
3) ZILP;
4) regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, 

Toruniu, Gdańsku i Szczecinku;
5) Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (stano-

wiska pracy biorące udział w minionych latach w pracach 
rozwojowych zwieńczonych oceną dokładności i przydat-
ności różnych systemów odbiórki surowca drzewnego 
metodą analizy obrazu);

6) nadleśnictw, ujętych w decyzji 211/2017.
2. Ustala się, że:

1) funkcjonowanie ORWLP oraz ZILP w realizacji przedsię-
wzięcia będzie następować w ciężar funduszu leśnego;

2) działania ww. regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych 
oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych będą finanso-
wane z wpłat, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o 
lasach;

3) działania nadleśnictw klęskowych w ramach pomocy dla 
ORWLP i ZILP będą prowadzone w ramach kosztów 
własnych (koszty miękkiej działalności rozwojowej). 

4 Chodzi o decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego 
w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12  sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe lub LP) stanu siły wyższej 
o zasięgu ponadlokalnym  (znak: ZM.800.19.2017).

5 Przepis art. 56 ust. 2 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dysponuje środkami funduszu leśnego.
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§ 4
1. Podstawą funkcjonowania ORWLP powinna być umowa 

pomiędzy tym zakładem a Dyrekcją Generalną Lasów Państwo-
wych.

2. Komórkę organizacyjną Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych właściwą ds. użytkowania lasu zobowiązuje się do zapro-
jektowania we współpracy z komórkami organizacyjnymi 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych właściwymi ds. marke-
tingu, informatyki oraz  zamówień publicznych projektu umowy, 
o której mowa w ust. 1.

3. Pomoc dla ORWLP i ZILP ze strony wyżej wymienionych regio-
nalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz wyżej wymienionych 
nadleśnictw powinna wynikać z ustaleń operacyjnych, dokony-
wanych przez te zakłady z tymi dyrekcjami oraz nadleśnictwami. 

§ 5
Komórkę organizacyjną Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-

wych właściwą ds. zamówień publicznych zobowiązuje się do 
konsultacji (doradztwa) oraz szczególnie wnikliwego kontrolingu 
procesu zamówieniowego, związanego z wykonywaniem postano-
wień niniejszej decyzji.

§ 6
Postęp prac składających się na realizację postanowień niniej-

szej decyzji, a także jej konkretyzacje, aktualizacje oraz ewentu-
alne modyfikacje powinny być przedmiotem cotygodniowych 
wideokonferencji, o których mowa w decyzji 211/2017.  

§ 7
Podstawą korzystania przez dane nadleśnictwo klęskowe z 

usługi odbiórki drewna na podstawie analizy obrazu powinna być 
umowa, o której mowa § 2 pkt 7. 

§ 8
Na poziomie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych za termi-

nowe oraz skuteczne wprowadzenie do praktyki gospodarczej w 
ww. nadleśnictwach klęskowych systemu zdalnej odbiórki drewna 
na podstawie analizy obrazu czyni się bezpośrednio odpowiedzial-
nym naczelnika kierującego komórką organizacyjną DGLP 
właściwą ds. użytkowania lasu.

§ 9
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 221
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu Kryzysowego działającego w wykonaniu postanowień 
Instrukcji Ochrony Lasu w innym zakresie spraw 

niż zagospodarowanie drewna poklęskowego

ZO.0070.2.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2, zwanego dalej Statutem  – w wykona-
niu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynika-
jącego z obowiązku określonego  w § 135 ust. 1 pkt 3 w związku z 
§ 133 ust. 1 pkt 2 Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych nr 46 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie sprze-
daży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe3 – mając na względzie:

1) uregulowania w Instrukcji Ochrony Lasu dotyczące organi-
zacji działań ochronnych w sytuacjach klęskowych;

2) wstępne rozpoznanie operacyjne rozmiaru uszkodzeń drze-
wostanów, jakie w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r. zaistniały w 
następstwie huraganowych wiatrów, 2) ustalenia narady 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych 
odbytej w formie wideokonferencji w dniu 14 sierpnia 2017 r. 
pod kierunkiem Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych;

3) postanowienie § 10 Statutu4;
4) postanowienia § 28 ust. 3 Decyzji nr 211/2017 Dyrektora Gene-

ralnego Lasów Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r. –
– postanawia się, co następuje:

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2017 poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrekto-
rów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Powołane zarządzenie zostało opublikowane w grudniu 2016 r. w wydaniu specjalnym Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych. Paragraf 135 ust. 1 pkt 3 tego 
zarządzenia stanowi, że postępowanie nadzwyczajne w stanach siły wyższej wymaga podjęcia decyzji (…) przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, jeżeli 
stan siły wyższej ma charakter ponadlokalny, lecz zagospodarowanie drewna „klęskowego” dotyczy więcej niż jednej RDLP (stan siły wyższej o znaczeniu ponadre-
gionalnym). Paragraf 133 ust. 1 pkt 2 cytowanego zarządzenia stanowi, iż mając na względzie, że planowane pozyskanie drewna może wymagać istotnej korekty w 
następstwie wystąpienia zdarzeń przyrodniczych (…) o niebagatelnym charakterze – (…) wprowadza się możliwość ustalania nadzwyczajnych postępowań mających 
na celu oznaczanie surowca pod względem przyszłych nabywców lub/oraz nadzwyczajnych zmian w zawartych umowach kupna-sprzedaży surowca drzewnego.

4 § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowi, że „Dyrektor Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźne, zespoły doradcze dla 
określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów”.
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§ 1
1. Powołuję Zespół Kryzysowy Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych, zwany dalej „Zespołem”, do wykonywania posta-
nowień Instrukcji Ochrony Lasu w innym zakresie spraw niż 
zagospodarowanie drewna poklęskowego.

2. Do wypełniania funkcji stałych członków Zespołu wyznaczam 
następujących pracowników jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych:
1) Andrzej Borowski – Zastępca Dyrektora Generalnego  

ds. Gospodarki Leśnej  – Przewodniczący Zespołu;
2) Aldona Perlińska – Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu DGLP;
3) Krzysztof Rostek – Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej 

DGLP;
4) Piotr Młynarczyk – Naczelnik Wydziału Infrastruktury DGLP;
5) Witold Pajkert – Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej, 

RDLP w Toruniu;
6) Marcin Naderza – Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki 

Leśnej, RDLP w Gdańsku;
7) Ireneusz Niemiec – Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki 

Leśnej, RDLP w Poznaniu;
8) Tomasz Skowronek – Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki 

Leśnej, RDLP w Szczecinku;
9) Piotr Gawęda – Kierownik Zespołu Ochrony Lasu w Gdańsku;

10) Małgorzata Stachowiak – Kierownik Zespołu Ochrony Lasu w 
Łopuchówku;

11) Stefan Perz – Kierownik Zespołu Ochrony Lasu w Szcze-
cinku;

12) Jan Kaczmarowski – Referent w Wydziale Ochrony Lasu 
DGLP;

13) Kamil Szpakowski – Sekretarz, St. specjalista SL w Wydziale 
Ochrony Lasu DGLP. 

§ 2
1. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) oszacowanie szkód w uprawach i młodnikach;
2) oszacowanie szkód w infrastrukturze leśnej i w ruchomo-

ściach;
3) ustalenie działań koniecznych dla przywrócenia funkcjonal-

ności infrastruktury leśnej;
4) ustalenie planów zagospodarowania hodowlanego terenów 

poklęskowych;
5) ustalenie działań z zakresu ochrony lasu i ochrony przeciw-

pożarowej lasu.
2. W celu wykonania ww. zadań Zespół określi jednolity sposób 

inwentaryzacji ww. szkód. 

§ 3
1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) organizowanie pracy i kierowanie pracami Zespołu,
2) zwoływanie i ustalanie spotkań Zespołu prowadzonych w 

formie wideokonferencji,
3) konkretyzacja i uszczegóławianie zadań przypisywanych dla 

poszczególnych członków Zespołu i rozliczanie z ich reali-
zacji.

2. Przewodniczący Zespołu może włączyć do uczestnictwa w 
pracach Zespołu innych pracowników jednostek organizacyj-
nych Lasów Państwowych, za zgodą kierowników tych jedno-
stek.

3. Przewodniczący Zespołu może za zgodą Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych powołać do prac Zespołu ekspertów 
z instytucji naukowych.

4. Członkom Zespołu spoza jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży, 
noclegów i diet – na zasadach obowiązujących przy delegacjach 
służbowych pracowników PGL LP, na podstawie odrębnych 
umów.

§ 4
Z posiedzeń Zespołu będą sporządzane notatki służbowe i 

przedkładane do akceptacji Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych.

§ 5
Prace Zespołu powinny zostać zakończone w terminie do końca 

czerwca 2019 r.

§ 6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH 

dr inż. Konrad Tomaszewski
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DECYZJA NR 222
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia  29 sierpnia  2017  r.

w sprawie zlecenia Instytutowi Dendrologii PAN w Kórniku realizacji  
usługi badawczej pod nazwą „Różnorodność gatunkowa grzybów w drzewostanach Puszczy Białowieskiej 

z uwzględnieniem zamierających drzewostanów świerkowych”

OR.5001.18.1.2017

Na  podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, określonych  w art. 33 ust. 3 pkt 6 
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy  
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 Zarzą-
dzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 
2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w 
zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych5 – 
postanawiam, co następuje:

 
§ 1

1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Różnorodność gatun-
kowa grzybów w drzewostanach Puszczy Białowieskiej z 
uwzględnieniem zamierających drzewostanów świerko-
wych” należy zlecić Instytutowi Dendrologii PAN w Kórniku 
zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz 
na warunkach, które zostaną określone w umowie:
a) okres realizacji badań – około 29 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 1 371 245 zł brutto, w tym na 

2017 r. – 287 030 brutto.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych oraz przez podmioty spoza 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu 

do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie 
w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. ust. 1  ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, popiera 
i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.

4 Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których przed-
miotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi 
w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 
340 z 16.12.2002, str. 0001–0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”, oraz 
jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, całość wynagro-
dzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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DECYZJA NR 223/2017
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie dalszej konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego 
w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12  sierpnia 2017 r. 
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 

(dalej Lasy Państwowe lub LP) stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym

ZD.7600.8.2017 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, zwanej dalej ustawą, w związku z § 6 Statutu Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, zwanego dalej 
Statutem – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, wynikającego z obowiązku określonego w § 135 ust. 1 
pkt 3 w związku z § 133 ust. 1 pkt 2 Zarządzenia Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych nr 46 z dnia 24 października 2016 r. 
w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe3, zwanego dalej także 
zarządzeniem 46/2016 – mając m.in. na względzie:

1) konieczność dalszej konkretyzacji postanowienia § 19 
Decyzji nr 211 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 16 sierpnia 2017 r. (znak: ZM.800.19.2017), przywoły-
wanej dalej jako decyzja 211/2017, zwłaszcza w odniesieniu 
do postępowania do czasu oznaczania klęskowego surowca 
drzewnego sposobem wzorowanym na procedurze, jaka w 
roku 2017 została zastosowana na rynku dla rozwoju;

2) postanowienie § 20 decyzji 211/20174; 
3) treść pisma Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do 

Ministra Środowiska (zob. załącznik nr 1);
4) notatkę służbową będącą załącznikiem nr 2 do niniejszej 

decyzji;
5) wolę stworzenia warunków do zapewnienia osobom 

fizycznym nabywania drewna okrągłego na potrzeby odtwa-
rzania infrastruktury bytowej i służącej działalności rolniczej 
zniszczonej w następstwie huraganowych wiatrów, jakie na 
terytorium Polski wystąpiły w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r. –

– postanawia się, co następuje:

Ilość drewna, w tym drewna klęskowego  
do pozyskania do końca roku 2017 

w poszczególnych nadleśnictwach klęskowych 

§ 1
Mając na względzie sygnalizowane operacyjnie niewystępowa-

nie zjawiska braku mocy przerobowych (kształtowanych zdolno-
ściami przerobowymi zakładów usług leśnych oraz własnymi 

zdolnościami przerobowymi Lasów Państwowych) – w dążeniu do 
zachowania zasady równomierności użytkowania głównego lasu 
na terenie klęskowiska, dla roku 2017 należy wstępnie  przyjmować 
wolumen drewna poklęskowego do pozyskania (V2017) na poziomie 
wynikającym z formuły nr 1:

[1] V2017 = I2017 / 19,1 * 4,

gdzie: (1) I2017 – ilość drewna poklęskowego (z wyłączeniem:  
/1/ drewna opałowego dla ludności, /2/ tzw. pozostałości po ścince i 
wyróbce oraz /3/ drewna, o którym mowa w § 20) na terenie klęsko-
wiska według szacunków dokonanych na podstawie metody polega-
jącej na eksperckiej analizie ortofotomap wykonanych (wykony- 
wanych) na zlecenie regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w 
Poznaniu, Toruniu, Gdańsku i Szczecinku; (2) liczba 19,1 oznacza 
przeliczeniową liczbę miesięcy, w trakcie których Lasy Państwowe 
powinny dokonać uporządkowania terenu klęskowiska (tj. powinny 
zakończyć działania w zakresie melioracji agrotechnicznych na tere-
nie klęskowiska)5; (3) liczba 4 oznacza liczbę miesięcy efektywnego 
porządkowania terenu klęskowiska w roku 2017.

§ 2
Ilość drewna do pozyskania na terenie klęskowiska według 

poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych 
(V2017RDLPx, gdzie x – nazwa RDLP) należy wstępnie ustalać z zasto-
sowaniem formuły (2):

[2] V2017RDLP x =  (V2017 / I2017) * I2017x, 

gdzie: I2017x – ilość drewna do pozyskania na terenie klęskowiska 
(z wyłączeniem drewna opałowego dla ludności, tzw. pozostałości po 
zrywce i wyróbce oraz z wyłączeniem drewna, o którym mowa w  
§ 20) do końca czerwca 2019 r. w ramach regionalnej dyrekcji LP „x”.

§ 3
Kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej w sprawach 
użytkowania głównego lasu zobowiązuje się do uzyskania od 

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2017, poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrekto-
rów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Powołane zarządzenie zostało opublikowane w wydaniu specjalnym Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych z grudnia 2016 r. Paragraf 135 ust. 1 pkt. 3 tego 
zarządzenia stanowi, że postępowanie nadzwyczajne w stanach siły wyższej wymaga podjęcia decyzji (…) przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, jeżeli 
stan siły wyższej ma charakter ponadlokalny, lecz zagospodarowanie drewna „klęskowego” dotyczy więcej niż jednej RDLP (stan siły wyższej o znaczeniu ponadre-
gionalnym). Paragraf 133 ust. 1 pkt 2 cytowanego zarządzenia stanowi, iż mając na względzie, że planowane pozyskanie drewna może wymagać istotnej korekty w 
następstwie wystąpienia zdarzeń przyrodniczych (…) o niebagatelnym charakterze – (…) wprowadza się możliwość ustalania nadzwyczajnych postępowań mających 
na celu oznaczanie surowca pod względem przyszłych nabywców lub/oraz nadzwyczajnych zmian w zawartych umowach kupna-sprzedaży surowca drzewnego.   

4 Powołane postanowienie zobowiązuje kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. marketingu do zaprojektowania w terminie do 21 sierpnia 2017 r. decy-
zji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców w procedurze wzorowa-
nej na sposobie oznaczania w roku 2017 surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców na rynku dla rozwoju; zobowiązanie to zostało zrealizowane w 
terminie; przedstawiony projekt decyzji został odpowiednio wykorzystany przy redagowaniu decyzji niniejszej.

5 Przeliczeniową liczbę miesięcy ustalono, przyjmując, że w nadleśnictwach Gniezno, Rytel oraz Lipusz porządkowanie lasu trwać będzie do końca czerwca 2019 r., 
zaś w pozostałych nadleśnictwach klęskowych – do końca 2018 r. Przeliczeniowa liczba miesięcy to średnia liczba miesięcy porządkowania lasu w poszczególnych 
nadleśnictwach ważona ilością drewna poklęskowego (ilość drewna poklęskowego według rozpoznania na datę wydania niniejszej decyzji). Obliczenia przeliczenio-
wej liczby miesięcy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w niniejszej decyzji nie załącza się.
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poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, w 
nieprzekraczalnym terminie do końca sierpnia 2017 r.:

1) wyników oszacowania ilości drewna do pozyskania na terenie 
klęskowiska z zastosowaniem metody, o której mowa w § 1, 
z zastrzeżeniem, że w razie braku do tego czasu tych 
wyników należy przyjmować dane o ilości drewna poklęsko-
wego najbardziej prawdopodobnej w ocenie dyrektorów 
poszczególnych regionalnych dyrekcji LP; odrębnie należy 
podawać dane o ilości drewna opałowego dla ludności oraz 
drewna, o którym mowa w § 20; 

2) ilości drewna do pozyskania w świetle wyników uzyskiwa-
nych z zastosowaniem ww. formuły (2). 

§ 4
1. Dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych 

upoważnia się do umotywowanego  wnioskowania do Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych o korektę ilości drewna, o 
której mowa w § 3 pkt 1.  

2. Ostateczna ilość drewna do pozyskania w roku 2017 powinna 
być objęta decyzjami zarządczymi Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych.

3. Ustala się, że ilość drewna klęskowego do pozyskania w roku 
2017 w poszczególnych nadleśnictwach w zasięgu danej regio-
nalnej dyrekcji Lasów Państwowych będzie przedmiotem decyzji 
zarządczej dyrektora tej dyrekcji. Decyzję, o której mowa w 
zdaniu poprzedzającym, należy przesłać do DGLP (do komórki 
organizacyjnej DGLP właściwej ds. użytkowania głównego lasu).

§ 5
1. Ilość drewna do pozyskania w danym nadleśnictwie klęskowym 

od daty wystąpienia stanu siły wyższej do końca 2017 r. powinna 
odpowiadać ilości drewna, o której mowa w § 4,  powiększonej o 
ilość drewna przewidzianego do pozyskania w tym czasie na 
tzw. pozycjach planowych.

2. Suma ilości drewna do pozyskania w ramach danej RDLP od 
daty wystąpienia stanu siły wyższej do końca 2017 r. w poszcze-
gólnych nadleśnictwach klęskowych w zasięgu danej regionalnej 
dyrekcji Lasów Państwowych powinna być ujmowana w zesta-
wieniu stanowiącym załącznik nr 1 do decyzji 218 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r. 
(znak: EP.0210.2.2017).

Uszczegółowienie procedury porządkowania terenu klęskowiska 
do czasu przystąpienia do nadzwyczajnej procedury oznaczania 

surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców 
dedykowanej do  podmiotów operujących 

w roku 2017 na rynku dla rozwoju

§ 6
Do czasu rozpoczęcia oznaczania (poklęskowego) surowca 

drzewnego pod względem przyszłych nabywców w procedurze, o 
której mowa w § 9–13, należy przyjmować, że:

1) nadleśnictwa klęskowe powinny koncentrować się na pozyski-
waniu surowca drzewnego na działkach stanowiących zgrupo-
wanie określonej liczby oddziałów leśnych, na których zalega 
w ocenie nadleśniczych najcenniejszy surowiec drzewny;

2) surowiec drzewny, o którym mowa w pkt 1, powinien być:
a) używany do realizacji umów, które do czasu wystąpienia 

stanu siły wyższej zostały zawarte z nabywcami w wyko-
naniu postanowień zarządzenia 46/2016 – po odpowiednim 
aneksowaniu tych umów, dokonywanym w wykonaniu § 7 

albo powinien być 
b) wystawiany do oznaczenia pod względem przyszłych 

nabywców z wykorzystaniem aplikacji „e-drewno” 
– przy czym, uwzględniając postanowienie § 8,  decyzję co do tego, 
jaka ilość drewna będzie oznaczana pod względem przyszłych 
nabywców z wykorzystaniem aplikacji „e-drewno”, pozostawia się 
nadleśniczemu, działającemu pod nadzorem i przy koordynacyjnej 
funkcji dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.  

§ 7
Bez względu na to, na jakim poziomie struktury organizacyjnej 

LP zostały zawarte umowy, o których mowa § 6 pkt 2 lit. a, do rene-
gocjacji tych umów mocuje się nadleśniczych, kierujących nadleś- 
nictwami klęskowymi, przy czym:

1) jeżeli dana umowa została zawarta przez nadleśniczego, 
nadleśniczy staje się stroną aneksu do umowy;

2) jeżeli dana umowa została zawarta imieniem nadleśniczych 
przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub 
przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, nadleś-
niczy sporządza dwustronnie podpisany (wiążący strony od 
zaraz)  protokół zmiany warunków umowy (w zakresie doty-
czącym zobowiązań nadleśniczego), który przesyła do 
dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych; dyrektor 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych:
a) uwzględnia postanowienie tego protokołu w aneksie do 

odpowiedniej umowy kupna-sprzedaży drewna  (w odnie-
sieniu do umowy zawartej na poziomie RDLP) albo 

b) przesyła protokół (ewentualnie wraz z innymi protokołami) 
do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych celem uwzględ-
nienia treści tego protokołu (tych protokołów) w umowie 
kupna-sprzedaży drewna (w odniesieniu do umowy zawartej 
przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych).  

 
§ 8

1. Aplikacja „e-drewno” do oznaczania poklęskowego surowca 
drzewnego może być  używana nie tylko w odniesieniu do 
drewna już pozyskanego, lecz również do drewna jeszcze 
niewyrobionego (w tym drewna drzew stojących, drewna drzew 
stanowiących wiatrowały i wiatrołomy, drewna złomów).

2. Ilość drewna danej grupy gatunkowo-handlowej wystawiana w 
nadleśnictwie klęskowym w ramach jednej aukcji (licytacji) do 
oznaczenia pod względem przyszłych nabywców przy użyciu apli-
kacji „e-drewno” powinna być funkcją ilości drewna danej grupy 
gatunkowo-handlowej  przewidzianej  do wyrobienia (na potrzeby 
tej aplikacji) i poddana odbiórce  (lub wyrobionego i poddanego 
odbiórce) w ciągu jednoznacznie oznaczonego okresu   (na przy-
kład w ciągu połowy miesiąca); sposób ustalania okresu, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie przedmiotem wideokon-
ferencji zwołanej na 4 dzień września 2017 r.

3. Dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych zobo-
wiązuje się do wydania decyzji zarządczych upraszczających na 
terenie klęskowiska procedurę oznaczania surowca drzewnego 
pod względem przyszłych nabywców z użyciem aplikacji 
„e-drewno” w celu zapewnienia możliwie najkrótszego czasu 
upływającego od rozstrzygnięcia danej licytacji (aukcji) do czasu 
doprowadzenia drewna do stanu  gotowości do wywozu z lasu; 
decyzje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą przed-
miotem konferencji zwołanej na 4 dzień września 2017 r.

Nadzwyczajna procedura oznaczania surowca drzewnego 
pod względem przyszłych nabywców 

dedykowana do podmiotów operujących w roku 2017  
na rynku dla rozwoju

§ 9
1. W konkretyzacji postanowienia § 19 pkt 5 decyzji 211/2017, z 

zastrzeżeniem ust. 2, ustala się, że nadleśnictwa klęskowe wystawią 
do oznaczenia drewna pod względem przyszłych nabywców w 
procedurze nadzwyczajnej (wzorowanej na postępowaniu, jakie w 
roku 2017 zastosowano w odniesieniu do rynku dla rozwoju) ilość 
drewna poklęskowego, obliczoną z użyciem formuły (3):

[3] R2017y = V2017y – Vum –  Ve-drewno,

gdzie: 
R2017y – ilość drewna do wystawienia w roku 2017 do oznaczenia 

pod względem nabywców w procedurze nadzwyczaj-
nej; 
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V2017y –  ilość drewna klęskowego do pozyskania przez nadleśnic-
two „y” ustalona dla nadleśnictwa „y” w wykonaniu § 4;

Vum –  ilość drewna klęskowego zarezerwowana do zrealizo-
wania przez nadleśnictwo „y” zobowiązań wobec 
nabywców do końca 2017 r., wynikających z umów 
wiążących nadleśnictwo z nabywcami drewna, zawar-
tych w wykonaniu postanowień zarządzenia 46/2016 do 
czasu wystąpienia stanów siły wyższej (przy założeniu, 
że drewno wyrabiane w ramach pozyskiwania drewna z 
terenu klęskowiska będzie możliwe do wykorzystania 
jako drewno wyczerpujące znamiona surowca pełno-
wartościowego .do realizacji tychże zobowiązań);

Ve-drewno – ilość drewna oznaczona pod względem przyszłych 
nabywców z wykorzystaniem aplikacji „e-drewno” – do 
czasu wystawienia drewna na portalu leśno-drzew-
nym na potrzeby ww. procedury nadzwyczajnej.

2. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, bez zbędnej zwłoki, 
podejmie:
1) decyzję zarządczą wzywającą podmioty, o których mowa  

w § 10 ust. 1, do podpisywania oświadczeń, o których mowa 
w § 10 ust. 2;

2) decyzję zarządczą inicjującą ww. procedurę nadzwyczajną 
(etap nadzwyczajny i dogrywka) – z podaniem czasu trwania 
tego etapu i tej dogrywki. 

  
§ 10

1. Uprawnienie do przystąpienia do ww. procedury nadzwyczajnej 
przysługuje wszystkim podmiotom, którym zgodnie z Decyzją  
nr 144 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
13 czerwca 2017 r. zatwierdzono moce przerobowe po weryfi-
kacji ich wniosków w tej sprawie.

2. W celu wzięcia udziału w ww. procedurze nadzwyczajnej 
podmioty powinny podpisać oświadczenie stanowiące załącznik 
nr 3 do niniejszej decyzji; oświadczenie, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym, należy złożyć w tzw. jednostce macie-
rzystej dla danego podmiotu.

§ 11
Podmioty, które zostaną dopuszczone do procedury nadzwy-

czajnej, nie mogą złożyć ofert zakupu surowca drzewnego w wyso-
kości przekraczającej ww. zatwierdzone moce przerobowe 
pomniejszone o  ilość drewna nabytego w ramach procedowania w 
roku 2017 na rynku dla rozwoju (etap zasadniczy oraz dogrywka). 
W odniesieniu do podmiotów, które w roku 2017 korzystały z  
tzw. praw nabytych, pomniejszenie, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, powinno być dokonywane w odniesieniu do ilości 
drewna, ustalonej w wykonaniu § 3 ust. 4 Decyzji nr 45 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lutego 2017 r.  

§ 12
1. Procedura nadzwyczajna powinna odbywać się z odpowiednim 

stosowaniem postanowień Decyzji nr 26 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 1 lutego 2017 r. oraz Decyzji nr 45 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lutego 
2017 r. – z tym, że jedynym kryterium oceny ofert będzie cena 
zakupu drewna.

2. Zakład Informatyki Lasów Państwowych zobowiązuje się do 
bezzwłocznego  dokonania koniecznych zmian w Portalu Leśno-
-Drzewnym, dostosowujących dotychczasowe jego oprogramo-
wanie na potrzeby ww. procedury nadzwyczajnej. 

§ 13
1. Na wniosek podmiotu, który uzyska prawo do nabycia drewna w 

wyniku ww. procedury nadzwyczajnej, dopuszcza się możność 
przekazywania mu drewna do faktycznego odbioru na podstawie 
tzw. protokołu przekazania drewna  (PP).

2. Inne szczególne warunki umowy kupna-sprzedaży drewna w 
wyniku procedury nadzwyczajnej wymagają uzgodnienia z 
Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych.

§ 14
Trwanie procedury nadzwyczajnej nie wyklucza możności wyko-

rzystywania drewna poklęskowego do realizacji przez nadleśni-
czego umów, o których mowa w § 6 pkt 2 lit. a. 

Uzupełniająca procedura oznaczania surowca drzewnego 
pod względem przyszłych nabywców 

dedykowana do ogółu podmiotów gospodarczych

§ 15
Ustala się, że drewno, o którym mowa w § 9 ust. 1 – w ilości 

nieoznaczonej pod względem przyszłych nabywców w procedurze 
nadzwyczajnej – będzie wystawione do takiego oznaczenia (bez 
efektu kształtowania historii zakupu) w procedurze wzorowanej na 
postępowaniu na rynku podstawowym (etap zasadniczy oraz trzy 
dogrywki), zwanej dalej procedurą uzupełniającą. 

§ 16
Ustala się, że:
1) uprawnienie do uczestniczenia w procedurze uzupełniającej 

przysługuje wszystkim podmiotom gospodarczym bez 
względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;

2) jedynym kryterium oceny ofert nabywców będzie deklaro-
wana przez nich cena zakupu surowca drzewnego;

3) cena odmowy, cena proponowana oraz cena górna będą 
przyjmowane na poziomie cen przyjmowanych w roku 2017 
na rynku podstawowym. 

§ 17
1. Zakład Informatyki Lasów Państwowych zobowiązuje się do 

bezzwłocznego przystąpienia do prac, których przedmiotem 
powinna być adaptacja oprogramowana Portalu Leśno-Drzew-
nego w celu stworzenia warunków do przeprowadzenia proce-
dury uzupełniającej.  W trakcie prac adaptacyjnych należy mieć 
na względzie, że na Portalu będą mogły rejestrować się podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą w różnych częściach 
świata.

2. Komórkę organizacyjną Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych właściwą ds. marketingu zobowiązuje się, w razie zaist-
nienia takiej potrzeby, do zaprojektowania odrębnej decyzji 
zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych doko-
nującej dalszej konkretyzacji i uszczegółowienia procedury 
uzupełniającej. 

Koncepcja zagospodarowania surowca drzewnego,  
które powinno być objęte w roku 2017 działaniami  

w ramach porządkowania klęskowiska, a nie zostanie  
wykorzystane do realizacji umów kupna-sprzedaży, zawartych 

przed datą wystąpienia stanu siły wyższej, 
oraz nie zostanie oznaczone pod względem przyszłych nabywców: 

(1) z użyciem aplikacji „e-drewno”,  
(2) w ramach procedury nadzwyczajnej 

oraz (3) w ramach procedury uzupełniającej

§ 18
Jeżeli okaże się, że w trakcie koniecznego w roku 2017 porząd-

kowania klęskowiska określona ilość wyrobionego surowca drzew-
nego nie zostanie wykorzystana do realizacji umów 
kupna-sprzedaży, zawartych przed datą wystąpienia stanu siły 
wyższej, oraz nie zostanie oznaczone pod względem przyszłych 
nabywców: (1)  z użyciem aplikacji „e-drewno”, (2) w ramach proce-
dury nadzwyczajnej, a także (3) w ramach procedury uzupełniają-
cej – zagospodarowanie tego surowca zostanie objęte odrębną 
decyzją zarządczą Dyrektora Generalnego, przewidującą m.in.:

1) wydzielenie puli drewna o cechach drewna niepełnowarto-
ściowego do wykorzystania, po zgromadzeniu na składach 
drewna energetycznego, na własne potrzeby energetyczne  
(w realizacji jednego z programów rozwojowych LP) lub do 
zużycia jako drewno energetyczne (pod warunkiem wprowa
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 dzenia do obrotu prawnego definicji takiego drewna) przy odpo-
wiednim zastosowaniu postanowień zarządzenia 46/2016;

2) przeznaczenie drewna dostatecznie pełnowartościowego do 
realizacji projektu rozwojowego LP dotyczącego promocji 
budownictwa z drewna.

Drewno opałowe oraz pozostałości po wycince  
i wyróbce surowca drzewnego 

§ 19
1. W nawiązaniu do postanowień decyzji 211/2017 potwierdza się, 

że pozostałości po ścince i wyróbce surowca drzewnego 
powinny być zagospodarowane w wykonaniu postanowień 
zarządzenia 46/2016 z zachowaniem następującej reguły:
1) w pierwszej kolejności pozostałości te powinny być zaofero-

wane do samowyróbki przez miejscową ludność dla zaspo-
kojenia własnych potrzeb opałowych (sprzedaż drobnicy po 
cenach istotnie obniżonych);

2) w drugiej kolejności pozostałości te powinny być poddane 
oznaczeniu pod względem przyszłych nabywców z wykorzy-
staniem aplikacji „e-drewno” (baloty, zrębki);

3) w trzeciej kolejności pozostałości te powinny podlegać zgro-
madzeniu na składach drewna energetycznego, także na 
potrzeby realizacji przez LP projektu rozwojowego ukierun-
kowanego na uzyskanie samowystarczalności energe-
tycznej.  

2. Do drewna opałowego wyrabianego na terenie klęskowiska 
postanowienia zarządzenia 46/2016 stosuje się odpowiednio – z 
tym, że dopuszcza się wyróbkę tego drewna w długości wałków 
do 2,4 m.

Dodatkowa pula drewna na własne potrzeby instytucjonalne 

§ 20
Mając na względzie skalę zniszczeń infrastrukturalnych po 

przejściu przez terytorium Polski huraganowych wiatrów w dniach 
11 i 12 sierpnia 2017 r., ustala się, że nadleśniczowie, kierujący 
nadleśnictwami klęskowymi, o których mowa w decyzji 211/2017, 
mogą wyodrębnić (w ramach rynku drewna na własne potrzeby 
instytucjonlane)  pulę drewna konstrukcyjnego do wykorzystania na 
wspomaganie administracji publicznej w realizacji jej obowiązków 
w zakresie pomocy społecznej dla poszkodowanych przez zjawiska 
żywiołowe.  W tym celu nadleśniczowie przy wspomaganiu dyrek-
torów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych powinni rozpo-
znać gotowość różnych instytucji non-profit, działających na 
terytorium Rzeczypospolitej, do zakupu ww. drewna po cenie 
odmowy z opcją przekazania tego drewna w ramach darczynienia 
dla osób fizycznych, najbardziej poszkodowanych przez żywioł w 
związku ze zniszczeniem ich dorobku życia. Ilość drewna do utwo-
rzenia ww. puli powinna wynikać z ww. rozpoznania. Przy dokony-
waniu sprzedaży drewna na rzecz ww. instytucji non-profit 
nadleśniczowie powinny pobierać od tych instytucji oświadczenia, 
że nabywane drewno będzie przedmiotem ww. darczynienia. 

Postanowienia dotyczące odbiórki surowca drzewnego 
wyrabianego na terenie klęskowiska 

§ 21
Choć przy wyróbce surowca drzewnego na terenie klęskowiska 

drewno dłużycowe stanowić będzie pulę symboliczną – dla zacho-
wania kompletności niniejszej decyzji ustala się, że drewno takie 
powinno być odbierane według zwyczajowych procedur.

§ 22
Mając na względzie, że na terenie klęskowiska prawie cały 

wyrabiany surowiec drzewny, będący grubizną,  będzie podlegać 
odbiórce w stosach (stosy drewna kłodowanego,  stosy drewna 
średniowymiarowego) – ustala się, że na terenie klęskowiska sztuki 
drewna kłodowanego mogą być odbierane:

1) w stosach układanych tradycyjnie według stopni grubości 
(klas wymiarowych) i klas jakości;

2) w odrębnych stosach obejmujących sztuki drewna kłodowa-
nego o stopniu grubości 1 lub  2 (klasie wymiarowej I i II), 
jeżeli należą one do klasy jakości C lub D, z zastrzeżeniem 
tradycyjnego (odrębnego)  układania stosów obejmujących 
sztuki drewna kłodowanego:
a) klasy jakości C o stopniu grubości 3 (klasie wymiarowej III),
b) klasy jakości D o stopniu grubości 3 (klasie wymiarowej III),
c) klasy jakości A:

– o stopniu grubości 2 (klasie wymiarowej II),
– o stopniu grubości 3 (klasie wymiarowej III),

d) klasy jakości B:
– o stopniu grubości 2 (klasie wymiarowej II),
– o stopniu grubości 3 (klasie wymiarowej III),

e) klasy jakości B/C:
– o stopniu grubości 1 (klasie wymiarowej I),
– o stopniu grubości 2 (klasie wymiarowej II),
– o stopniu grubości 3 (klasie wymiarowej III);

3) w odrębnych stosach obejmujących sztuki drewna kłodowa-
nego klasy jakości C lub klasy jakości D (we wszystkich 
trzech stopniach grubości), z zastrzeżeniem tradycyjnego 
(odrębnego) układania stosów obejmujących sztuki drewna 
kłodowanego klasy jakości A, B oraz B/C.

§ 23
1. Odbieranie drewna w stosach, o których mowa w § 22 pkt 1, 

powinno mieć miejsce przede wszystkim w początkowej fazie 
porządkowania klęskowiska, tj. w okresie prac na działkach 
obejmujących najcenniejszy surowiec drzewny, zwłaszcza w 
nadleśnictwach, w których rozmiar szkód od wiatrów ma 
charakter umiarkowany.

2. Odbieranie drewna w stosach, o których mowa w § 22 pkt 2, 
powinno mieć miejsce w drugiej fazie porządkowania klęsko-
wiska, jednak przed wejściem tego porządkowania w fazę poja-
wiania się bardzo dużych ilości surowca drzewnego gorszej 
jakości; o szczegółach takiej odbiórki stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej decyzji. 

3. Odbieranie drewna, o którym mowa w § 22 pkt 3, powinno mieć 
miejsce w fazie porządkowania klęskowiska znamionowanej 
pojawianiem się bardzo dużych mas drewna gorszej jakości i 
przy założeniu wprowadzenia do praktyki gospodarczej metody 
analizy obrazu, o której mowa w Decyzji nr 220 Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych z dnia 28 sierpnia 2017 r; o szcze-
gółach takiej  odbiórki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
decyzji.

§ 24
Odrębne stosy obejmujące sztuki drewna kłodowanego o stop-

niu grubości 1 lub  2 (klasie wymiarowej I i II), jeżeli należą one do 
klasy jakości C lub D, mogą nie być odbierane posztucznie, lecz 
według metody „po obrysie stosu”. W razie wprowadzenia do prak-
tyki gospodarczej w danym nadleśnictwie technologii analizy 
obrazu metoda „po obrysie stosu” jest dopuszczalna w odniesieniu 
do tych stosów tylko wówczas, gdy z przyczyn atmosferycznych 
(przede wszystkim ze względu na zalegający śnieg) fotooptyczna 
identyfikacja czół poszczególnych sztuk drewna kłodowanego nie 
jest możliwa.

§ 25
Metoda analizy obrazu, o której mowa w § 23 ust. 3, może być 

stosowana w odniesieniu do wszystkich stosów drewna kłodowa-
nego, a także do stosów obejmujących drewno S2B, S2A i S4.

§ 26
Szczegółowy sposób dokonywania odbiórki drewna w poszcze-

gólnych nadleśnictwach klęskowych powinien być przedmiotem 
decyzji zarządczych dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych. 
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Postanowienia końcowe 

§ 27
Zastrzega się, iż postanowienia niniejszej notatki będą mogły 

podlegać konkretyzacji, aktualizacji oraz modyfikacji poprzez 
stanowienie notatek służbowych zatwierdzanych przez Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych. 

§ 28
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 223
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

 
Warszawa, dnia 25.08.2017 r.

Znak. spr.: ZM.802.177.2017

         Pan
         Jan Szyszko
         Minister Środowiska

W związku z przystąpieniem do likwidacji skutków huraganowych wiatrów, jakie nawiedziły Polskę w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 
roku, zwracam się z prośbą, aby Pan Minister (w ramach nadzoru sprawowanego nad Lasami Państwowymi) zaakceptował wprowadzenie 
na terenie nadleśnictw klęskowych (wymienionych w Decyzji nr 211 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r. 
w sprawie konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 w 
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym) uproszczonego pomiaru oraz klasy-
fikacji kłód iglastych oraz drewna stosowego (S2B, S2A, S4). Pomiar kłód w stosach oraz drewna stosowego odbywałby się metodami 
fotooptycznymi – w przypadku kłód iglastych dotyczyłby jedynie klas jakości C i D, ponieważ te klasy, z uwagi na uszkodzenia drewna 
klęskowego, będą najliczniej pozyskiwane. W przypadku kłód, przygotowanie drewna do odbioru pomijałoby jego sortowanie (fizyczny 
podział) na obowiązujące trzy klasy wymiarowe. Identyfikacja klas wymiarowych następowałaby automatycznie, podczas pomiaru fotoop-
tycznego, na podstawie rozmiarów powierzchni przekroju czół. Obliczona miąższość poszczególnych klas jakościowo-wymiarowych 
byłaby przekazywana do wykazu odbiorczego drewna.

UZASADNIENIE:
Mając na uwadze zabezpieczenie mienia Skarbu Państwa, wprowadzając warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe iglaste 

wyrabiane w kłodach (Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września  2013 r. w sprawie zasad 
odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych), uwzględniono cztery 
klasy jakości (A, B, C i D) – jak w drewnie wielkowymiarowym dłużycowym iglastym oraz dodatkowo klasę łączona B/C. Wyróżniono 
również trzy klasy wymiarowe, według średnicy w górnym końcu bez kory. Schemat klasyfikacji jakościowo-wymiarowej przedstawia 
poniższa tabela:

Klasa jakości 1 klasa wymiarowa  
14–22 cm

2 klasa wymiarowa  
23–32 cm

3 klasa wymiarowa  
powyżej 33 cm

A x x
B x x
C x x x
D x x x

B/C x x x

Oznacza to, że drewno kłodowane klasyfikowane jest w trzynastu grupach jakościowo-wymiarowych, co w normalnych warunkach 
pozyskania (na pozycjach planowych) nie stwarza większych problemów. Rozmiar szkód w ilości prawie 9 mln m3 oraz założony czas 
likwidacji szkód do połowy 2019 roku powodują, że w ciągu jednego dnia w nadleśnictwach klęskowych konieczne jest sklasyfikowanie i 
odebranie około 1500 m3 drewna, co w pełni uzasadnia wprowadzenie uproszczonego pomiaru i klasyfikacji drewna.

Ponadto należy wyjaśnić, że w przypadku kłód iglastych w pierwszej kolejności zostanie pozyskane drewno wyższych (lepszych) klas 
jakości, według obowiązującego zarządzenia nr 74, o którym mowa na wstępie. Wnioskowane uproszczenie pomiaru oraz klasyfikacji 
(jednak zgodnie z faktyczną jakością) dotyczyłoby wyłącznie surowca klas jakości C i D, pozyskiwanego w dalszej kolejności.

Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

dr inż. Konrad Tomaszewski
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Załącznik nr 2 do Decyzji nr 223
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 24.08.2017 r.

Znak spr.: ZD.7600.8.2017

        Pan dr inż. Konrad Tomaszewski
        Dyrektor Generalny 
        Lasów Państwowych
        drogą służbową

        Pan Andrzej Borowski
        Zastępca Dyrektora Generalnego
        ds. Gospodarki Leśnej

NOTATKA SŁUŻBOWA

Dotyczy: sortymentacji drewna klęskowego – możliwe rozwiązania ułatwiające odbiórkę drewna, nie ingerujące w dotychczasowy system 
sprzedaży drewna.

Wydział Użytkowania Lasu zwraca się z prośbą do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o rozważenie i akceptację propozycji 
ułatwiających odbiórkę drewna, zgodnie z wnioskami i postulatami Nadleśnictwa Rytel wyartykułowanymi w dniu 21 sierpnia br. podczas 
spotkania z Panem Dyrektorem, a nie ingerujących w dotychczasowy system sprzedaży drewna.

Co do zasady przyjęto, że na obecnym etapie nie należy ingerować w parametry jakościowe sortymentów, lecz skupić się na uprosz-
czeniu ich odbiórki.

I. Drewno kłodowane iglaste

1. Pomiar drewna w stosach
a) Sytuacja obecna:

– dozwolone w Warunkach Technicznych długości do pomiaru w stosach mieszczą się w zakresie od 2,4 m.b. do 5 m.b.;
– pomiar kłód w stosach wymaga sortowania na klasy jakości i klasy grubości co do sztuki, brak możliwości odbioru kłody 

w 3 klasie grubości;
– pomiar szerokości i wysokości stosu wykonuje się z dwu stron z dokładnością do 1 cm, bez stosowania nadmiaru.

b) Propozycja modyfikacji w sytuacji wystąpienia klęski:
         Uproszczenie pomiaru kłody w stosach polegające na:

– braku podziału stosów na klasy grubości: kłody 1 i 2 klasy grubości w jednym stosie;
– przygotowaniu do pomiaru w stosach dla jakości C i D kłody o średnicy w górnym końcu bez kory do 32 cm (1 i 2 klasa 

grubości) – każdy stos układany oddzielnie dla poszczególnej klasy jakości;
– dopuszczeniu występowania do 20% sztuk 3 klasy grubości w stosie; 
– pomiarze szerokości i wysokości stosu z jednej strony oraz zaokrągleniu tych pomiarów do  pełnych 5 cm w dół;
– usankcjonowaniu rozdzielania stosów drewna tego samego gatunku, sortymentu i klas jakości odbieranych w stosach farbą lub 

lubryką w celu uniknięcia zapełniania bufora urządzenia do pomiaru fotooptycznego.
c) Zalety modyfikacji:

– brak sortowania na klasy grubość krótkiej kłody (od 2 m.b. do 5 m.b. włącznie) ułatwia przygotowanie surowca m.in. przez 
zmniejszenie czasu pracy maszyn zrywkowych (brak konieczności wyszukiwania kłód tej samej klasy grubości, brak obowiązku 
układania stosu cieńszym końcem kłód w jednym kierunku), brak konieczności przygotowania długich placów do składowania 
drewna (jedna klasa grubości, jeden stos) itp.;

– usprawnienia zgodne są z obowiązującymi w PGL LP Warunkami Technicznymi – posiadamy wprowadzone przeliczniki 
zamienne z mp na m3 dla drewna kłodowanego iglastego do długości 5 m.b. (zamiennik dla klas C i D jest taki sam);

– bez zezwolenia na pomiar z jednej strony nie będzie możliwości zastosowania metod fotooptycznych (trudno 
wyobrazić sobie przejazd samochodu z dwu stron stosu, jeżeli będą one ułożone blisko siebie);

– ułatwi odbiórkę kłód w okresie zimowym metodą fotooptyczną, kiedy zasypane śniegiem czoła w znacznym stopniu uniemoż-
liwią identyfikację ich pól powierzchni przez sprzęt wykonujący pomiar;

– zaokrąglenie do 5 cm w dół pozwala na wprowadzenie pewnego buforu niwelującego, np. niedokładne napięcie taśmy pomia-
rowej, trzymanie łaty pomiarowej pod lekkim kątem podczas mierzenia wysokości itp.

II. Drewno średniowymiarowe i małowymiarowe

a) Sytuacja obecna:
– pomiar szerokości i wysokości stosu z dwu stron z dokładnością do 1 cm.

b) Propozycja modyfikacji w sytuacji wystąpienia klęski:
– pomiar szerokości i wysokości stosu z jednej strony (rozważyć dokładność pomiarów do 5 cm);
– sprzedaż i sortowanie drewna sortymentu S2AP prowadzić w grupach rodzajów, z podziałem na iglaste, liściaste twarde i liściaste 

miękkie, np. wg poniższej tabeli (tabela poglądowa – możliwość zmiany).
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Grupa/podgrupa Rodzaj (nazwa) Symbol

Drewno iglaste (I)

daglezjowe Pseudotsuga sp. Dg

jodłowe Abies sp. Jd

modrzewiowe Larix sp. Md

sosnowe Pinus sp. So

świerkowe Picea sp. Św

pozostałe iglaste PI

Drewno 
liściaste (L)

Liściaste twarde

akacjowe Robinia sp. Ak

brzozowe Betula sp. Brz

bukowe Fagus silvatica Bk

czereśniowe Prunus sp. Czr

dębowe Quercus sp. Db

dębu czerwonego Quercus rubra L. Dbc

grabowe Carpinus betulus L. Gb

jaworowe Acer pseudoplatanus Jw

jesionowe Fraxinus sp. Js

klonowe Acer sp. Kl

olszowe Alnus sp. Ol

wiązowe Ulmus sp. Wz

Liściaste miękkie

lipowe Tilia sp. Lp

osikowe Populus tremula L. Os

wierzbowe Salix sp. Wb

topolowe Populus sp. Tp

pozostałe liściaste PL

 Drewno S2AP zasadniczo wykorzystywane jest przez przemysł płytowy, który apelował (np. Kronospan) o  przyjęcie możliwości 
sprzedaży drewna właśnie według powyższego kryterium; 

– umożliwienie rozdzielania stosów drewna tego samego gatunku i sortymentu farbą lub lubryką;
– usprawnić obrót pozostałościami drzewnymi, np. poprzez dodanie nowego sortymentu ME lub w wersji uproszczonej grupy 

planowej M2E.
c) Zalety modyfikacji:

– bez zezwolenia na pomiar z jednej strony nie będzie możliwości zastosowania metod fotooptycznych (trudno wyobrazić 
sobie przejazd samochodu z dwu stron stosu, jeżeli będą one ułożone blisko siebie);

– zaokrąglenie do 5 cm w dół pozwala na wprowadzenie pewnego buforu niwelującego, np. niedokładne napięcie taśmy pomia-
rowej, trzymanie łaty pomiarowej pod lekkim kątem podczas mierzenia wysokości;

– sprzedaż drewna S2AP wg „twardości” ułatwi logistykę i załadunek pojazdów.

III. Sposób procedowania zmian

Zgodnie z ustaleniami notatki roboczej z dnia 22 sierpnia br. Biuro Marketingu zostało zobligowane, aby wystosować pismo do Mini-
sterstwa Środowiska z prośbą o zgodę na działanie. Nie należy jednak zwlekać z otrzymaniem ww. zgody, lecz jak najszybciej przygoto-
wywać się do ewentualnego jej udzielenia.
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W związku z powyższym proponujemy:
1. Przygotowanie propozycji (programu testowego) w formie instrukcji postępowania/ warunków technicznych na czas usuwania skutków 

klęski. Wystosowanie poleceń do właściwych zespołów zadaniowych i ZILP o przygotowanie niezbędnych zmian w systemie SILP.
2. Konsultacje z RDLP dotkniętymi klęską co do proponowanych rozwiązań (dyrektorzy RDLP oraz nadleśniczowie powinni świadomie 

przystępować do programu).
3. Wybór nadleśnictw zainteresowanych przyłączeniem do programu.
4. Oprogramowanie niezbędnych zmian. 
5. Wdrożenie warunków technicznych obowiązujących w wybranych nadleśnictwach na czas klęski.

Notatkę sporządził:

Naczelnik 
Wydziału Użytkowania Lasu
Robert Wielgosz

Dyrektor Biura Marketingu
mgr inż. Andrzej Ballaun

Podpis Dyrektora pionowego:

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Leśnej

mgr inż. Andrzej Borowski

Zatwierdził:
Dyrektor Generalny 

Lasów Państwowych
dr inż. Konrad Tomaszewski

Załącznik:
1. Propozycja rozwiązania problemu z wprowadzeniem do sprzedaży surowca iglastego wyrabianego w kłodach (do długości do 5 m.b.) i 

sposobie odbioru w stosach (surowiec klęskowy) – zmiany w SILP. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

Załącznik nr 3 do Decyzji nr 223
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

OŚWIADCZENIE 

Ja …………….......……………………………………………...................................………….......…… niżej podpisany(a), reprezentujący(a)  
 
podmiot …………………..........................................................................................................………………...……………………….……….., 
 
z siedzibą mieszczącą się pod adresem: …………………………………………………….….,  
respektując postanowienia Rozdziału VIII Podrozdziału II Zarządzenia nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 
października 2016 roku oraz decyzji zarządczych dotyczących procedury oznaczania surowca pod względem przyszłych nabywców na 
rynku dla rozwoju w 2017 roku,  oświadczam, że przystępując dobrowolnie do procedury, o jakiej mowa w  § 19 pkt 5 Decyzji nr 211 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r. oraz § 10 ust. 2 Decyzji nr 223 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 30 sierpnia 2017 r.,  
1) godzę się na to, aby ilość drewna, o nabycie której będę mógł (mogła) zabiegać w nadzwyczajnej procedurze oznaczania surowca 

drzewnego pod względem przyszłych nabywców operujących na rynku dla rozwoju w 2017 roku, wyliczona zostanie w oparciu o 
zatwierdzone moce przerobowe, pomniejszone o zakupy drewna dokonane w etapie zasadniczym procedury oznaczania surowca 
drzewnego pod względem przyszłych nabywców na rynku dla rozwoju w 2017 roku oraz dogrywce w tej procedurze;

2) godzę się na to, że surowiec nabyty w nadzwyczajnej procedurze oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców 
operujących na rynku dla rozwoju w 2017 roku będzie pochodzić z pozyskania na terenach, na których wystąpił w dniach 11 i 12 
sierpnia 2017 roku stan siły wyższej spowodowany klęską żywiołową;

3) w razie nabycia z Lasów Państwowych surowca drzewnego w nadzwyczajnej procedurze oznaczania surowca drzewnego pod 
względem przyszłych nabywców operujących na rynku dla rozwoju w 2017, nie będzie on przedmiotem cesji;

4) drewno nabyte w nadzwyczajnej procedurze oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców operujących na 
rynku dla rozwoju w 2017 roku będzie używane do przerobu z wykorzystaniem własnego przedsiębiorstwa, chyba że odsprzedaż tego 
drewna, z należycie umotywowanych względów oraz po cenach nabycia powiększonych co najwyżej o koszty nabycia, będzie komuni-
kowana przez składającego oświadczenie za pośrednictwem Portalu; 
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5) godzę się na to i liczę się z tym, że w wyniku postępowania w nadzwyczajnej procedurze oznaczania surowca drzewnego pod względem 
przyszłych nabywców operujących na rynku dla rozwoju w 2017, mogę nie nabyć surowca w ilości odpowiadającej możliwemu pozio-
mowi zakupów na tym rynku;

6) poddam się działaniom kontrolingowym, o których mowa w Decyzji nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (znak: 
ZM.800.12.2017) z dnia 15 lutego  2017 r. w sprawie dalszej konkretyzacji uszczegóławiającej postępowanie na rynku dla rozwoju (…).

…………….……………………………………..
         (podpis i pieczęć przedsiębiorcy)

DECYZJA NR 225
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmodyfikowanej koncepcji  zlecenia 
Ośrodkowi Rozwojowo-Wdrożeniowemu Lasów Państwowych w Bedoniu (dalej ORWLP) 

doprowadzenia do upowszechnienia w LP na terenach poklęskowych 
systemów pomiaru drewna na podstawie analizy obrazu 

ZD.7600.8.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, zwanej dalej ustawą, w związku z § 6 Statutu Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, zwanego dalej 
Statutem – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, wynikającego z obowiązku określonego w § 135 ust. 1 
pkt 3 w związku z § 133 ust. 1 pkt 2 Zarządzenia Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych nr 46 z dnia 24 października 2016 r. 
w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe3, zwanego dalej także 
zarządzeniem – mając na względzie:

1) obowiązek ustawowy Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych ustalania systemu informacyjnego Lasów 
Państwowych (zob. § 8 ust. 1 pkt 6 Statutu);

2) okoliczność, iż przed laty ORWLP wykonał prace rozwojowe 
zwieńczone oceną dokładności i przydatności różnych 
systemów odbiórki surowca drzewnego metodą analizy 
obrazu;

3) na terenie klęskowiska, będącego przedmiotem decyzji 
211/20174,  dochodzić będzie do  kumulowania się niespoty-
kanie dotąd dużych ilości drewna kłodowanego i średniowy-
miarowego  odbieranego w stosach;

4) postanowienie art. 56 ust. 25 ustawy;

5) wstępne rozpoznanie co do bardzo istotnych różnic między 
kosztami upowszechnienia na terenie ww. klęskowiska 
odbiórki drewna metodą analizy obrazu przy korzystaniu w 
pełnym zakresie z usług obcych a kosztami takiego 
upowszechnienia w wariancie przewidującym czasowe 
korzystanie ze sprzętu i związanego z nim oprogramowania 
udostępnionego przez podmiot zewnętrzny (na zdecydo-
waną niekorzyść rozwiązania wymienionego jako pierwsze);

6) przepis art. 34 pkt 7 ustawy o lasach, stanowiący, że dyrektor 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych jest obowiązany 
prowadzić działalność usługową w zakresie leśnictwa,   
m.in. na rzecz nadzorowanych nadleśnictw – postanawia się, 
co następuje:

§ 1
1. Na Dyrektora ORWLP nakłada się obowiązek doprowadzenia w 

terminie nieprzekraczającym daty 1 października 2017 r. do 
upowszechnienia w nadleśnictwach, objętych stanem siły 
wyższej, o którym mowa w decyzji 211/2017 (nadleśnictwa 
klęskowe), systemu odbiórki drewna stosowego (kłody oraz 
stosy drewna średniowymiarowego) z zastosowaniem techniki 
analizy obrazu, zwanego dalej systemem.

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2017 poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrekto-
rów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Powołane zarządzenie zostało opublikowane w wydaniu specjalnym Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych z grudnia 2016 r. Paragraf 135 ust. 1 pkt 3 tego 
zarządzenia stanowi, że postępowanie nadzwyczajne w stanach siły wyższej wymaga podjęcia decyzji (…) przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, jeżeli 
stan siły wyższej ma charakter ponadlokalny, lecz zagospodarowanie drewna „klęskowego” dotyczy więcej niż jednej RDLP (stan siły wyższej o znaczeniu ponadre-
gionalnym). Paragraf 133 ust. 1 pkt 2 cytowanego zarządzenia stanowi, iż mając na względzie, że planowane pozyskanie drewna może wymagać istotnej korekty w 
następstwie wystąpienia zdarzeń przyrodniczych (…) o niebagatelnym charakterze – (…) wprowadza się możliwość ustalania nadzwyczajnych postępowań mających 
na celu oznaczania surowca pod względem przyszłych nabywców lub/oraz nadzwyczajnych zmian w zawartych umowach kupna-sprzedaży surowca drzewnego.  

4 Chodzi o decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego 
w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12  sierpnia 2017 w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe lub LP) stanu siły wyższej 
o zasięgu ponadlokalnym, znak: ZM.800.19.2017.

5 Przepis art. 56 ust.2 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dysponuje środkami funduszu leśnego.
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2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, powinno nastę-
pować z uwzględnieniem następujących założeń:
1) mając na względzie, że Lasy Państwowe zleciły Uniwersyte-

towi Przyrodniczemu w Poznaniu prace badawcze, które 
powinny zakończyć się wprowadzeniem do praktyki gospo-
darczej w LP oryginalnie polskiej metody zdalnej odbiórki 
drewna stosowego – system ma funkcjonować w nadleśnic-
twach klęskowych co najwyżej do końca 2018 r. (po czym 
powinien zostać zastąpiony ww. metodą opracowywaną 
obecnie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu);

2) jeżeli zachodzi taka potrzeba, związana ze skalą szkód 
powierzchniowych, odbiórka drewna powinna być odnoszona 
do wydzielenia odpowiadającego docelowo jednemu oddzia-
łowi, przy czym z praktycznego punktu widzenia zaleca się, 
aby do czasu połączenia wydzieleń w ramach jednego 
oddziału w jedno wydzielenie, odbiórki drewna odnoszone 
były w danym oddziale do pierwszego wydzielenia objętego 
klęską. Odbiórka drewna stosowego powinna także obej-
mować korzystanie ze sprzętu i związanego z nim oprogra-
mowania udostępnianego na warunkach dzierżawy przez 
specjalistyczny podmiot, który na warunkach umownych 
powinien zostać zobowiązany do:
a) aktywnego uczestnictwa w szkoleniu pracowników jedno-

stek organizacyjnych Lasów Państwowych na okoliczność 
korzystania z tego sprzętu i oprogramowania,

b) usuwania poważniejszych awarii i niesprawności tego 
sprzętu i oprogramowania w trakcie jego praktycznego 
wykorzystywania na terenie klęskowiska;

3) w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych w Poznaniu, 
Toruniu i Gdańsku (z uwzględnieniem ewentualnego zwięk-
szenia zatrudnienia w tych dyrekcjach lub z uwzględnieniem 
czasowego przesunięcia pracowników do wykonywania 
zadań usługowych na rzecz nadleśnictw)  zostaną utworzone 
zespoły do odbiórki drewna na terenie klęskowiska;

4) dopuszcza się, że wyniki zdalnej odbiórki poszczególnych 
stosów drewna będą najpierw ewidencjonowane na serwe-
rach ww. podmiotu usługodawczego, z których będą transmi-
towane do rejestratorów leśniczych (choć zdecydowanie 
bardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby zapewnienie 
„odkładania” się tych wyników na serwerach stanowiących 
część składową Systemu Informatycznego Lasów Państwo-
wych /SILP/);

5) zapis na rejestratorze leśniczego ma odpowiadać powstaniu 
tzw. rejestru odebranego drewna (ROD).

§ 2
Wypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 1, powinno nastą-

pić w wykonaniu przez ORWLP następujących zadań:
1) przeprowadzenie z uwzględnieniem przepisów dotyczących 

procedury zamówień z wolnej ręki (lub innej podobnej proce-
dury określonej w Prawie zamówień publicznych) wyboru 
podmiotu (podmiotów) do świadczącego usługę, polegającą 
na wydzierżawieniu na rzecz Lasów Państwowych sprzętu 
oraz związanego z nim oprogramowania do zdalnej odbiórki 
surowca drzewnego (z uwzględnieniem aspektu przeszko-
lenia pracowników jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych w zakresie korzystania z tego sprzętu i opro-
gramowania oraz aspektu usług serwisowych, świadczonych 
przez ww. podmiot na rzecz Lasów Państwowych w razie 
wystąpienia poważniejszych awarii i niesprawności systemu) 
– z następczym zawarciem przez ORWLP umowy dzierżawy 
sprzętu i oprogramowania zintegrowanej z zobowiązaniem 
dzierżawcy do świadczenia ww. usług serwisowych;

2) doprowadzenie poprzez zamówienie usługi wewnątrzinstytu-
cjonalnej Zakładu Informatyki Lasów Państwowych (ZILP) do 
stworzenia możliwości transmisji wyników odbiórki drewna z 
serwera (serwerów) usługodawcy (usługodawców) lub z 
serwera stanowiącego część składową SILP do rejestratorów 
leśniczego;

3) zawarcie umów i porozumień z innymi wewnątrzinstytucjo-
nalnymi uczestnikami działań na rzecz upowszechnienia i 
utrzymania systemu;

4) przeprowadzenie wraz z ww. podmiotem (podmiotami), 
Zakładem Informatyki Lasów Państwowych oraz innymi 
uczestnikami ww. działań testów na ostateczne potwier-
dzenie funkcjonalności, w tym bezpieczeństwa i niezawod-
ności, systemu – przede wszystkim w zakresie transmisji 
danych do rejestratorów leśniczego;

5) doprowadzenie (we współdziałaniu z ww. podmiotem, Zakładem 
Informatyki Lasów Państwowych oraz innymi uczestnikami  
ww. działań) do zapewnienia transmisji wyników zdalnej odbiórki 
drewna stosowego do rejestratorów leśniczego;

6) opracowanie szczegółowej instrukcji technologicznej odbiórki 
drewna metodą analizy obrazu;

7) opracowanie programu i przeprowadzenie scentralizowa-
nego szkolenia członków zespołów, o których mowa w § 1 
ust. 2 pkt 3, nadleśniczych, leśniczych i podleśniczych, będą-
cych pracownikami nadleśnictw klęskowych, na okoliczność 
praktycznej strony zdalnej odbiórki drewna w tych nadleśnic-
twach; scentralizowane szkolenie, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, powinno obejmować szereg sesji stacjo-
narnych, a także spotkań odbywanych w formie wideokonfe-
rencji;

8) doprowadzenie do wykreowania w ramach ZILP i zapew-
nienie sprawnego działania grupy szybkiego reagowania na 
wypadek awarii i innych zakłóceń systemu, nie wymagają-
cych angażowania podmiotu, o którym mowa w pkt 1.

§ 3
1. Zadania, o których mowa w § 2, należy traktować jako części 

składowe wchodzące w skład wspólnego przedsięwzięcia nastę-
pujących jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych poza 
gospodarką leśną (doskonalenie funkcjonalne Lasów Państwo-
wych):
1) Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
2) ORWLP;
3) ZILP;
4) regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, 

Toruniu, Gdańsku i Szczecinku;
5) Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (stano-

wiska pracy biorące w przeszłości udział w pracach rozwojo-
wych zwieńczonych oceną dokładności i przydatności 
różnych systemów odbiórki surowca drzewnego metodą 
analizy obrazu);

6) nadleśnictw, ujętych w decyzji 211/2017.
2. Ustala się, że:

1) funkcjonowanie ORWLP oraz ZILP w realizacji przedsię-
wzięcia będzie następować w ciężar funduszu leśnego, przy 
czym ZILP będzie otrzymywał wynagrodzenie od ORWLP;

2) działania ww. regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych będą finansowane z 
wpłat, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o lasach;

3) działania nadleśnictw klęskowych w ramach pomocy dla 
ORWLP i ZILP będą prowadzone w ramach kosztów 
własnych (koszty miękkiej działalności rozwojowej);

4) kosztami dzierżawy ww. sprzętu i oprogramowania (a także 
kosztami ww. usług serwisowych oraz kosztami ww. grupy 
szybkiego reagowania) ORWLP będzie obciążał klęskowe 
regionalne dyrekcje Lasów Państwowych; regionalne 
dyrekcje będę tego dokonywać w odniesieniu do nadleśnictw 
klęskowych; przy dokonywaniu ww. obciążeń powinna mieć 
zastosowanie zasada proporcjonalności oparta o ilość 
drewna poklęskowego w poszczególnych nadleśnictwach.  

§ 4
Podstawą funkcjonowania ORWLP w wykonywaniu postano-

wień niniejszej decyzji  powinna być umowa pomiędzy tym zakła-
dem a Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych.
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§ 5
Komórkę organizacyjną Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-

wych właściwą ds. zamówień publicznych zobowiązuje się do 
konsultacji (doradztwa) oraz szczególnie wnikliwego kontrolingu 
procesu zamówieniowego, związanego z wykonywaniem postano-
wień niniejszej decyzji.

§ 6
Postęp prac składających się na realizację postanowień niniej-

szej decyzji, a także jej konkretyzacje, aktualizacje oraz ewentu-
alne modyfikacje powinny być przedmiotem cotygodniowych 
wideokonferencji, o których mowa w decyzji 211/2017.  

§ 7
Na poziomie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych za termi-

nowe oraz skuteczne wprowadzenie do praktyki gospodarczej w 
ww. nadleśnictwach klęskowych systemu zdalnej odbiórki drewna 
na podstawie analizy obrazu czyni się bezpośrednio odpowiedzial-
nym naczelnika kierującego komórką organizacyjną DGLP 
właściwą ds. użytkowania lasu.

§ 8
Traci moc Decyzja nr 220 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zlecenia Ośrod-
kowi Rozwojowo-Wdrożeniowemu Lasów Państwowych w Bedoniu 
(dalej ORWLP) doprowadzenia do upowszechnienia w LP na tere-
nach poklęskowych systemów pomiaru drewna na podstawie 
analizy obrazu (znak: OR.0302.8.2017).

§ 9
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 226
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 1 września  2017 r. 

w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych 

Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, 
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, 

Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, 
Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych

GD.001.11.2017 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z cało-
kształtu obowiązków nałożonych na Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych jako reprezentanta pracodawcy, skutkujących w 
szczególności nakazem zapewnienia przez niego należytej funk-
cjonalności Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) – 
postanawiam, co następuje:

§ 1
Jako wiążące kierowników komórek organizacyjnych DGLP  

przyjmuję ustalenia z narady, która odbyła się w dniach 21 i 31 
sierpnia 2017 r., zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. 
(Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega upublicz-

nieniu z wykorzystaniem, funkcjonującego w ramach DGLP,  elek-
tronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD) lub 
doręczeniu do komórek organizacyjnych DGLP funkcjonujących 
jeszcze poza tym  systemem.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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DECYZJA NR 227/2017   
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 4 września 2017 r.

w sprawie ustalenia wytycznych wiążących dyrektorów regionalnych dyrekcji 
Lasów Państwowych w Poznaniu, Toruniu, Gdańsku i Szczecinku 

na potrzeby wykonania przez nich postanowienia paragrafu 4 
Decyzji nr 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 24 sierpnia 2017 r. (dalej decyzja 217/2017)

 ZG.750.8.2017 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, zwanej dalej ustawą, w związku z § 6 Statutu Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, zwanego dalej 
Statutem – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, określonego  w art. 33 ust. 3 pkt 1a. ustawy3 – mając 
na względzie:

1) zobowiązanie wyżej wymienionych dyrektorów regionalnych 
dyrekcji zawarte w § 4 decyzji 217/20174,

2) notatkę służbową sporządzoną w dniu 1 września przez tych 
dyrektorów, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej decyzji, w 
której dyrektorzy wyartykułowali m.in. postulat, aby osta-
teczna wartość stawki należnej posiadaczom lasów niepań-
stwowych z tytułu wynagrodzenia za kształtowanie 
„bezpieczeństwa publicznego poprzez uporządkowanie 
lasów niepaństwowych, znajdujących się w posiadaniu osób 
fizycznych, jeżeli lasy te zostały zdewastowane w następ-
stwie silnych wiatrów, jakie w dniach 11 i 12 sierpnia  2017 r. 
przetoczyły się przez Polskę (…)” 

– postanawiam, co następuje:
§ 1

Postulat dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, 
o którym mowa powyżej w preambule do niniejszej decyzji, 
uwzględniam w ten sposób, że:

1) na potrzeby wykonania przez dyrektorów kierujących regio-
nalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych w Poznaniu, 
Toruniu, Gdańsku i Szczecinku postanowienia § 4 Decyzji nr 
217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 24 sierpnia 2017 r. ustanawiam wiążące ich wytyczne, 
zawarte w § 3;

2) wyżej wymienionych dyrektorów zobowiązuję do niezwłocz-
nego przedłożenia projektów decyzji, o których mowa w 
postanowieniu decyzji 217/2017, celem poddania tych 
projektów nadzorowi prewencyjnemu.   

§ 2
Średnia stawka, o której mowa § 2 pkt 4 decyzji 217/2017, 

powinna być odnoszona nie do całej zwartej powierzchni lasu 
niepaństwowego w posiadaniu osoby fizycznej (chyba że dany  
las  ewidentnie jest zdewastowany w całości), lecz do takiej 
części tej powierzchni, jaka, zgodnie z zasadami gospodarki 
leśnej, po uprzątnięciu wiatrowałów i wiatrołomów, wymagać 

będzie prac odnowieniowych, polegających w szczególności na 
przygotowaniu gleby i ponownym wprowadzeniu roślinności 
leśnej (zredukowana powierzchnia do odnowienia). Twierdzenie 
zdania poprzedzającego oznacza, że za las zdewastowany nie 
uznaje się gruntu pokrytego przed nadejściem silnych wiatrów 
roślinnością leśną, jeżeli w następstwie tych silnych wiatrów 
grunt ten wymaga zgodnie z zasadami gospodarki leśnej jedynie 
wykonania poprawek, uzupełnień oraz dolesień luk i przerze-
dzeń.

§ 3
1. Przy opracowywaniu projektów decyzji, o których mowa w § 2 

pkt 2, na ww. dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-
wych nakłada się obowiązek wzorowania się na kalkulacji, 
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej decyzji, przedkładany w 
ramach niniejszej decyzji w formie numerycznej – z dodatkowym 
wyjaśnieniem, że:
1) załącznik nr 2 wykonano z użyciem aplikacji EXCEL (z 

zachowaniem możliwości identyfikowania zastosowanych 
formuł obliczeniowych);

2) przy ustalaniu przeciętnej zasobności lasów niepaństwowych 
na terenie klęskowiska za podstawę wzięto dane będące 
wynikiem wielkoobszarowych inwentaryzacji lasów niestano-
wiących własności Skarbu Państwa;

3) przy kalkulacji przyjęto następujące wartości niżej wymienio-
nych wielkości:
a) przeciętna zasobność drzewostanów w lasach niepań-

stwowych na terenie klęskowiska: 26 m3/ha (dla I klasy 
wieku), 167 m3/ha (dla II klasy wieku), 259 m3/ha (dla III 
klasy wieku), 283 m3/ha (dla IV klasy wieku), 259 m3/ha 
(dla V klasy wieku),

b) stawka za uprzątnięcie 1 m3 drewna w lesie zdewasto-
wanym przy kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego z 
zachowaniem technologii bezpiecznej na terenie klęsko-
wiska (tj. z zastosowaniem maszyn wielooperacyjnych): 65 
zł/m3,

c) realny udział drewna pełnowartościowego do zbycia 
zewnętrznego: 30%,

d) cena surowca drzewnego: 90 zł/m3 (drzewostany II klasy 
wieku), 120 zł/m3 (drzewostany III klasy wieku), 140 zł/m3 
(drzewostany IV i V klasy wieku).  

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2017, poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrekto-
rów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Powołany przepis ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych 
dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek.  

4 Powołane postanowienie zobowiązuje dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych do ustalenia, w drodze decyzji zarządczej, tabeli stawek służących do 
obliczania kwoty środków należnych posiadaczowi zdewastowanych lasów niepaństwowych, przy czym przy ustalaniu tej tabeli dyrektorzy powinni brać pod uwagę 
koszty bezpośrednie ponoszone w nadzorowanych nadleśnictwach na działania, które będą wykonywane  w ramach kształtowania bezpieczeństwa publicznego 
poprzez uporządkowanie drzewostanów lasów niepaństwowych objętych decyzją 217/2017.
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2. Jeżeli dyrektor danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych 
uzna, że kalkulacja zawarta w załączniku nr 2 nie wymaga 
zmian, w projekcie jego decyzji, do przedłożenia którego został 
zobowiązany w wykonaniu § 1 pkt 2, średnie stawki za 1 ha 
powierzchni zredukowanej lasu zdewastowanego powinny 
wynieść: 4000 zł/ha lasu w I klasie wieku, 5000 zł/ha lasu w  
II klasie wieku, 6000 zł/ha w pozostałych klasach wieku. 

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 227
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 4 września 2017 r.  

Toruń, dnia 1.09.2017 r.

NOTATKA SŁUŻBOWA

ze spotkania dyrektorów regionalnych RDLP w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinku i Toruniu 
w sprawie ustalenia stawek, o których mowa w Decyzji nr 217/2017 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r.

1. Obecni na spotkaniu dyrektorzy regionalni przedstawili wstępne 
szacunkowe powierzchnie lasów prywatnych uszkodzonych 
przez huragan wiejący 11/12.08.2017 r.
Gdańsk – 2100 ha,
Poznań – 560 ha,
Szczecinek – 500 ha,
Toruń – 4800 ha,
RAZEM – 7960 ha.

2. W oparciu o dane zawarte w Banku Danych o Lasach, tabele 
zasobności, ustala się średnią zasobność na 1 ha lasu prywat-
nego w ilości 136 m3 netto.

3. Biorąc pod uwagę stawki za pozyskanie drewna (50 zł/m3), 
stawka za uprzątnięcie 1 ha wynosić może 6800 zł/ha (50 * 136 
= 6800).

4. Tym samym budżet na uprzątnięcie powierzchni wg przytoczonych 
powyżej wstępnych szacunków powinien wynosić 54,1 mln zł.

5. Biorąc pod uwagę trudności związane z częściowym brakiem 
uproszczonych planów urządzenia lasu i tym samym problemy, 
które będą się rodziły przy ustalaniu wieku i zasobności, obecni na 
spotkaniu dyrektorzy proponują ustalenie jednej stawki bez 
względu na wiek i zasobność. Uznano, że jednolita stawka wyeli-
minuje problemy interpretacyjne i ograniczy potencjalne konflikty.

6. Jednolita stawka powinna zdaniem obecnych na spotkaniu 
zachęcić właścicieli lasów młodszych klas wieku do uprzątnięcia 
powierzchni, gdzie zagrożenie pożarowe będzie największe.

7. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę możliwości wydat-
kowania środków FL na ten cel, które określi Pan Dyrektor, 
proponuje się Panu Dyrektorowi Generalnemu do wyboru  
3 warianty:
a) 7500 zł/ha – co skutkowałoby kwotą 59,7 mln zł,
b) 7000 zł/ha – co skutkowałoby kwotą 55,7 mln zł,
c) 6000 zł/ha – co skutkowałoby kwotą 47,8 mln zł.

8. Określona w decyzji 217 kwota 35 mln zł daje stawkę 4400 zł/ha.
9. Obecni na spotkaniu dyrektorzy ustalają, że propozycja wzoru 

umowy pomiędzy starostą i nadleśniczym powstanie do dnia  
6 września 2017 r. i zostanie przesłana do Pana Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych.

10. Obecni na spotkaniu dyrektorzy są zdania, że wzór umowy, 
który zostanie wypracowany, a także ostateczna stawka za  
1 ha powinny być wprowadzone decyzją zarządczą Pana 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Dyrektor RDLP w Gdańsku

Dyrektor RDLP w Poznaniu

Dyrektor RDLP w Szczecinku

Dyrektor RDLP w Toruniu
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Załącznik nr 2 do Decyzji nr 227
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 4 września 2017 r.

Wstępna szacunkowa 
powierzchnia lasów niepań-

stwowych uszkodzonych 
przez wiatr według notatki 

sporządzonej w dniu 
1.09.2017 r. przez dyrektorów 

regionalnych dyrekcji LP 
(„klęskowych”) – ha

Zasobność drzewostanu w lasach niepaństwowych według klas wieku  
w świetle wielokobszarowej  inwentryzacji lasu (m3/ha)

Województwo I                
(0–20 lat)

II                   
 (21–40 lat)

III                   
 (41–60 lat)

IV           
(61–80 lat)

V                       
(81–100 lat)

VI                  
(101–120 lat)

VII                     
(121–140 lat)

Kujawsko-
-pomorskie 4800 30 144 283 345 251

Pomorskie 2600 23 132 230 234 229
Wielkopolskie 560 17 115 222 217 236
Zachodniopo-

morskie 0 8 146 192 289 233

Pole powierzchni 
ogółem  

lub średnia 
zasobność 

ważona polem 
powierzchni 

lasów niepań-
stwowych 

zdewastowanych 
w poszczegól-

nych wojewódz-
twach 

7960 27 138 261 300 243

Zasobność po dokonaniu 
odczytów z linii trendu  

(zob. ryc. 1)
26 167 259 283 259

Środek klasy wieku
Zasobność  

(średnia ważona)  
(m3/ha)

10 27
30 138
50 261
70 300
90 243

Ryc. 1. Zasobność (średnia ważona) – m3/ha
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Wyszczególnienie wielkości I               
(0–20 lat)

II                   
(21–40 lat)

III                   
(41–60 lat)

IV          
(61–80 lat)

V                       
(81–100 lat)

VI                 
(101–120 lat)

VII                     
(121–140 lat)

Zasobność lasów niepaństwowych 26 167 259 283 259
Koszt bezpośredni pozyskania 1 m3 (zł/m3) 65 65 65 65 65

Koszt pozyskania drewna w zł/ha 1690 10 855 16 835 18 395 16 835
Umowna cena za 1 m3 drewna 90 120 140 140

Procent drewna do zagospodarowania  30 30 30 30
Kwota należna za 1 ha lasu zdewastowanego 1690 6346 7511 6509 5957
Kwota należna za 1 ha lasu zdewastowanego 
– z uwzględnieniem  linii trendu (zob. ryc. 2) 4000 5000 6000 6000 6000 6000 6000

Środek klasy 
wieku

Kwota należności  
za 1 ha lasu zdewa-
stowanego (zł/m3)

10 1690
30 6346
50 7511
70 6509
90 5957

Ryc. 2. Kwota należności za 1 ha lasu zdewastowanego (zł/m3)

DECYZJA NR 228
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 4 września 2017 r. 

w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych 
oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym

GD.0050.7.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1 w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 (LP) – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, związanego m.in. z przepisem 
art. 33 ust. 2 pkt 1a ustawy o lasach3 – postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Na dzień 15 września 2017 r., z moim udziałem i udziałem moich 

zastępców, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-
wych, dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym oraz kierow-
ników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów 

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Przepis art. 33 ust. 2 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regio-
nalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
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Państwowych (DGLP) na godzinę 10.00 do siedziby Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, ul. Grójecka 127 
zwołuję pod moim przewodnictwem naradę dyrektorów regio-
nalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów 
zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, zwaną 
dalej naradą. Do udziału w naradzie, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym, zaprasza się przedstawicieli central związko-
wych i przewodniczącego Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze 
Generalnym Lasów Państwowych.

2. Szefowa Gabinetu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
zwróci się z prośbą o udział w naradzie przedstawiciela departa-
mentu właściwego w Ministerstwie Środowiska w sprawach leś-
nictwa.

3. W zależności od potrzeb do udziału w naradzie mogą być zapro-
szone inne osoby – stosownie do roboczych ustaleń w tym 
zakresie.

§ 2
Porządek narady stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 

(Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

§ 3
1. Ustala się następujące zasady przebiegu narady: 

1) przewodniczenie naradzie przypada Dyrektorowi General-
nemu Lasów Państwowych;  

2) realizację każdego z punktów porządku narady będzie rozpo-
czynać wprowadzenie dokonywane przez Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych;

3) po każdym ww. wprowadzeniu, ze wskazania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, następować będzie co 
najwyżej pięciominutowe uszczegółowienie danego z 
punktów porządku narady;

4) po każdym wystąpieniu i uszczegółowieniu będzie odbywać 
się dyskusja lub odnoszenie się do poruszonych  kwestii;

5) przerwy w przebiegu narady są ogłaszane z inicjatywy prze-
wodniczącego naradzie lub na wniosek;

6) w ramach podsumowania narady Dyrektor Generalny Lasów 
Państwowych sformułuje robocze wersje ustaleń.

2. Gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w ciągu 2 
dni od zakończenia  narady, przygotuje projekt decyzji Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jej ustaleń. 
Decyzja w sprawie ustaleń z narady zostanie podana do wiado-
mości z wykorzystaniem intranetu, a docelowo będzie przed-
miotem publikacji w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwo-
wych.   

§ 4
1. Uczestników narady, zatrudnionych w LP, w tym kierowników 

komórek organizacyjnych DGLP, zobowiązuję do przygotowania 
się do ewentualnych, co najwyżej pięciominutowych wystąpień 
uszczegóławiających poszczególne punkty porządku narady. 

2. Dyrektora zakładu Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, 
działającego pod firmą Centrum Informacyjne Lasów Państwo-
wych, zobowiązuję do zapewnienia rejestracji przebiegu narady 
na potrzeby leśnej telewizji internetowej. 

§ 5
1. Koszty związane z naradą są kosztami działania Dyrekcji Gene-

ralnej Lasów Państwowych oraz regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych, finansowanymi z wpłat nadleśnictw na utrzy-
manie tych jednostek organizacyjnych LP.

§ 6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 229/2017   
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 5 września 2017 r.

w sprawie ilości drewna poklęskowego do pozyskania w 2017 roku 
w Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych ujętych w Decyzji nr 211/2017 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w związku z wystąpieniem 
w dniu 11 i 12  sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 

Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe lub LP) stanu siły wyższej 
o zasięgu ponadlokalnym

ZD.7600.8.2017 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, zwanej dalej ustawą, w związku z § 6 Statutu Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, zwanego dalej 
Statutem – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, określonego w § 4 pkt 2 Decyzji nr 223/2017 Dyrek-

tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 sierpnia 2017 r. 
– mając m.in.  na względzie  wnioski Dyrektorów RDLP w Toruniu, 
Szczecinku oraz Poznaniu, sporządzone zgodnie z § 4 pkt 1  
ww. decyzji 

– postanawia się, co następuje:

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2017 poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrekto-
rów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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§ 1
Ostateczną ilość drewna poklęskowego do pozyskania do końca 

2017 r.  określa się w wysokości:
– RDLP w Toruniu        – 1740 tys. m3,
– RDLP w Poznaniu      – 224 tys. m3,
– RDLP w Szczecinku   – 292 tys. m3,
– RDLP w Gdańsku       – 425 tys. m3.

§ 2
Zastrzega się, iż postanowienia niniejszej decyzji będą mogły 

podlegać konkretyzacji, aktualizacji oraz modyfikacji poprzez 
stanowienie notatek służbowych zatwierdzanych przez Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 230
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

 
z dnia 6 września 2017 r.   

w sprawie ustalenia obowiązków spoczywających na dyrektorach 
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w zakresie udzielania pomocy wojewodom 

w wywiązywaniu się przez nich z obowiązku, określonego w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r., zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 1640)

ZG.750.9.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 
pkt 1a3 ustawy o lasach, mając na względzie:

1) uprawniony obszar działalności Lasów Państwowych,  obej-
mujący między innymi  wspomaganie administracji publicznej;

2) pismo z dnia 23 sierpnia 2017 r., stanowiące załącznik do 
decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
nr 217/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r., w którym  Minister 
Środowiska polecił Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwo-
wych „podjęcie pilnych działań, jakie okażą się niezbędne dla 
uporządkowania lasów prywatnych, które w wyniku wystą-
pienia w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r. silnych wiatrów uległy 
zniszczeniu na terenie Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Poznaniu, Toruniu, Gdańsku i Szczecinku”; 

3) ustalenia zapadłe podczas spotkania w dniu 31 sierpnia 2017 r. 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z umocowa-
nymi przedstawicielami Ministra Rolnictwa (zob. załącznik nr 1 
do decyzji  – notatka służbowa ze spotkania zatwierdzona w 
dniu 1 września 2017 r. przez umocowanego przedstawiciela 
Ministra Rolnictwa oraz przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych), w tym ustalenie, że:
a) środki w kwocie 2000 zł/ha lasu uszkodzonego, ze 

względu na oczywiste zagrożenie trwałości lasu od szeli-

niaka sosnowca (szkodnika owadziego upraw leśnych)  w 
razie zbyt wczesnego wprowadzania roślinności leśnej na 
tereny poklęskowe, powinny być według deklaracji przed-
stawicieli Ministra Rolnictwa przeznaczane w roku 2018 na 
leśne melioracje agrotechniczne oraz przygotowanie gleby 
terenów uporządkowanych z powalonych drzew pod odno-
wienia, a także/lub na przeprowadzenie poprawek, uzupeł-
nień oraz dolesienia luk i przerzedzeń,

b) kwota 2000 zł w przeliczeniu na 1 ha lasu powinna być 
zgodnie z deklaracjami przedstawicieli Ministra Rolnictwa  
odnoszona nie do całej zwartej powierzchni uszkodzo-
nego lasu niepaństwowego (chyba że dany  las ewidentnie 
jest zdewastowany w całości), lecz do takiej części tej 
powierzchni, jaka – zgodnie z zasadami gospodarki leśnej 
– po uprzątnięciu wiatrowałów i wiatrołomów wymagać 
będzie:
– prac odnowieniowych, polegających w szczególności na 

leśnych melioracjach agrotechnicznych i przygotowaniu 
gleby pod odnowienia, 

lub/oraz 
– poprawek, uzupełnień oraz dolesień luk i przerzedzeń, 

c) nadleśnictwa, sprawujące nadzór nad lasami niepań-
stwowymi, będą przekazywać wojewodom informacje 
niezbędne do wywiązywania się przez te organy z 
obowiązku wymienionego w tytule niniejszej decyzji;

1 Art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regio-
nalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
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4) zgodnie z art. 34 pkt 2c ustawy o lasach dyrektor regionalnej 
dyrekcji Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz 
nadzoruje działalność nadleśniczych –

– postanawiam, co następuje:

§ 1
Dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w 

Poznaniu, Toruniu, Gdańsku i Szczecinku zobowiązuję (przy korzy-
staniu z wszelkiej niezbędnej pomocy nadleśniczych) do:

1) przekazania do właściwych terytorialnie wojewodów treści 
niniejszej decyzji oraz prośby o niezwłoczne przekazywanie 
do nadleśnictw informacji o osobach zabiegających o otrzy-
manie, w wykonaniu wyżej wymienionego rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r., kwoty 2000 zł w 
przeliczeniu na 1 ha lasu uszkodzonego właściciela lasu;

2) zwrócenia się do właściwych starostów z prośbą, aby:
a) w decyzji starosty, o której mowa w § 2 pkt 3 Decyzji 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 217/2017 
DGLP,  była zawarta informacja o  polu powierzchni zredu-
kowanej,  a także zredukowanej powierzchni do poprawek, 
uzupełnień oraz dolesień luk i przerzedzeń, przyjmując, że 
przez dolesienia przerzedzeń należy również rozumieć 
działania w zakresie podsadzeń,

b)   zechcieli wydać decyzje nakazowe (w razie braku zlecenia 
nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwo-
wych nadleśniczemu) w sprawie wykonania poprawek, 
uzupełnień oraz dolesień luk i przerzedzeń w związku z 
uszkodzeniem lasów niepaństwowych od huraganowych 
wiatrów w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r. (tj. w sytuacjach 
niewymagających wykonania prac odnowieniowych w tych 
lasach, a tym samym niewymagających wydania decyzji, 
o której mowa w lit. a oraz w sprawie ustalenia zreduko-
wanej powierzchni do tych poprawek, uzupełnień i dole-
sień  – co najmniej w odniesieniu do osób, o których mowa 
w pkt 1;        

3) zobowiązania nadleśniczych, sprawujących nadzór nad 
lasami niepaństwowymi, do ujmowania w decyzjach w 
sprawie wykonania poprawek, uzupełnień oraz dolesień luk i 
przerzedzeń w związku z uszkodzeniem lasów niepaństwo-
wych od huraganowych wiatrów w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r, 
zredukowanej powierzchni poprawek, uzupełnień oraz dole-
sień luk i przerzedzeń, jeżeli dla lasów tych nie zachodzi 
potrzeba wydania decyzji, o której mowa w pkt 2 lit. a – co 
najmniej w odniesieniu do osób, o których mowa w pkt 1;    

4) zwrócenia się:
a) do starostów z prośbą o  przekazywania do właściwych 

regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych  za pośrednic-
twem właściwych nadleśniczych uwiarygodnionych kopii 
decyzji, o których mowa w pkt 2,

b) do nadleśniczych z poleceniem bezzwłocznego przekazy-
wania uwiarygodnionych kopii decyzji, o których mowa w 
pkt 3,

 jeżeli decyzje te dotyczą osób, o których mowa w pkt 1.

§ 2
Uwiarygodnione kopie decyzji, o których mowa w § 1 pkt 4,  

dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych  powinni 
przekazywać do właściwych wojewodów, stwarzając tym samym 
podstawę do wypłaty odszkodowań w kwocie 2000 zł w przelicze-
niu na 1 ha  powierzchni zredukowanej lasu uszkodzonego. 

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 230
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 6 września 2017 r.

Warszawa, dnia 1.09.2017 r.

NOTATKA SŁUŻBOWA

ze spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 
które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2017 r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 

w sprawie pomocy oraz wynagrodzenia za kształtowanie bezpieczeństwa publicznego osobom fizycznym, 
których lasy zostały zdewastowane w następstwie silnych wiatrów, 
jakie przetoczyły się przez Polskę w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r.

W spotkaniu uczestniczyli:

Ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1. Aleksandra Szelągowska – Dyrektor Departamentu Finansów
2. Beata Gawlik Pliszka – Naczelnik Wydziału Finansowania 

Wspólnej Polityki Rolnej
3. Anna Król – Dyrektor Departamentu Krajowego w Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ze strony Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych:
1. Konrad Tomaszewski – Dyrektor Generalny Lasów Państwo-

wych

2. Tomasz Zawiła Niedźwiedzki – Zastępca Dyrektora General-
nego ds. Rozwoju

3. Krzysztof Janeczko – Zastępca Dyrektora Generalnego  
ds. Gospodarki Finansowej oraz   Gospodarowania Zasobami 
Majątkowymi

4. Andrzej Czerski – Główny Księgowy
5. Krystyna Magiera – Naczelnik Wydziału Księgowości
6. Krzysztof Rostek – Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej.

Spotkanie dotyczyło skonsultowania zapisów zawartych w 
Decyzji nr 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wykorzystania środków, związa-
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nych z funduszem leśnym, na łagodzenie zagrożenia bezpieczeń-
stwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego od zdewastowanych 
lasów w posiadaniu osób fizycznych na terenie gmin, określonych w 
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. 
w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w 
sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, 
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych oraz projektów: rozpo-
rządzenia zmieniającego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 
stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów reali-
zacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa oraz Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pomocy 
dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospo-
darstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowo-
dowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub 
deszczu nawalnego. 

Ustalenia:

1. Lasy Państwowe, zgodnie z ukierunkowaniem Ministra Środo-
wiska, wyasygnowały kwotę 35 mln zł środków finansowych, 
związanych z funduszem leśnym, o których mowa w art. 57 ust. 2 
ustawy o lasach, na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa 
publicznego oraz zagrożenia pożarowego od zdewastowanych 
lasów w posiadaniu osób fizycznych poszkodowanych w wyniku 
działania żywiołu w sierpniu 2017 r. Środki te nie są środkami 
pomocowymi, ale wynagrodzeniem za wyręczanie administracji 
publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego i mogą 
być przeznaczone na uporządkowanie powierzchni.

2. Środki uruchamiane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi na podstawie dwóch projektów ww. aktów prawnych będą 

przeznaczane na działania po uporządkowaniu powierzchni,  
tzn. wykonanie melioracji agrotechnicznych i przygotowanie 
gleby pod odnowienia. 

3. Kwota 2000 zł w przeliczeniu na 1 ha lasu powinna być zgodnie 
z deklaracjami przedstawicieli Ministra Rolnictwa  odnoszona 
nie do całej zwartej powierzchni uszkodzonego lasu niepaństwo-
wego (chyba że dany  las ewidentnie jest zdewastowany w 
całości), lecz do takiej części tej powierzchni, jaka – zgodnie z 
zasadami gospodarki leśnej – po uprzątnięciu wiatrowałów i 
wiatrołomów, wymagać będzie prac odnowieniowych, polegają-
cych w szczególności na leśnych melioracjach agrotechnicz-
nych i przygotowaniu gleby pod odnowienia lub/oraz poprawek, 
uzupełnień oraz dolesień luk i przerzedzeń.

4. Odnowienie drzewostanów z wykorzystaniem sosny nie powinno 
rozpocząć się wcześniej niż w roku 2019 ze względu na zagro-
żenie upraw od szeliniaka sosnowca. 

5. Nadleśnictwa, sprawujące nadzór nad gospodarką leśną w 
lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, będą prze-
kazywać wojewodom informacje, które wspomogą go w 
poświadczeniu wystąpienia szkód w lasach, w szczególności 
poprzez przekazywanie kopii decyzji starosty zobowiązującej 
właściciela lasu do jego uporządkowania, w terminie umożliwia-
jącym poszkodowanym złożenie wniosku o pomoc.

Dyrektor                                                                                                    
Aleksandra Szelągowska                                                                           

Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 231
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 6 września 2017 r. 

zmieniająca Decyzję nr 211 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego 

w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12  sierpnia 2017 r. 
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe lub LP) 

stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym

ZM.800.20.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, zwanej dalej ustawą, w związku z § 6 Statutu Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, zwanego dalej 
Statutem – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, wynikającego z obowiązku określonego  w § 135 
ust. 1 pkt 3 w związku z § 133 ust. 1 pkt 2 Zarządzenia nr 46 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 
2016 r. w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe3, zwanego dalej także 
zarządzeniem – mając na względzie:

1) uregulowania w Instrukcji Ochrony Lasu dotyczące organi-
zacji działań ochronnych w sytuacjach klęskowych;

2) wstępne rozpoznanie operacyjne rozmiaru uszkodzeń drze-
wostanów, jakie w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r. zaistniały w 
następstwie huraganowych wiatrów (zob. załącznik nr 1 do 
niniejszej decyzji);

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2017 poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrekto-
rów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Powołane zarządzenie zostało opublikowane w wydaniu specjalnym Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych z grudnia 2016 r. Paragraf 135 ust. 1 pkt 3 tego 
zarządzenia stanowi, że postępowanie nadzwyczajne w stanach siły wyższej wymaga podjęcia decyzji (…) przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, jeżeli 
stan siły wyższej ma charakter ponadlokalny, lecz zagospodarowanie drewna „klęskowego” dotyczy więcej niż jednej RDLP (stan siły wyższej o znaczeniu ponadre-
gionalnym). Paragraf 133 ust. 1 pkt 2 cytowanego zarządzenia stanowi, iż mając na względzie, że planowane pozyskanie drewna może wymagać istotnej korekty w 
następstwie wystąpienia zdarzeń przyrodniczych (…) o niebagatelnym charakterze – (…) wprowadza się możliwość ustalania nadzwyczajnych postępowań mających 
na celu oznaczanie surowca pod względem przyszłych nabywców lub/oraz nadzwyczajnych zmian w zawartych umowach kupna-sprzedaży surowca drzewnego.   
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DECYZJA NR 232
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 6 września 2017 r. 

w sprawie zmiany Decyzji nr 141 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie kontynuowania finansowania w roku 2017 

realizacji przedsięwzięć drogowych

EI.770.11.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, zwanej dalej ustawą o lasach, w związku z § 6 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w 
wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 
wynikających z uprawnień i obowiązków Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, określonych w:

1) art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz 
koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasu, racjo-
nalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa;

2) art. 33 ust. 3 pkt. 8 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przed-
sięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;

3) art. 56 ust. 2 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych dysponuje środkami związa-
nymi z funduszem leśnym –

– mając na względzie: (1) postanowienia § 8 pkt 1 ppkt b Zarządze-
nia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
7 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych, z 
wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, wspól-
nych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych o charakterze infra-
strukturalnym, mających związek z gospodarką leśną lub inną 
uprawnioną działalnością Lasów Państwowych, z uwzględnieniem 
zintegrowania tych przedsięwzięć z działalnością Lasów Państwo-
wych w zakresie wspomagania administracji publicznej (znak 
sprawy: EI.770.11.2017), zwanego dalej Zarządzeniem nr 22/2017; 
(2) a także zmianę podstawy finansowania przedsięwzięcia wspól-
nego z uwagi na rezygnację Gminy Białowieża z realizacji zadania 
„Przebudowa drogi Teremiski – Dąbrowa” i zmianę kosztorysu zada-
nia „ul. Wojciechówka” w roku 2017,  postanawiam, co następuje:

§ 1
1. W załączniku nr 1 do Decyzji nr 141 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2017 r. w części B Reali-
zacja przedsięwzięć drogowych w zakresie wspomagania admi-
nistracji publicznej w zakresie budowy, przebudowy lub istot-
nego remontowania drogowej infrastruktury technicznej (P1kf) 
skreśla się pkt 1 o treści: Nadleśnictwo Białowieża – Przebu-
dowa drogi Teremiski – Dąbrowa.

2. W załączniku nr 2 do Decyzji nr 141 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2017 r. w części P1kf 
skreśla się pkt 1 o treści: Droga Teremiski – Dąbrowa.

3. W załączniku nr 2 do Decyzji nr 141 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2017 r. zmienia się w 
części P1kf w pkt 2 ul. Wojciechówka w Białowieży, w kolumnie  
nr 10 otrzymuje brzmienie o treści: 938 200 oraz w kolumnie  
nr 11 otrzymuje brzmienie o treści: 437 500.

§ 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH 

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz.788 z późn. zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3) ustalenia narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych odbytej w formie wideokonferencji w dniu 14 
sierpnia 2017 r. pod kierunkiem Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych;

4) postanowienie art. 56 ust. 24 ustawy, a także w § 7 Statutu5 
– postanawia się, co następuje:

§ 1
W § 1 pkt 4 lit. b Decyzji nr 211 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r. dodaje się do wyliczenia 
Nadleśnictwo Lutówko (25).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH 

dr inż. Konrad Tomaszewski

4 Przepis art. 56 ust.2 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dysponuje środkami funduszu leśnego.
5 Przepis § 7 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może uchylać zarządzenia i decyzje (…)  dyrektorów regionalnych i kierowników podległych 

mu zakładów w razie ich niezgodności z przepisami prawa lub przepisami wewnętrznymi.
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DECYZJA NR 233
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 6 września 2017 r.
 

w sprawie zmiany Decyzji nr 181 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2017 

nowych przedsięwzięć drogowych, finansowanych z wykorzystaniem środków 
funduszu leśnego, polegających na budowie lub przebudowie dróg wewnętrznych, 
będących drogami leśnymi oraz budowie, przebudowie lub istotnym remontowaniu 

drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania 
przez Lasy Państwowe administracji publicznej 

EI.770.11.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, zwanej dalej ustawą o lasach, w związku z § 6 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w 
wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 
wynikających z uprawnień i obowiązków Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, określonych w:

1) art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz 
koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasu, racjo-
nalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa;

2) art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przed-
sięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;

3) art. 56 ust. 2 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych dysponuje środkami związa-
nymi z funduszem leśnym –

– mając na względzie: (1) postanowienia § 21 ust. 2 Zarządzenia  
nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
7 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych, z 
wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, wspól-
nych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych o charakterze infra-
strukturalnym, mających związek z gospodarką leśną lub inną 
uprawnioną działalnością Lasów Państwowych, z uwzględnieniem 
zintegrowania tych przedsięwzięć z działalnością Lasów Państwo-
wych w zakresie wspomagania administracji publicznej (znak 
sprawy: EI.770.11.2017), zwanego dalej Zarządzeniem nr 22/2017; 
(2) a także konsultacje przeprowadzone z Gminą Białowieża na 
podstawie wystąpienia z dnia 17 lipca 2017 r., postanawiam, co 
następuje:

§ 1
1. W załączniku nr 3 do Decyzji nr 181 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2017 r. skreśla się 
pozycje nr 12 o treści: Przebudowa ul. Mostowa w Białowieży  
i nr 39 o treści: Przebudowa ul. Browska w Białowieży.

2. W załączniku nr 3 do Decyzji nr 181 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 30 czerwca 2017 r. zmienia się pozycję nr 28 
o treści: Przebudowa ul. Meleszkowska w Białowieży, w kolumnie 
nr 5 „Kwota” otrzymuje brzmienie o treści: 332 000.

§ 2
Stosownie do § 22 ust. 2 Zarządzenia nr 22/2017 zobowiązuję 

Nadleśnictwo Białowieża do przygotowania projektu aneksu do 
porozumienia nr 48/2017 w sprawie realizacji wspólnego przedsię-
wzięcia publicznego pod nazwą „Przebudowa ulicy Meleszkowskiej 
w Białowieży” z dnia 25 lipca 2017 r.

§ 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH 

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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DECYZJA NR  235  
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa 
oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

realizacji usługi badawczej pod nazwą „Doskonalenie metod oceny zagrożenia drzewostanów sosnowych 
przez główne gatunki foliofagów”

OR.5001.20.1.2017

Na  podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, określonych  w art. 33 ust. 3 pkt 6 
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z  
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 Zarządze-
nia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 
2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w 
zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych oraz procedur postępowania  z tym związanych5 – 
postanawiam, co następuje: 

§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Doskonalenie metod 

oceny zagrożenia drzewostanów sosnowych przez główne 
gatunki foliofagów” należy zlecić Instytutowi Badawczemu 
Leśnictwa oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosztami 
realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone w 
umowie:
a) okres realizacji badań – około 70 miesięcy;
b) koszty planowane ogółem – 5 208 334 zł brutto, w tym dla: 

b.1) Instytutu Badawczego Leśnictwa – 4 130 854 zł brutto,
b.2) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego   

– 1 077 480,00 zł brutto;
c) koszty planowane na 2017 r. – 0,00  zł brutto.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych oraz przez podmioty spoza 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu 

do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie 
w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. ust. 1  ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, popiera 
i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.

4 Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem 
są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi w rozpo-
rządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 
16.12.2002, str. 0001–0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”, oraz jeżeli 
spełnione są łącznie następujące warunki: korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, całość wynagrodzenia 
za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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DECYZJA NR 236   
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 8 września 2017 r.

w sprawie: dalszej konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego 
w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12  sierpnia 2017 r. 
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 

(dalej Lasy Państwowe lub LP) stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym

ZD.7600.8.2017 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, zwanej dalej ustawą, w związku z § 6 Statutu Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, zwanego dalej 
Statutem – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, wynikającego z obowiązku określonego  w § 135 
ust. 1 pkt 3 w związku z § 133 ust. 1 pkt 2 Zarządzenia Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych nr 46 z dnia 24 października 
2016 r. w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe3, zwanego dalej także 
zarządzeniem 46/2016 – mając m.in.  na względzie:

1) konieczność dalszej konkretyzacji postanowienia § 19 
Decyzji nr 211 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 16 sierpnia 2017 r. (znak: ZM.800.19.2017),  zwłaszcza 
w odniesieniu do postępowania do czasu oznaczania klęsko-
wego surowca drzewnego sposobem wzorowanym na proce-
durze, jaka w roku 2017 została zastosowana na rynku dla 
rozwoju;

2) na terenie klęskowiska, będącego przedmiotem decyzji 
211/20174,  dochodzić będzie do kumulowania się niespoty-
kanie dotąd dużych ilości drewna kłodowanego i średniowy-
miarowego  odbieranego w stosach –

– postanawia się, co następuje:

§ 1
W związku z koniecznością dalszej konkretyzacji i uszczegóło-

wienia działań mających na celu wprowadzenie zmian w klasyfika-
cji jakościowo-wymiarowej dedykowanej do ewidencjonowania 
drewna w nadleśnictwach klęskowych wprowadzam do stosowania 
zapisy notatki służbowej z dnia 7 września 2017 r., stanowiącej 
Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

§ 2
Ustalenia zawarte w Załączniku nr 1 stają się obowiązujące 

podczas obrotu surowcem drzewnym pochodzącym z nadleśnictw 
objętych stanem siły wyższej zgodnie z Decyzją nr 211 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r. w 
sprawie konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwy-
czajnego w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12  sierpnia 2017 r. 
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (dalej 
Lasy Państwowe lub LP) stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokal-
nym (znak: ZM.800.19.2017) oraz zgodnie z Decyzją 231 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 września 2017 r.

§ 3
Za datę graniczną obowiązywania zmian w procedurze pomiaru 

i ewidencji drewna  opisanych w ramach Załącznika nr 1 uznaje się 
datę zapisaną w § 5 Decyzji nr 211 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie konkretyzacji i 
uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w związku z 
wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r. w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe 
lub LP) stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym.

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2017 poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrekto-
rów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Powołane zarządzenie zostało opublikowane w wydaniu specjalnym Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych z grudnia 2016 r. Paragraf 135 ust. 1 pkt 3 tego 
zarządzenia stanowi, że postępowanie nadzwyczajne w stanach siły wyższej wymaga podjęcia decyzji (…) przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, jeżeli 
stan siły wyższej ma charakter ponadlokalny, lecz zagospodarowanie drewna „klęskowego” dotyczy więcej niż jednej RDLP (stan siły wyższej o znaczeniu ponadre-
gionalnym). Paragraf 133 ust. 1 pkt 2 cytowanego zarządzenia stanowi, iż mając na względzie, że planowane pozyskanie drewna może wymagać istotnej korekty w 
następstwie wystąpienia zdarzeń przyrodniczych (…) o niebagatelnym charakterze – (…) wprowadza się możliwość ustalania nadzwyczajnych postępowań mających 
na celu oznaczania surowca pod względem przyszłych nabywców lub/oraz nadzwyczajnych zmian w zawartych umowach kupna-sprzedaży surowca drzewnego.

4 Decyzja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w 
związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12  sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe lub LP) stanu siły wyższej 
o zasięgu ponadlokalnym  (znak: ZM.800.19.2017).
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Załącznik nr 1 do Decyzji nr 236
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 8 września 2017 r.

Warszawa, dnia 7.09.2017 r.

Znak spr.: ZD.7600.8.2017

Pan dr inż. Konrad Tomaszewski
Dyrektor Generalny 
Lasów Państwowych
drogą służbową

Pan Andrzej Borowski
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Leśnej

NOTATKA SŁUŻBOWA

Dotyczy: konkretyzacji i uszczegółowienia działań mających na celu wprowadzenie zmian w klasyfikacji jakościowo-wymiarowej dedyko-
wanej do ewidencjonowania drewna w nadleśnictwach klęskowych.

W dniu 7 września 2017 r. odbyło się spotkanie pracowników 
Biura Marketingu DGLP, Wydziału Użytkowania Lasu DGLP, 
Wydziału Informatyki DGLP, naczelników wydziałów marketingu 
RDLP z nadleśnictw objętych stanem siły wyższej oraz wybranych 
nadleśnictw zgodnie z Decyzją nr 211 Dyrektora Generalnego LP 
w sprawie konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania 
nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12  sierp-
nia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe (dalej Lasy Państwowe lub LP) stanu siły wyższej o 
zasięgu ponadlokalnym oraz wybranych członków zespołów zada-
niowych: ds. budowy, utrzymania i rozwoju elektronicznego 
systemu sprzedaży drewna w LP oraz ds. aplikacji mobilnych oraz 
informatyzacji stanowiska leśniczego, w sprawie konkretyzacji 
klasyfikacji jakościowo-wymiarowej dedykowanej do wykorzysty-
wania podczas ewidencji drewna w nadleśnictwach klęskowych. 
Podczas spotkania ustalono, co następuje:

1. Wprowadza się zmianę w sposobie pomiaru drewna średniowy-
miarowego S2A, S2B, S2AP oraz S4 rzutującą na zapisy: 
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe 
oraz Warunków Technicznych wprowadzonych właściwymi 
zarządzeniami Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
dotyczącymi obrotu drewna S2B oraz S2AP, o treści: 

Przygotowanie do pomiaru, pomiar i cechowanie drewna zgod-
nie z PN-D-95000:2002, z zastrzeżeniem dopuszczenia wykony-
wania pomiaru szerokości oraz wysokości z jednej strony stosu 
zarówno dla stosów regularnych, jak i nieregularnych.

Dopuszcza się pomiar drewna mierzonego w stosach przy 
wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń elektronicznych wyko-
rzystujących tzw. fotooptyczne metody pomiarowe, których  
zasada działania opiera się na obliczeniu pola powierzchni czoła  
stosu.

2. Wprowadza się zmianę dla sortymentu S2A dopuszczającą 
dobrą jakość okrzesania dla drewna S2A pozyskiwanego 
mechanicznie.

3. Wprowadza się zmianę w Zarządzeniu nr 74 Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r. w sprawie 
zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach 
w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: 

GM-900-7/2013) polegającą na wprowadzeniu odrębnego 
sposobu przygotowania drewna do pomiaru, zezwalającego na 
łączenie klas grubości 1 i 2 w klasach jakości C lub D (osobno 
dla każdej z klas jakości) w ramach jednego stosu (zwanego 
dalej stosem łączonym), dedykowanego dla pozyskania prowa-
dzonego w nadleśnictwach klęskowych.

a) Oznaczanie
 Drewno wielkowymiarowe iglaste wyrabiane w postaci kłód 

odbierane w stosach łączonych, bez sortowania na klasy 
grubości (klasy grubości łącznie), oznaczane jest jako WKX 
wraz z przyporządkowaniem do klasy jakości oraz zarejestro-
waną długością nominalną kłód.

 
b) Przygotowanie do pomiaru 
 W stosach łączonych mierzy się kłody klas jakości C, D  

o średnicy w górnym końcu bez kory (g.k.b.k.) do 32 cm 
włącznie i długości do 5 m. Dopuszcza się udział do 10% 
sztuk o średnicy w górnym końcu bez kory powyżej 32 cm. 
Drewno w stosach należy układać na przemian grubszymi 
końcami w taki sposób, aby poszczególne sztuki w stosie nie 
krzyżowały się, a stos był ścisły, zaś czoła stosu były w jednej 
płaszczyźnie. Stos powinien zawierać drewno jednego 
gatunku lub rodzaju, jednakowej długości i jednej klasy 
jakości. Zaleca się układać stosy szersze niż 4 m. W przy-
padku reklamacji jakościowych surowca kłodowanego 
odebranego w stosach miąższość reklamowanego drewna 
oblicza się w sztukach pojedynczo.

c) Pomiar
 Pomiar kłód w stosach łączonych zgodnie z Zarządzeniem  

nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
27 września 2013 r. w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna 
iglastego wyrabianego w kłodach w jednostkach organizacyj-
nych Lasów Państwowych (znak: GM-900-7/2013) z dopusz-
czeniem wykonywania pomiaru szerokości oraz wysokości z 
jednej strony stosu. 

 Dopuszcza się pomiar drewna mierzonego w stosach łączo-
nych przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń elektro-
nicznych wykorzystujących tzw. fotooptyczne metody 
pomiarowe, których zasada działania opiera się na obliczeniu 
pola powierzchni czoła stosu.
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d) Określanie miąższości
 Określanie miąższości kłód mierzonych w stosach łączonych 

na gruncie, w tym stosowanie współczynników zamiennych, 
zgodnie z Zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r. w sprawie 
zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w 
kłodach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwo-
wych (znak: GM-900-7/2013) z zastrzeżeniem, że w przy-
padku wykonywania pomiaru szerokości oraz wysokości z 
jednej strony stosu obliczania miąższości stosu dokonuje się 
na podstawie obliczonego pola powierzchni jednej strony 
stosu.

e) Pozostałe uregulowania
 Pozostałe uregulowania, w tym: wady, wyrób, wymiary, 

jakość, określenia oraz cechowanie zgodnie z Zarządzeniem 
nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
27 września 2013 r. w sprawie zasad odbioru obrotu drewna 
iglastego wyrabianego w kłodach w jednostkach organizacyj-
nych Lasów Państwowych (znak: GM-900-7/2013).

4. Wprowadza się zmianę w sposobie pomiaru drewna wielowy-
miarowego iglastego kłodowanego mierzonego w stosach,  
tj. WBCKS, WCKS oraz WDKS, w ramach warunków technicz-
nych określonych w Zarządzeniu nr 74 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r. w sprawie 

zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach 
w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: 
GM-900-7/2013) polegającą na dopuszczeniu wykonywania 
pomiaru szerokości oraz wysokości z jednej strony stosu. W 
przypadku wykonywania pomiaru szerokości oraz wysokości z 
jednej strony stosu obliczania miąższości stosu dokonuje się na 
podstawie obliczonego pola powierzchni jednej strony stosu.

 Dopuszcza się pomiar drewna mierzonego w stosach przy wyko-
rzystaniu specjalistycznych urządzeń elektronicznych wykorzy-
stujących tzw. fotooptyczne metody pomiarowe, których zasada 
działania opiera się na obliczeniu pola powierzchni czoła stosu.

5. Jako datę graniczną dostosowującą System Informatyczny 
Lasów Państwowych do możliwości odnoszenia pomiaru szero-
kości i wysokości z jednej strony stosu oraz wprowadzenia pozo-
stałych zmian w SILP związanych z umożliwieniem rejestracji 
drewna kłodowanego bez podziału na klasy grubości, z zastrze-
żeniem wdrożenia fotooptycznych metod pomiaru drewna, 
wyznacza się dzień 29 września 2017 r.

6. Uzupełnia się Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 46 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 r. 
w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe o nowe grupy handlowo-
-gatunkowe:

Lp. Nazwa grupy handlowej

Klasa,
grupa 

jakości,
symbol

Klasa 
jako-

ściowo-
-wymia-

rowa

Sorty-
ment 

reprezen-
tatywny

Gatu-
nek

Preferowane 
zgrupowanie 

rynków właści-
wych 

surowca drzew-
nego

Uwagi

1.

Drewno klęskowe – kłody 
iglaste mierzone w stosach 

łączonych, o średnicy  
w górnym końcu bez kory 
do 32 cm (możliwy udział  
do 10% sztuk w g.k.b.k. 

powyżej 32 cm) 
i długości do 5 m

WK_CX WCK WCKX WCK X
SO; SW; 
MD; DG; 

JD

rynki podstawowe;
rynki dla rozwoju;
rynek uzupełnień

oznaczanie 
przyszłych 
nabywców  

z wykorzystaniem 
Portalu Leśno-

-Drzewnego 
oraz aplikacji 

e-drewno
2. WK_DX WDK WDKX WDK X

7. W ramach konkretyzacji oraz uszczegółowienia § 24 Decyzji  
nr 223 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
30 sierpnia 2017 r. ustala się, że w nadleśnictwach objętych 
stanem siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym, wymienionych  
w Decyzji nr 211 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
z dnia 16 sierpnia 2017 r., dopuszcza się zamienne stosowanie 
wszystkich dopuszczonych metod klasyfikacji surowca drzew-
nego, w tym pomiaru i odbiórki drewna przygotowywanego  
w stosach metodami tradycyjnymi oraz fotooptycznymi.

8. Na potrzeby ustalania cen stosowanych do oznaczania drewna 
iglastego w kłodach odbieranego w stosach łączonych w Portalu 
Leśno-Drzewnym dla grup handlowo-gatunkowych WK_CX oraz 
WK_DX stosuje się odpowiednio zapisy Decyzji nr 537 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 listopada 2016 r. 
w sprawie postępowania przy ustaleniu cen proponowanych, 
górnych i odmowy. Konkretyzując zapisy ww. decyzji, cenę 
proponowaną wskazanych GHG oblicza się w następujący 
sposób:

a) suma wartości sprzedaży z 2016 r. dla sortymentu WCK_1 i 
WCK_2 dzielona przez wolumen sprzedaży powyższych 
sortymentów stanowi cenę proponowaną dla WK_CX;

b) suma wartości sprzedaży z 2016 r. dla sortymentu WDK_1 i 
WDK_2 dzielona przez wolumen sprzedaży powyższych 
sortymentów stanowi cenę proponowaną dla WK_DX.

Decyzja co do faktycznej wartości cen: proponowanej, odmowy 
i górnej dla poszczególnych grup handlowo-gatunkowych stanowi 
niezbywalne uprawnienie nadleśniczego jako organu samodzielnie 
prowadzącego gospodarkę leśną, w tym sprzedaż drewna.

Notatkę sporządził:

Naczelnik
Dyrektor Biura Marketingu
mgr inż. Andrzej Ballaun

Zatwierdził:

Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

dr inż. Konrad Tomaszewski



45BILP 10/2017

DECYZJA NR 237
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 8 września 2017 r.

w sprawie konkretyzacji, aktualizacji oraz modyfikacji Decyzji 223/2017 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 sierpnia 2017 r.

ZM.800.21.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonywaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z § 27 Decyzji 
223/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
30 sierpnia 2017 r. w sprawie dalszej konkretyzacji i uszczegóło-
wienia postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem 
w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe (…) stanu siły wyższej o zasięgu ponad-
lokalnym3  – postanawiam, co następuje:

§ 1
Zatwierdzam notatkę służbową stanowiącą załącznik nr 1 do 

niniejszej decyzji, w której dokonano konkretyzacji, aktualizacji oraz 
modyfikacji postanowień zawartych w Decyzji 223/2017 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, w odniesieniu do nadzwyczaj-

nej procedury oznaczania surowca drzewnego pod względem przy-
szłych nabywców dedykowanej do podmiotów operujących w roku 
2017 na rynku dla rozwoju.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z 2016 r. poz. 422, 586, 903, 1020, 2249.
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 

dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.  

3 Paragraf 27 decyzji 223/2017 stanowi że postanowienia decyzji 223/2017 mogą podlegać konkretyzacji, aktualizacji oraz modyfikacji poprzez stanowienie notatek 
służbowych zatwierdzanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 237
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 8 września 2017 r.

NOTATKA SŁUŻBOWA
sporządzona przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

kwitująca w formie ustaleń wnioski i postulaty wyartykułowane w trakcie spotkania 
w dniu 7 września 2017 r. pracowników Biura Marketingu Dyrekcji Generalnej 

Lasów Państwowych (DGLP), Wydziału Użytkowania Lasu DGLP, 
Wydziału Informatyki DGLP, naczelników wydziałów marketingu 

regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Toruniu, Gdańsku i Szczecinku

Ustalenie 1
Doprecyzowuje się, że wykreowana w decyzji 223/2017 nadzwy-

czajna procedura oznaczania surowca drzewnego pod względem 
przyszłych nabywców, dedykowana do podmiotów operujących w 
roku 2017 na rynku dla rozwoju (dalej: procedura nadzwyczajna), 
zostanie przeprowadzona w dwóch etapach (etap zasadniczy i 
jedna dogrywka) zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Aneks 
nr 1 do niniejszego załącznika.

Ustalenie 2
Doprecyzowuje się, że upublicznienie harmonogramu, o którym 

mowa w Aneksie nr 1 do niniejszego zarządzenia, jest równo-
znaczne z:

1) wezwaniem podmiotów uprawnionych do uczestniczenia w 
procedurze nadzwyczajnej do podpisywania oświadczenia, 
którego wzór stanowi Aneks nr 2 do niniejszego załącznika, przy 
czym złożenie przedmiotowego oświadczenia stanowi warunek 
przystąpienia do procedury nadzwyczajnej przez podmioty 
uprawnione do uczestnictwa w tejże procedurze; oświadczenie, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, należy złożyć w  
tzw. jednostce macierzystej dla danego podmiotu;

2) inicjacją ww. procedury,
przy czym niezależnie od tego Zakład Informatyki Lasów Państwo-
wych z wykorzystaniem mailingu z należytym wyprzedzeniem 
czasowym będzie powiadamiał interesariuszy o terminach rozpo-
częcia i zakończenia poszczególnych faz procedury nadzwyczajnej.
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Ustalenie 3
Konkretyzuje się, że drewno do oznaczania w proce- 

durze nadzwyczajnej surowca drzewnego pod względem przy-
szłych nabywców będzie wystawiane przez nadleśnictwa klęskowe, 
tj.:

1) w zasięgu RDLP w Poznaniu przez  nadleśnictwa: Piaski, 
Jarocin, Czerniejewo i Gniezno;

2) w zasięgu RDLP w Toruniu przez nadleśnictwa: Gołąbki, 
Solec Kujawski, Szubin, Bydgoszcz, Żołędowo, Różanna, 
Runowo, Zamrzenica, Tuchola, Woziwoda, Rytel, Czersk, 
Przymuszewo, Lutówko;

3) w zasięgu RDLP w Gdańsku przez nadleśnictwa: Lubichowo, 
Kościerzyna, Lipusz, Kartuzy, Cewice, Strzebielino;

4) w zasięgu RDLP w Szczecinku przez nadleśnictwa: Osusz-
nica, Bytów.

Ustalenie 4
Potwierdza się, że nadleśnictwa klęskowe wystawią w procedu-

rze nadzwyczajnej ilość drewna, ustalaną według wzoru:

R2017y = V2017y – Vum. –  Ve-drewno, 

w którym: 
a) R2017y   – ilość drewna do wystawienia w roku 2017 do 

oznaczenia pod względem nabywców w proce-
durze nadzwyczajnej, 

b) V2017y   – ilość drewna klęskowego do pozyskania przez 
nadleśnictwo klęskowe „y” ustalona w wykonaniu 
postanowień decyzji zarządczych dotychczas 
wydanych przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych w związku z klęską naturalną na 
terenie regionalnych dyrekcjach Lasów Państwo-
wych w Poznaniu, Toruniu, Gdańsku i Szcze-
cinku, 

c) Vum.       –  ilość drewna klęskowego zarezerwowana do 
zrealizowania przez nadleśnictwo „y” zobowiązań 
wobec nabywców do końca 2017 r., wynikających 
z umów wiążących nadleśnictwo z nabywcami 
drewna, zawartych w wykonaniu postanowień 
zarządzenia 46/2016 do czasu wystąpienia 
stanów siły wyższej (przy założeniu, że drewno 
wyrabiane w ramach pozyskiwania drewna z 
terenu klęskowiska będzie możliwe do wykorzy-
stania jako drewno wyczerpujące znamiona 
surowca pełnowartościowego do realizacji tychże 
zobowiązań) powiększona o ilość drewna klęsko-
wego do sprzedaży detalicznej i zarezerwowana 
na własne potrzeby,

d) Ve-drewno       – ilość drewna oznaczona pod względem przy-
szłych nabywców z wykorzystaniem aplikacji 
„e-drewno” – do czasu wystawienia drewna na 
Portalu leśno-drzewnym na potrzeby ww. proce-
dury nadzwyczajnej,

przy czym oznaczanie surowca drzewnego pod względem przy-
szłych nabywców w procedurze nadzwyczajnej nie oznacza braku 
możliwości wykorzystywania drewna poklęskowego do: (1) realiza-
cji umów, o których mowa w lit. c, (2) sprzedaży detalicznej  oraz  
(3) zużywania i zbywania na własne potrzeby.

Ustalenie 5
Potwierdza się, że uprawnienie do przystąpienia do ww. proce-

dury nadzwyczajnej (prawo do składania ofert nabycia surowca w 
procedurze nadzwyczajnej) przysługuje wszystkim potencjalnym 
nabywcom (podmiotom), którym zgodnie z Decyzją nr 144 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 czerwca 2017 r. 
zatwierdzono moce przerobowe po weryfikacji ich wniosków w tej 
sprawie.

Ustalenie 6
Doprecyzowuje się, że nadzwyczajna procedura oznaczania 

surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców dedyko-
wana do podmiotów operujących w roku 2017 na rynku dla rozwoju 
powinna odbywać się z odpowiednim stosowaniem postanowień 
Decyzji nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
1 lutego 2017 r. oraz Decyzji nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 15 lutego 2017 r. – z tym, że jedynym kryte-
rium oceny ofert będzie cena zakupu drewna, natomiast w celu 
wyeliminowania wpływu kryterium geografii na ocenę ofert poszcze-
gólnych nabywców przyjmuje się ocenę tego kryterium dla każdej 
oferty nabycia w jednakowej, maksymalnej wysokości.

Ustalenie 7
Potwierdza się, że podmioty, które zostaną dopuszczone do 

nadzwyczajnej procedury oznaczania surowca drzewnego pod 
względem przyszłych nabywców dedykowanej do podmiotów 
operujących w roku 2017 na rynku dla rozwoju, nie mogą złożyć 
ofert zakupu surowca drzewnego w wysokości przekraczającej  
ww. zatwierdzone moce przerobowe pomniejszone o  ilość drewna 
nabytego w ramach procedowania w roku 2017 na rynku dla 
rozwoju (etap zasadniczy oraz dogrywka). W odniesieniu do 
podmiotów, które w roku 2017 korzystały z tzw. praw nabytych, 
pomniejszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno 
być dokonywane w odniesieniu do ilości drewna, ustalonej w wyko-
naniu § 3 ust. 4 Decyzji nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 15 lutego 2017 r.  

Ustalenie 8
Ustala się, że realizacja umów zawartych w ramach zagospodaro-

wania drewna poklęskowego odbywać się będzie do 31 grudnia 2017 r. 

Ustalenie 9
Potwierdza się, że na wniosek podmiotu, który uzyskał prawo do 

nabycia drewna w wyniku nadzwyczajnej procedury oznaczania 
surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców dedyko-
wanej do podmiotów operujących w roku 2017 na rynku dla rozwoju, 
dopuszcza się sprzedaż drewna na podstawie protokołu przekaza-
nia drewna  (PP).

Ustalenie 10
Ustala się, że cena odmowy, cena proponowana oraz cena 

górna będą przyjmowane na poziomie cen przyjmowanych w roku 
2017 na rynku podstawowym.

Ustalenie 11
Ustala się, że: 
1) w sprawie wadiów stosuje się odpowiednio zapisy Decyzji  

nr 547 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z  
22 listopada 2016 roku;

2) w sprawie blokad stosuje się odpowiednio zapisy Decyzji  
nr 556 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
25 listopada 2016 roku oraz Decyzji nr 555 Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych z dnia 25 listopada 2016 roku;

3) w sprawie uprawnień wynikających z oferowania ceny wyższej 
niż górna stosuje się odpowiednio zapisy Decyzji nr 553 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 25 listopada 
2016 roku.

Ustalenie 12
Ustala się, że w sprawach nie ujętych w niniejszym załączniku 

zastosowanie mają (opublikowane w Biuletynie Informacji Publicz-
nej LP oraz w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych) 
postanowienia zawarte w Decyzji 223/2017 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 30 sierpnia 2017 r., jak również posta-
nowienia w innych aktach ogólnego zarządu Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych.
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Aneks nr 1 do Załącznika nr 1 do Decyzji nr 237 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 8 września 2017 r.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 
związanych z nadzwyczajną procedurą oznaczania surowca drzewnego 

pod względem przyszłych nabywców dedykowaną do podmiotów  
operujących w roku 2017 na rynku dla rozwoju

8.09.2017
Publikacja decyzji zarządczej konkretyzującej działania związane z 
nadzwyczajną procedurą oznaczania surowca drzewnego pod 
względem przyszłych nabywców dedykowaną do podmiotów 
operujących w roku 2017 na rynku dla rozwoju.

11.09. – 14.09.2017
Sporządzenie oferty zbycia drewna przez nadleśnictwa.

15.09.2017 od godz. 10.00 – 21.09.2017 do godz. 15.00
Składanie ofert w etapie zasadniczym przez przedsiębiorców w 
nadzwyczajnej procedurze oznaczania surowca drzewnego pod 
względem przyszłych nabywców dedykowanej do podmiotów 
operujących w roku 2017 na rynku dla rozwoju. Podpisywanie ofert 
do 21.09.2017 r. do godz. 18.00.

22.09.2017 
Publikacja wyników etapu zasadniczego sprzedaży w nadzwyczaj-
nej procedurze oznaczania surowca drzewnego pod względem 
przyszłych nabywców dedykowanej do podmiotów operujących w 
roku 2017 na rynku dla rozwoju.

25.09.2017 od godz. 10.00 – 28.09.2017 do godz. 15.00 
Składanie ofert przez przedsiębiorców w dogrywce nadzwyczajnej 
procedury oznaczania surowca drzewnego pod względem przy-
szłych nabywców dedykowanej do podmiotów operujących w roku 
2017 na rynku dla rozwoju. Podpisywanie ofert do 28.09.2017 r. do 
godz. 18.00.

29.09.2017 
Publikacja ostatecznych wyników sprzedaży w nadzwyczajnej 
procedurze oznaczania surowca drzewnego pod względem przy-
szłych nabywców dedykowanej do podmiotów operujących w roku 
2017 na rynku dla rozwoju.

2.10.2017
Rozpoczęcie podpisywania umów w nadzwyczajnej procedurze 
oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabyw-
ców dedykowanej do podmiotów operujących w roku 2017 na rynku 
dla rozwoju.

Aneks nr 2 do Załącznika nr 1 do Decyzji nr 237
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 8 września 2017 r.

OŚWIADCZENIE 

Ja ………………………....……………………………………..................................….............………… niżej podpisany(a), reprezentujący(a)  
 
podmiot  

………..........................................................................................................................…………………………...………………………...…….., 

z siedzibą mieszczącą się pod adresem: …………………….........................................................................……………………………….…., 
respektując postanowienia Rozdziału VIII Podrozdziału II Zarządzenia nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 
października 2016 roku oraz decyzji zarządczych dotyczących procedury oznaczania surowca pod względem przyszłych nabywców na 
rynku dla rozwoju w 2017 roku,  oświadczam, że przystępując dobrowolnie do procedury, o jakiej mowa w  § 19 pkt 5 Decyzji nr 211 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r. oraz Ustaleniu 2 pkt 1 Załącznika nr 1 do Decyzji nr 237 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 września 2017 r.,  
1) godzę się na to, aby ilość drewna, o nabycie której będę mógł (mogła) zabiegać w nadzwyczajnej procedurze oznaczania surowca 

drzewnego pod względem przyszłych nabywców dedykowanej do podmiotów operujących w roku 2017 na rynku dla rozwoju, wyliczona 
zostanie w oparciu o zatwierdzone moce przerobowe, pomniejszone o zakupy drewna dokonane w etapie zasadniczym procedury 
oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców na rynku dla rozwoju w 2017 roku oraz dogrywce w tej proce-
durze. W odniesieniu do podmiotów, które w roku 2017 korzystały z tzw. praw nabytych, pomniejszenie, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, będzie dokonywane w odniesieniu do ilości drewna, ustalonej w wykonaniu § 3 ust. 4 Decyzji nr 45 Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych z dnia 15 lutego 2017 r.;  

2) godzę się na to, że surowiec nabyty w nadzwyczajnej procedurze oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców 
dedykowanej do podmiotów operujących w roku 2017 na rynku dla rozwoju będzie pochodzić z pozyskania na terenach, na których 
wystąpił w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 roku stan siły wyższej spowodowany klęską żywiołową;
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3) w razie nabycia z Lasów Państwowych surowca drzewnego w nadzwyczajnej procedurze oznaczania surowca drzewnego pod 
względem przyszłych nabywców dedykowanej do podmiotów operujących w roku 2017 na rynku dla rozwoju, nie będzie on przed-
miotem cesji;

4) drewno nabyte w nadzwyczajnej procedurze oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców dedykowanej do 
podmiotów operujących w roku 2017 na rynku dla rozwoju będzie używane do przerobu z wykorzystaniem własnego przedsiębiorstwa, 
chyba że odsprzedaż tego drewna, z należycie umotywowanych względów oraz po cenach nabycia powiększonych co najwyżej o 
koszty nabycia, będzie komunikowana przez składającego oświadczenie za pośrednictwem Portalu; 

5) godzę się na to i liczę się z tym, że w wyniku postępowania w nadzwyczajnej procedurze oznaczania surowca drzewnego pod względem 
przyszłych nabywców dedykowanej do podmiotów operujących w roku 2017 na rynku dla rozwoju, mogę nie nabyć surowca w ilości 
odpowiadającej możliwemu poziomowi zakupów na tym rynku;

6) poddam się działaniom kontrolingowym, o których mowa w Decyzji nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (znak: 
ZM.800.12.2017) z dnia 15 lutego  2017 r. w sprawie dalszej konkretyzacji uszczegóławiającej postępowanie na rynku dla rozwoju (…).

…………….……………………………………..
          (podpis i pieczęć przedsiębiorcy)

DECYZJA NR 238
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego  
zagospodarowania klęskowiska w odniesieniu do działań w roku 2017  

w nadleśnictwach klęskowych lub na ich rzecz 
w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku 

EP.0210.4.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2  
– w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych wynikającego z art. 33 ust. 3 pkt 73 ustawy lasach, a także 
zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Decyzji nr 218  Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r., znak: 
EP.0210.2.2017 (zmienionej decyzją 219 z dnia 24 sierpnia 2017 r., 
znak: EP.0210.3.2017) – postanawiam, co następuje:

§ 1
W związku z zapisami § 24 ust. 1 Decyzji nr 211 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r., znak: 
ZM.800.19.2017, w sprawie konkretyzacji i uszczegółowienia 
postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 
11 i 12 sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe lub LP) stanu siły wyższej 
o zasięgu ponadlokalnym, zatwierdzam plan finansowo-

-rzeczowy zagospodarowania klęskowiska w odniesieniu do dzia-
łań w roku 2017 w nadleśnictwach klęskowych lub na ich rzecz w 
zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku,  
stanowiący załącznik 1 do niniejszej decyzji.

§ 2
1. Finansowanie kosztów realizacji planu finansowo-rzeczowego 

zagospodarowania klęskowiska w roku 2017, o którym mowa w 
§ 1, następuje w trybie ustalonym w § 3, 4 i 5 Decyzji Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych nr 218 z 24 sierpnia 2017 r. 
– z uwzględnieniem ust. 2 i 3.

2. Przekazywanie środków związanych z funduszem leśnym na 
finansowanie kosztów realizacji planu finansowo-rzeczowego 
zagospodarowania klęskowiska w roku 2017 następuje w okre-
sach miesięcznych w kwotach ustalonych zgodnie z zapisami § 
3 i 4 decyzji nr 218 z 24 sierpnia 2017 r., przy czym kwota i inne 
jej skutki powinny wynikać z następującej kalkulacji:

1 Art. 33 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Powołany przepis stanowi m.in. o tym, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych jest uprawniony i obowiązany do wyrównywania niedoborów środków finansowych 
w nadleśnictwach, wynikających ze zróżnicowanych warunków gospodarki leśnej.
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Nadleśnictwo w zasięgu  
danej regionalnej dyrekcji LP

Dopłata  miesięczna netto  
do nadleśnictwa wynikająca  

z planu  
finansowo-gospodarczego 

na rok 2017 
(w wysokości  

sprzed wystąpienia stanu  
siły wyższej) 

Wpłata miesięczna 
netto  

do nadleśnictwa 
wynikająca z planu 

finansowo- 
-gospodarczego 

na rok 2017 
(w wysokości 
sprzed wystą-

pienia stanu siły 
wyższej)  

Dopłata  
miesięczna 

do nadleśnic-
twa klęsko-
wego netto 
wynikająca 

z planu  
finansowo 

(wnioskowana) 
-rzeczowego 
zagospodaro-

wania  
klęskowiska   

Wpłata  
miesięczna 

z nadleśnictw 
klęskowych 

netto wynika-
jąca z planu 
finansowo 

(wnioskowa-
na)-rzeczo-
wego zago-

spodarowania 
klęskowiska 

Dopłata 
(znak „+”)  
lub wpłata  
(znak „–”) 
wg planu  

finansowo- 
-gospodarczego 

2017 
po korekcie 

zob. § 4 ust. 2 i 3  
decyzji 218/2017

Nadleśnictwa  
klęskowe 

Nadleśnictwo  
klęskowe 1 A 0 G 0

0 
(nadleśnictwo 

przechodzi 
na dopłatę 

w kwocie G)

Nadleśnictwo  
klęskowe 2 0 B H 0

0 
(nadleśnictwo 

przechodzi  
na dopłatę H; 
przestaje być 
płatnikiem) 

(…) (…) 

Nadleśnictwo  
klęskowe X C 0 0 I

0 
(nadleśnictwo 

staje się  
płatnikiem 
w kwocie I)

Nadleśnictwa  
nieklęskowe 

Nadleśnictwo  
nieklęskowe 1 D 0 + D

Nadleśnictwo  
nieklęskowe 2 E 0 + E

(…) (…)
Nadleśnictwo  
nieklęskowe X 0 F – F

Razem dopłata lub wpłata 
do/z nadleśnictw według planu  

finansowo-gospodarczego 
na rok 2017

Suma dopłat = 
SD =

A + 0 + (…) + C + D + E + 
(…) + 0

Suma wpłat =
SW =

0 + B + (…) + 0 + 
0 + 0 + (…) + F 

Należność miesięczna 
z funduszu leśnego 

lub zobowiązanie miesięczne 
dla funduszu leśnego w skali 

regionalnej dyrekcji LP

Należność miesięczna z funduszu leśnego = NM = 
SD – SW (jeżeli SD > SW)

Zobowiązanie miesięczne względem funduszu 
leśnego = ZM = SW – SD 

(jeżeli SW > SD)

Razem dopłata lub wpłata 
do/z nadleśnictw  klęskowych

Suma dopłat 
do nadleś- 

nictw  
klęskowych = 
SDK = G + H 

+ (…) + 0

Suma wpłat  
do nadleś- 

nictw klęsko-
wych = SWK 
= 0 + 0 + (…) 

+ I

Zobowiązanie miesięczne funduszu 
leśnego lub należność miesięczna 

dla funduszu związana 
z nadleśnictwami klęskowymi 

Należność miesięczna z fun-
duszu leśnego dla nadleśnictw 

klęskowych = NMK = SDK 
– SWK  

(jeżeli SDK > SWK) 
Zobowiązanie miesięczne 

względem funduszu leśnego 
od nadleśnictw klęskowych = 

ZMK = ZMK – SDK 
(jeżeli ZMK > SDK) 

Skorygowana należność miesięczna  
lub zobowiązanie miesięczne  

dla/z nadleśnictw wg planu 2017

KOR =  0 + 0 
+/– (…) + 0 + D 
+ E +/– (…) – F
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3. Wystąpienie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 Decyzji nr 218 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 
2017 r., powinno obejmować wartość następujących wielkości,  
o których mowa w tabeli zamieszczonej w ust. 2: SDK, SWK 
oraz KOR. 

4. Wystąpienie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 Decyzji nr 218  
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 
2017 r., nastąpi w terminie do 15 września 2017 r. Tym samym 
ulega anulowaniu termin realizacji polecenia sporządzenia przez 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w 
Poznaniu, Toruniu, Gdańsku i Szczecinku wystąpień o przelanie 
określonych kwot środków związanych z funduszem leśnym z 
tytułu kosztów poniesionych w sierpniu 2017 r., ustalony notatką 
służbową zatwierdzoną przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych w dniu 4 września 2017 r. Natomiast wystąpienia, 
o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 decyzji, nastąpią w terminie do 
dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy 
wystąpienie.

§ 3
1. Kwotę dopłaty z funduszu leśnego z tytułu wyrównania niedo-

borów powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej, 
wynikającą z zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych wniosku, o którym mowa w § 2, nadleś- 
nictwa naliczają w ciężar RDLP, RDLP nalicza w ciężar DGLP, 
DGLP nalicza odpowiednio na dobro właściwych RDLP. 

2. Wpłata środków pieniężnych przez RDLP i DGLP, o których 
mowa w pkt 1, powinna nastąpić do ostatniego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu rozliczeniowym.

§ 4
W przypadku niedoboru środków pieniężnych na finansowanie 

kosztów realizacji planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania 
klęskowiska, po wyczerpaniu możliwości wynikających z § 2, w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor regionalnej 
dyrekcji Lasów Państwowych może wystąpić z wnioskiem o 
czasowe udostępnienie środków związanych z funduszem leśnym, 
opracowanym według wzoru stanowiącego załącznik 2 do niniej-
szej decyzji. (Załącznik nr 2 wraz z suplementami jest wspólnym 
załącznikiem do decyzji nr 238, 239, 240 i 241. Publikowany jest na 
końcu decyzji nr 241 – przyp. red.).

§ 5
W zakresie nieskonkretyzowanym niniejszą decyzją postano-

wienia decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 218 
z 24 sierpnia 2017 r. zachowują moc. 

§ 6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 238
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 z dnia 12 września 2017 r.

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY ZAGOSPODAROWANIA
KLĘSKOWISKA W ROKU 2017

na etapie porządkowania stanu sanitarnego lasu w nadleśnictwach w zasięgu
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Lp. Tytuł kosztów lub nakładów Koszt lub nakład                
razem (tys. zł)

Przychody  
ze sprzedaży 

drewna (tys. zł)I Koszty

1.
Utrzymanie zasobów pracy związanych z przyrostem zatrudnienia  
w nadleśnictwach klęskowych (od daty zatrudnienia w związku  
z wystąpieniem klęski do końca roku 2017) [K1] 

903,60 91 206,20

2. Koszty funkcjonowania Służby Leśnej w nadleśnictwie (od daty wystą-
pienia klęski do końca 2017 r.) [K2] 15 402,80

3. Tzw. pozostałe koszty administracyjne (od daty wystąpienia klęski  
do końca 2017 r.) [K3] 5 701,80

4.

Koszty udrażniania dróg i wszelkiej innej pomocy udzielanej admini-
stracji publicznej od daty wystąpienia klęski do końca 2017 r. (chyba 
że są one ewidencjonowane jako koszty pozyskania surowca drzew-
nego) [K4]

160,00

5.
Szacowanie, w tym metodą lotniczą, ilości oraz struktury surowca 
drzewnego pozyskanego na terenie klęskowiska (koszty do poniesie-
nia w 2017 r.) [K5]

86,20

6. Pozyskanie surowca drzewnego (od daty wystapienia klęski do końca 
2017 r.) [K6] 31 491,90

7. Odbiórka drewna z użyciem technik fotooptycznych (od daty wystąpie-
nia klęski do końca 2017 r.) [K7] 0,00

Dokończenie tabeli na str. 51
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Lp. Tytuł kosztów lub nakładów Koszt lub nakład                
razem (tys. zł)

Przychody  
ze sprzedaży 

drewna (tys. zł)Koszty

8. Utrzymanie infrastruktury drogowej służącej do wywozu drewna  
(od wystąpienia klęski do końca 2017  r.) [K8] 3 021,40

9.
Koszty zagospodarowania klęskowiska, w tym melioracje agrotech-
niczne oraz inne koszty hodowli i ochrony lasu do poniesienia  
w nadleśnictwie (od daty wystąpienia klęski do końca 2017 r.) [K9]

69,00

10. Inne tytuły powyżej niewymienione (wymienić jakie) [K10], w tym: 12 478,40

10.1. Wpłata do budżetu – 2% 1 864,20

10.2. Koszty regulacji stanu posiadania 408,10

10.3. Narzut na utrzymanie jednostki nadrzędnej 1 807,80

10.4. Nadzór nad lasami niepaństwowymi 76,40

10.5. Hodowla, nasiennictwo i selekcja, ochrona lasu, ochrona ppoż. 5 457,50

10.6. Utrzymanie obiektów infrastruktury 1 005,30

10.7. Podatek leśny 1 434,00

10.8. Koszty wewnątrzinstytucjonalne – wynajem pracowników 180,00

10.9. Działalność uboczna 245,10

II Nakłady na nabycie lub wytworzenie środków trwałych

1. Maszyny wielkooperacyjne 0,00

2. Rejestratory 346,00

3. Budowa dróg 5 747,00

4. Inne tytuły nakładów (wymienić jakie), w tym: 461,50

4.1. radiotelefony 39,00

4.2. minikoparka + przyczepka 100,00

4.3. agregaty prądotwórcze 125,00

4.4. komputery, drukarki 152,50

4.5. przyłącze do SILP w sali konferencyjnej 5,00

4.6. palmtop 17,00

4.7. miary teleskopowe z uchwytem 8,00

4.8. GPS wraz z oprogramowaniem 10,00

4.9. pozostałe zakupy, w tym mLAS inżynier 5,00

III Aktualizacja planów urządzenia lasu 0,00

IV Koszty utrzymania dróg obcej własności 25,00

V Wartość odpisu podstawowego na FL 14 595,40

Dokończenie tabeli ze str. 50
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DECYZJA NR 239
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia  planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania klęskowiska  
w odniesieniu do działań w roku 2017 w nadleśnictwach klęskowych lub na ich rzecz 

w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu  

EP.0210.5.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2  
– w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych wynikającego z art. 33 ust. 3 pkt 73 ustawy lasach, a także 
zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Decyzji nr 218  Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r., znak: 
EP.0210.2.2017 (zmienionej decyzją 219 z dnia 24 sierpnia 2017 r., 
znak: EP.0210.3.2017) – postanawiam, co następuje:

§ 1
W związku z zapisami § 24 ust. 1 Decyzji nr 211 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r., znak: 
ZM.800.19.2017, w sprawie konkretyzacji i uszczegółowienia 
postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 
11 i 12 sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe lub LP) stanu siły wyższej 
o zasięgu ponadlokalnym, zatwierdzam plan finansowo-

-rzeczowy zagospodarowania klęskowiska w odniesieniu do dzia-
łań w roku 2017 w nadleśnictwach klęskowych lub na ich rzecz w 
zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu,  
stanowiący załącznik 1 do niniejszej decyzji.

§ 2
1. Finansowanie kosztów realizacji planu finansowo-rzeczowego 

zagospodarowania klęskowiska w roku 2017, o którym mowa w 
§ 1, następuje w trybie ustalonym w § 3, 4 i 5 Decyzji Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych nr 218 z 24 sierpnia 2017 r. 
– z uwzględnieniem ust. 2 i 3.

2. Przekazywanie środków związanych z funduszem leśnym na 
finansowanie kosztów realizacji planu finansowo-rzeczowego 
zagospodarowania klęskowiska w roku 2017 następuje w okre-
sach miesięcznych w kwotach ustalonych zgodnie z zapisami  
§ 3 i 4 decyzji nr 218 z 24 sierpnia 2017 r., przy czym kwota i inne 
jej skutki powinny wynikać z następującej kalkulacji:

1  Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2  Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3  Powołany przepis stanowi m.in. o tym, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych jest uprawniony i obowiązany do wyrównywania niedoborów środków finansowych 
w nadleśnictwach, wynikających ze zróżnicowanych warunków gospodarki leśnej.

Nadleśnictwo w zasięgu  
danej regionalnej dyrekcji LP

Dopłata  miesięczna netto  
do nadleśnictwa wynikająca  

z planu  
finansowo-gospodarczego 

na rok 2017 
(w wysokości  

sprzed wystąpienia stanu  
siły wyższej) 

Wpłata miesięczna 
netto  

do nadleśnictwa 
wynikająca z planu 

finansowo- 
-gospodarczego 

na rok 2017 
(w wysokości 
sprzed wystą-

pienia stanu siły 
wyższej)  

Dopłata  
miesięczna 

do nadleśnic-
twa klęsko-
wego netto 
wynikająca 

z planu  
finansowo 

(wnioskowana) 
-rzeczowego 
zagospodaro-

wania  
klęskowiska   

Wpłata  
miesięczna 

z nadleśnictw 
klęskowych 

netto wynika-
jąca z planu 
finansowo 

(wnioskowa-
na)-rzeczo-
wego zago-

spodarowania 
klęskowiska 

Dopłata 
(znak „+”)  
lub wpłata  
(znak „–”) 
wg planu  

finansowo- 
-gospodarczego 

2017 
po korekcie 

zob. § 4 ust. 2 i 3  
decyzji 218/2017

1 2 3 4 5 6

Nadleśnictwa  
klęskowe 

Nadleśnictwo  
klęskowe 1 A 0 G 0

0 
(nadleśnictwo 

przechodzi 
na dopłatę 

w kwocie G)

Nadleśnictwo  
klęskowe 2 0 B H 0

0 
(nadleśnictwo 

przechodzi  
na dopłatę H; 
przestaje być 
płatnikiem) 

(…) (…) 

Dokończenie tabeli na str. 53
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1 2 3 4 5 6

Nadleśnictwo  
klęskowe X C 0 0 I

0 
(nadleśnictwo 

staje się  
płatnikiem 
w kwocie I)

Nadleśnictwa  
nieklęskowe 

Nadleśnictwo  
nieklęskowe 1 D 0 + D

Nadleśnictwo  
nieklęskowe 2 E 0 + E

(…) (…)
Nadleśnictwo  
nieklęskowe X 0 F – F

Razem dopłata lub wpłata 
do/z nadleśnictw według planu  

finansowo-gospodarczego 
na rok 2017

Suma dopłat = 
SD =

A + 0 + (…) + C + D + E + 
(…) + 0

Suma wpłat =
SW =

0 + B + (…) + 0 + 
0 + 0 + (…) + F 

Należność miesięczna 
z funduszu leśnego 

lub zobowiązanie miesięczne  
dla funduszu leśnego w skali  

regionalnej dyrekcji LP

Należność miesięczna z funduszu leśnego = NM = 
SD – SW (jeżeli SD > SW)

Zobowiązanie miesięczne względem  
funduszu leśnego = ZM = SW – SD 

(jeżeli SW > SD)

Razem dopłata lub wpłata 
do/z nadleśnictw  klęskowych 

Suma dopłat 
do nadleś- 

nictw 
klęskowych = 
SDK = G + H 

+ (…) + 0

Suma wpłat 
do nadleś- 

nictw 
klęskowych = 
SWK = 0 + 0 

+ (…) + I

Zobowiązanie miesięczne  
funduszu leśnego 

lub należność miesięczna 
dla funduszu związana 

z nadleśnictwami klęskowymi 

Należność miesięczna  
z funduszu leśnego  

dla nadleśnictw klęskowych  
= NMK = SDK – SWK  
(jeżeli SDK > SWK)

Zobowiązanie miesięczne 
względem funduszu leśnego 
od nadleśnictw klęskowych  

= ZMK = ZMK – SDK   
(jeżeli ZMK > SDK)

Skorygowana należność miesięczna  
lub zobowiązanie miesięczne 

dla/z nadleśnictw wg planu 2017

KOR = 0 + 0 +/– 
(…) + 0 + D + E 

+/– (…) – F

3. Wystąpienie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 Decyzji nr 218 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r., 
powinno obejmować wartość następujących wielkości, o których 
mowa w tabeli zamieszczonej w ust. 2: SDK, SWK oraz KOR. 

4. Wystąpienie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 Decyzji nr 218  Dyrek-
tora Generalnego LP z dnia 24 sierpnia 2017 r., nastąpi w terminie do 
15 września 2017 r. Tym samym ulega anulowaniu termin realizacji 
polecenia sporządzenia przez dyrektorów regionalnych dyrekcji 
Lasów Państwowych w Poznaniu, Toruniu, Gdańsku i Szczecinku 
wystąpień o przelanie określonych kwot środków związanych z 
funduszem leśnym z tytułu kosztów poniesionych w sierpniu 2017 r., 
ustalony notatką służbową zatwierdzoną przez Dyrektora General-
nego LP w dniu 4 września 2017 r. Natomiast wystąpienia, o których 
mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 decyzji, nastąpią w terminie do dnia 15 
miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wystąpienie.

§ 3
1. Kwotę dopłaty z funduszu leśnego z tytułu wyrównania niedo-

borów powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej, 
wynikającą z zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych wniosku, o którym mowa w § 2, nadleś- 
nictwa naliczają w ciężar RDLP, RDLP nalicza w ciężar DGLP, 
DGLP nalicza odpowiednio na dobro właściwych RDLP. 

2. Wpłata środków pieniężnych przez RDLP i DGLP, o których 
mowa w pkt 1, powinna nastąpić do ostatniego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu rozliczeniowym.

§ 4
W przypadku niedoboru środków pieniężnych na finansowanie 

kosztów realizacji planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania 
klęskowiska, po wyczerpaniu możliwości wynikających z § 2, w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor regionalnej 
dyrekcji Lasów Państwowych może wystąpić z wnioskiem o 
czasowe udostępnienie środków związanych z funduszem leśnym, 
opracowanym według wzoru stanowiącego załącznik 2 do niniej-
szej decyzji. (Załącznik nr 2 wraz z suplementami jest wspólnym 
załącznikiem do decyzji nr 238, 239, 240 i 241. Publikowany jest na 
końcu decyzji nr 241 – przyp. red.).

§ 5
W zakresie nieskonkretyzowanym niniejszą decyzją postano-

wienia decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 218 
z 24 sierpnia 2017 r. zachowują moc.

 
§ 6

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

Dokończenie tabeli ze str. 52
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Załącznik nr 1 do Decyzji nr 239
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 z dnia 12 września 2017 r.

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY ZAGOSPODAROWANIA
KLĘSKOWISKA W ROKU 2017

na etapie porządkowania stanu sanitarnego lasu w nadleśnictwach w zasięgu
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

Lp. Tytuł kosztów lub nakładów Koszt lub nakład                
razem (tys. zł)

Przychody  
ze sprzedaży 

drewna (tys. zł)I Koszty

1.
Utrzymanie zasobów pracy związanych z przyrostem zatrudnienia  
w nadleśnictwach klęskowych (od daty zatrudnienia w związku z 
wystąpieniem klęski do końca roku 2017) [K1] 

258,30 39 515,00

2. Koszty funkcjonowania Służby Leśnej w nadleśnictwie (od daty wystą-
pienia klęski do końca 2017 r.) [K2] 9 285,00

3. Tzw. pozostałe koszty administracyjne (od daty wystąpienia klęski  
do końca 2017 r.) [K3] 4 036,00

4.

Koszty udrażniania dróg i wszelkiej innej pomocy udzielanej admini-
stracji publicznej od daty wystąpienia klęski do końca 2017 r. (chyba 
że są one ewidencjonowane jako koszty pozyskania surowca drzew-
nego) [K4]

385,00

5.
Szacowanie, w tym metodą lotniczą, ilości oraz struktury surowca 
drzewnego pozyskanego na terenie klęskowiska (koszty do poniesie-
nia w 2017 r.) [K5]

74,40

6. Pozyskanie surowca drzewnego (od daty wystąpienia klęski do końca 
2017 r.) [K6] 15 689,00

7. Odbiórka drewna z użyciem technik fotooptycznych (od daty wystąpie-
nia klęski do końca 2017 r.) [K7] 228,00

8. Utrzymanie infrastruktury drogowej służącej do wywozu drewna (od 
wystąpienia klęski do końca 2017  r.) [K8] 2 528,00

9.
Koszty zagospodarowania klęskowiska, w tym melioracje agrotech-
niczne oraz inne koszty hodowli i ochrony lasu do poniesienia w nadleś- 
nictwie (od daty wystąpienia klęski do końca 2017 r.) [K9]

336,80

10. Inne tytuły powyżej niewymienione (wymienić jakie) [K10], w tym: 7 025,50
10.1. Wpłata do budżetu – 2% 790,30
10.2. Koszty regulacji stanu posiadania 119,80
10.3. Narzut na utrzymanie jednostki nadrzędnej 929,40
10.4. Nadzór nad lasami niepaństwowymi 51,10
10.5. Hodowla, nasiennictwo i selekcja, ochrona lasu, ochrona ppoż. 3 468,20
10.6. Utrzymanie obiektów infrastruktury 533,00
10.7. Podatek leśny 889,20
10.8. Koszty wewnątrzinstytucjonalne – wynajem pracowników 0,00
10.9. Działalność uboczna 244,50

II Nakłady na nabycie lub wytworzenie środków trwałych
1. Maszyny wielooperacyjne 0,00
2. Rejestratory 151,20
3. Budowa dróg 0,00
4. Inne tytuły nakładów (wymienić jakie), w tym: 354,50

4.1. Samochód terenowy 120,00
4.2. GPS 132,00
4.3. Sporządzenie dokumentacji projektowej deszczowni na szkółce leśnej 30,00
4.4. Komputery 41,00
4.5. Wyposażenie dla SL 11,50
4.6. Agregat prądotwórczy 20,00
III Aktualizacja planów urządzenia lasu 50,00
IV Koszty utrzymania dróg obcej własności 0,00
V Wartość odpisu podstawowego na FL 5 729,70
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DECYZJA NR 240
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia  planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania klęskowiska 
w odniesieniu do działań w roku 2017 w nadleśnictwach klęskowych lub na ich rzecz 

w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku 

EP.0210.6.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2 – 
w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
wynikającego z art. 33 ust. 3 pkt 73 ustawy lasach, a także zadania, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Decyzji nr 218  Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r., znak: 
EP.0210.2.2017 (zmienionej decyzją 219 z dnia 24 sierpnia 2017 r. 
znak: EP.0210.3.2017) – postanawiam, co następuje:

§ 1
W związku z zapisami § 24 ust. 1 Decyzji nr 211 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r., znak: 
ZM.800.19.2017, w sprawie konkretyzacji i uszczegółowienia 
postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 
11 i 12 sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe lub LP) stanu siły wyższej 
o zasięgu ponadlokalnym, zatwierdzam plan finansowo-

-rzeczowy zagospodarowania klęskowiska w odniesieniu do dzia-
łań w roku 2017 w nadleśnictwach klęskowych lub na ich rzecz w 
zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku,  
stanowiący załącznik 1 do niniejszej decyzji.

§ 2
1. Finansowanie kosztów realizacji planu finansowo-rzeczowego 

zagospodarowania klęskowiska w roku 2017, o którym mowa w 
§ 1, następuje w trybie ustalonym w § 3, 4 i 5 Decyzji Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych nr 218 z 24 sierpnia 2017 r. 
– z uwzględnieniem ust. 2 i 3.

2. Przekazywanie środków związanych z funduszem leśnym na 
finansowanie kosztów realizacji planu finansowo-rzeczowego 
zagospodarowania klęskowiska w roku 2017 następuje w okre-
sach miesięcznych w kwotach ustalonych zgodnie z zapisami  
§ 3 i 4 decyzji nr 218 z 24 sierpnia 2017 r., przy czym kwota i inne 
jej skutki powinny wynikać z następującej kalkulacji:

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Powołany przepis stanowi m.in. o tym, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych jest uprawniony i obowiązany do wyrównywania niedoborów środków finansowych 
w nadleśnictwach, wynikających ze zróżnicowanych warunków gospodarki leśnej.

Nadleśnictwo w zasięgu  
danej regionalnej dyrekcji LP

Dopłata  miesięczna netto  
do nadleśnictwa wynikająca  

z planu  
finansowo-gospodarczego 

na rok 2017 
(w wysokości  

sprzed wystąpienia stanu  
siły wyższej) 

Wpłata miesięczna 
netto  

do nadleśnictwa 
wynikająca z planu 

finansowo- 
-gospodarczego 

na rok 2017 
(w wysokości 
sprzed wystą-

pienia stanu siły 
wyższej)  

Dopłata  
miesięczna 

do nadleśnic-
twa klęsko-
wego netto 
wynikająca 

z planu  
finansowo 

(wnioskowana) 
-rzeczowego 
zagospodaro-

wania  
klęskowiska   

Wpłata  
miesięczna 

z nadleśnictw 
klęskowych 

netto wynika-
jąca z planu 
finansowo 

(wnioskowa-
na)-rzeczo-
wego zago-

spodarowania 
klęskowiska 

Dopłata 
(znak „+”)  
lub wpłata  
(znak „–”) 
wg planu  

finansowo- 
-gospodarczego 

2017 
po korekcie 

zob. § 4 ust. 2 i 3  
decyzji 218/2017

1 2 3 4 5 5

Nadleśnictwa  
klęskowe 

Nadleśnictwo  
klęskowe 1 A 0 G 0

0 
(nadleśnictwo 

przechodzi 
na dopłatę 

w kwocie G)

Nadleśnictwo  
klęskowe 2 0 B H 0

0 
(nadleśnictwo 

przechodzi  
na dopłatę H; 
przestaje być 
płatnikiem) 

(…) (…) 

Dokończenie tabeli na str. 56
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1 2 3 4 5 6

Nadleśnictwo  
klęskowe X C 0 0 I

0 
(nadleśnictwo  

staje się płatnikiem 
w kwocie I)

Nadleśnictwa  
nieklęskowe 

Nadleśnictwo  
nieklęskowe 1 D 0 + D

Nadleśnictwo  
nieklęskowe 2 E 0 + E

(…) (…)
Nadleśnictwo  
nieklęskowe X 0 F – F

Razem dopłata lub wpłata 
do/z nadleśnictw według planu  

finansowo-gospodarczego 
na rok 2017

Suma dopłat = 
SD =

A + 0 + (…) + C + D + E + 
(…) + 0

Suma wpłat =
SW =

0 + B + (…) + 0 + 
0 + 0 + (…) + F 

Należność miesięczna  
z funduszu leśnego 

lub zobowiązanie miesięczne  
dla funduszu leśnego w skali  

regionalnej dyrekcji LP

Należność miesięczna z funduszu leśnego = NM = 
SD – SW (jeżeli SD > SW)

Zobowiązanie miesięczne względem  
funduszu leśnego = ZM = SW – SD 

(jeżeli SW > SD)

Razem dopłata lub wpłata 
do/z nadleśnictw  klęskowych 

Suma dopłat 
do nadleś- 

nictw 
klęskowych = 
SDK = G + H 

+ (…) + 0

Suma wpłat 
do nadleś- 

nictw 
klęskowych = 
SWK = 0 + 0 

+ (…) + I

Dokończenie tabeli ze str. 55

Zobowiązanie miesięczne  
funduszu leśnego 

lub należność miesięczna 
dla funduszu związana 

z nadleśnictwami klęskowymi 

Należność miesięczna  
z funduszu leśnego dla 

nadleśnictw klęskowych = 
NMK = SDK – SWK  
(jeżeli SDK > SWK)

Zobowiązanie miesięczne 
względem funduszu leśnego 
od nadleśnictw klęskowych 

= ZMK = ZMK – SDK   
(jeżeli ZMK > SDK)

Skorygowana należność miesięczna  
lub zobowiązanie miesięczne 

dla/z nadleśnictw wg planu 2017

KOR = 0 + 0 +/– 
(…) + 0 + D + E 

+/– (…) – F

3. Wystąpienie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 decyzji nr 218 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r., 
powinno obejmować wartość następujących wielkości, o których 
mowa w tabeli zamieszczonej w ust. 2: SDK, SWK oraz KOR. 

4. Wystąpienie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 Decyzji nr 218  
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 
2017 r., nastąpi w terminie do 15 września 2017 r. Tym samym 
ulega anulowaniu termin realizacji polecenia sporządzenia przez 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, 
Toruniu, Gdańsku i Szczecinku wystąpień o przelanie określonych 
kwot środków związanych z funduszem leśnym z tytułu kosztów 
poniesionych w sierpniu 2017 r., ustalony notatką służbową zatwier-
dzoną przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu  
4 września 2017 r. Natomiast wystąpienia, o których mowa w § 4 
ust. 2 pkt 2 decyzji, nastąpią w terminie do dnia 15 miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, którego dotyczy wystąpienie.

§ 3
1. Kwotę dopłaty z funduszu leśnego z tytułu wyrównania niedo-

borów powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej, 
wynikającą z zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych wniosku, o którym mowa w § 2, nadleś- 
nictwa naliczają w ciężar RDLP, RDLP nalicza w ciężar DGLP, 
DGLP nalicza odpowiednio na dobro właściwych RDLP. 

2. Wpłata środków pieniężnych przez RDLP i DGLP, o których 
mowa w pkt 1, powinna nastąpić do ostatniego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu rozliczeniowym.

§ 4
W przypadku niedoboru środków pieniężnych na finansowanie 

kosztów realizacji planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania 
klęskowiska, po wyczerpaniu możliwości wynikających z § 2, w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor regionalnej 
dyrekcji Lasów Państwowych może wystąpić z wnioskiem o 
czasowe udostępnienie środków związanych z funduszem leśnym, 
opracowanym według wzoru stanowiącego załącznik 2 do niniej-
szej decyzji. (Załącznik nr 2 wraz z suplementami jest wspólnym 
załącznikiem do decyzji nr 238, 239, 240 i 241. Publikowany jest na 
końcu decyzji nr 241 – przyp. red.).

§ 5
W zakresie nieskonkretyzowanym niniejszą decyzją postano-

wienia decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 218 
z 24 sierpnia 2017 r. zachowują moc.

 
§ 6

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski



57BILP 10/2017

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 240
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 12 września 2017 r.

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY ZAGOSPODAROWANIA
KLĘSKOWISKA W ROKU 2017

na etapie porządkowania stanu sanitarnego lasu w nadleśnictwach w zasięgu
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku

Lp. Tytuł kosztów lub nakładów Koszt lub nakład                
razem (tys. zł)

Przychody  
ze sprzedaży drewna 

(tys. zł)I Koszty

1.
Utrzymanie zasobów pracy związanych z przyrostem zatrudnienia w nadleś- 
nictwach  klęskowych (od daty zatrudnienia w związku z wystąpieniem 
klęski do końca roku 2017) [K1] 

300,00 32 903,00

2. Koszty funkcjonowania Służby Leśnej w nadleśnictwie (od daty wystąpienia 
klęski do końca 2017 r.) [K2] 6 535,00

3. Tzw. pozostałe koszty administracyjne (od daty wystąpienia klęski do końca 
2017 r.) [K3] 2 160,00

4.
Koszty udrażniania dróg i wszelkiej innej pomocy udzielanej administracji 
publicznej od daty wystąpienia klęski do końca 2017 r. (chyba że są one 
ewidencjonowane jako koszty pozyskania surowca drzewnego) [K4]

0,00

5.
Szacowanie, w tym metodą lotniczą, ilości oraz struktury surowca drzew-
nego pozyskanego na terenie klęskowiska (koszty do poniesienia w 2017 r.) 
[K5]

21,00

6. Pozyskanie surowca drzewnego (od daty wystąpienia klęski do końca 2017 r.) 
[K6] 17 479,00

7. Odbiórka drewna z użyciem technik fotooptycznych (od daty wystąpienia 
klęski do końca 2017 r.) [K7] 0,00

8. Utrzymanie infrastruktury drogowej służącej do wywozu drewna (od wystą-
pienia klęski do końca 2017 r.) [K8] 7 062,00

9.
Koszty zagospodarowania klęskowiska, w tym melioracje agrotechniczne 
oraz inne koszty hodowli i ochrony lasu do poniesienia w nadleśnictwie (od 
daty wystąpienia klęski do końca 2017 r.) [K9]

200,00

10. Inne tytuły powyżej niewymienione (wymienić jakie) [K10], w tym: 4 707,00

10.1. Wpłata do budżetu – 2% 658,00

10.2. Koszty regulacji stanu posiadania 77,00

10.3. Narzut na utrzymanie jednostki nadrzędnej 631,00

10.4. Nadzór nad lasami niepaństwowymi 25,00

10.5. Hodowla, nasiennictwo i selekcja, ochrona lasu, ochrona ppoż. 2 613,00

10.6. Utrzymanie obiektów infrastruktury 0,00

10.7. Podatek leśny 605,00

10.8. Koszty wewnątrzinstytucjonalne – wynajem pracowników 92,00

10.9. Działalność uboczna 6,00

II Nakłady na nabycie lub wytworzenie środków trwałych

1. Maszyny wielooperacyjne 0,00

2. Rejestratory 52,00

3. Budowa dróg 990,00

4. Inne tytuły nakładów (wymienić jakie), w tym: 1 349,00

4.1. mulcher – „Raptor 300" 1 300,00

4.2. drukarki 49,00

III Aktualizacja planów urządzenia lasu 0,00

IV Koszty utrzymania dróg obcej własności 0,00

V Wartość odpisu podstawowego na FL 4 771,00



58 BILP 10/2017

DECYZJA NR 241
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia  planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania klęskowiska 
w odniesieniu do działań w roku 2017 w nadleśnictwach klęskowych lub na ich rzecz 

w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

EP.0210.7.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2 – 
w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
wynikającego z art. 33 ust. 3 pkt 73 ustawy lasach , a także zadania, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Decyzji nr 218  Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r., znak: 
EP.0210.2.2017 (zmienionej decyzją 219 z dnia 24 sierpnia 2017 r., 
znak: EP.0210.3.2017) – postanawiam, co następuje:

§ 1
W związku z zapisami § 24 ust. 1 Decyzji nr 211 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r., znak: 
ZM.800.19.2017, w sprawie konkretyzacji i uszczegółowienia 
postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 
11 i 12 sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 

Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe lub LP) stanu siły wyższej 
o zasięgu ponadlokalnym, zatwierdzam plan finansowo-
-rzeczowy zagospodarowania klęskowiska w odniesieniu do dzia-
łań w roku 2017 w nadleśnictwach klęskowych lub na ich rzecz w 
zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,  
stanowiący załącznik 1 do niniejszej decyzji.

§ 2
1. Finansowanie kosztów realizacji planu finansowo-rzeczowego 

zagospodarowania klęskowiska w roku 2017, o którym mowa w 
§ 1, następuje w trybie ustalonym w § 3, 4 i 5 Decyzji Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych nr 218 z 24 sierpnia 2017 r. 
– z uwzględnieniem ust. 2 i 3.

2. Przekazywanie środków związanych z funduszem leśnym na 
finansowanie kosztów realizacji planu finansowo-rzeczowego 

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Powołany przepis stanowi m.in. o tym, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych jest uprawniony i obowiązany do wyrównywania niedoborów środków finansowych 
w nadleśnictwach, wynikających ze zróżnicowanych warunków gospodarki leśnej.

Nadleśnictwo w zasięgu  
danej regionalnej dyrekcji LP

Dopłata  miesięczna netto  
do nadleśnictwa wynikająca  

z planu  
finansowo-gospodarczego 

na rok 2017 
(w wysokości  

sprzed wystąpienia stanu  
siły wyższej) 

Wpłata miesięczna 
netto  

do nadleśnictwa 
wynikająca z planu 

finansowo- 
-gospodarczego 

na rok 2017 
(w wysokości 
sprzed wystą-

pienia stanu siły 
wyższej)  

Dopłata  
miesięczna 

do nadleśnic-
twa klęsko-
wego netto 
wynikająca 

z planu  
finansowo 

(wnioskowana) 
-rzeczowego 
zagospodaro-

wania  
klęskowiska   

Wpłata  
miesięczna 

z nadleśnictw 
klęskowych 

netto wynika-
jąca z planu 
finansowo 

(wnioskowa-
na)-rzeczo-
wego zago-

spodarowania 
klęskowiska 

Dopłata 
(znak „+”)  
lub wpłata  
(znak „–”) 
wg planu  

finansowo- 
-gospodarczego 

2017 
po korekcie 

zob. § 4 ust. 2 i 3  
decyzji 218/2017

1 2 3 4 5 6

Nadleśnictwa  
klęskowe 

Nadleśnictwo  
klęskowe 1 A 0 G 0

0 
(nadleśnictwo 

przechodzi 
na dopłatę 

w kwocie G)

Nadleśnictwo  
klęskowe 2 0 B H 0

0 
(nadleśnictwo 

przechodzi  
na dopłatę H; 
przestaje być 
płatnikiem) 

(…) (…) 

Nadleśnictwo 
klęskowe X C 0 0 I

0 
(nadleśnictwo 
staje się płatni-

kiem 
w kwocie I)

Dokończenie tabeli na str. 59
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1 2 3 4 5 6

Nadleśnictwa  
nieklęskowe

Nadleśnictwo 
nieklęskowe 1 D 0 + D

Nadleśnictwo 
nieklęskowe 2 + E

(…) (...)
Nadleśnictwo  
nieklęskowe X 0 F – F

Razem dopłata lub wpłata 
do/z nadleśnictw według planu  

finansowo-gospodarczego 
na rok 2017

Suma dopłat = 
SD =

A + 0 + (…) + C + D + E + 
(…) + 0

Suma wpłat =
SW =

0 + B + (…) + 0 + 
0 + 0 + (…) + F 

Należność miesięczna 
z funduszu leśnego 

lub zobowiązanie miesięczne  
dla funduszu leśnego  

w skali regionalnej dyrekcji LP

Należność miesięczna z funduszu leśnego = NM = 
SD – SW (jeżeli SD > SW)

Zobowiązanie miesięczne względem  
funduszu leśnego = ZM = SW – SD 

(jeżeli SW > SD)

Razem dopłata lub wpłata 
do/z nadleśnictw  klęskowych 

Suma dopłat 
do nadleś- 

nictw 
klęskowych = 
SDK = G + H 

+ (…) + 0

Suma wpłat 
do nadleś- 

nictw 
klęskowych = 
SWK = 0 + 0 

+ (…) + I

Zobowiązanie miesięczne  
funduszu leśnego 

lub należność miesięczna 
dla funduszu związana 

z nadleśnictwami klęskowymi

Należność miesięczna  
z funduszu leśnego dla 

nadleśnictw klęskowych = 
NMK = SDK – SWK  
(jeżeli SDK > SWK)

Zobowiązanie miesięczne 
względem funduszu leśnego 
od nadleśnictw klęskowych 

= ZMK = ZMK – SDK   
(jeżeli ZMK > SDK)

Skorygowana należność miesięczna  
lub zobowiązanie miesięczne 

dla/z nadleśnictw 
wg planu 2017

KOR = 0 + 0 +/– 
(…) + 0 + D + E 

+/– (…) – F

 zagospodarowania klęskowiska w roku 2017 następuje w okre-
sach miesięcznych w kwotach ustalonych zgodnie z zapisami  
§ 3 i 4 decyzji nr 218 z 24 sierpnia 2017 r., przy czym kwota i inne 
jej skutki powinny wynikać z następującej kalkulacji:

3. Wystąpienie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 Decyzji nr 218 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 
2017 r., powinno obejmować wartość następujących wielkości, o 
których mowa w tabeli zamieszczonej w ust. 2: SDK, SWK oraz 
KOR. 

4. Wystąpienie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 Decyzji nr 218  
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 
2017 r., nastąpi w terminie do 15 września 2017 r. Tym samym 
ulega anulowaniu termin realizacji polecenia sporządzenia przez 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, 
Toruniu, Gdańsku i Szczecinku wystąpień o przelanie określonych 
kwot środków związanych z funduszem leśnym z tytułu kosztów 
poniesionych w sierpniu 2017 r., ustalony notatką służbową zatwier-
dzoną przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu  
4 września 2017 r. Natomiast wystąpienia, o których mowa w § 4 
ust. 2 pkt 2 decyzji, nastąpią w terminie do dnia 15 miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, którego dotyczy wystąpienie.

§ 3
1. Kwotę dopłaty z funduszu leśnego z tytułu wyrównania niedo-

borów powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej, 
wynikającą z zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych wniosku, o którym mowa w § 2, nadleś- 
nictwa naliczają w ciężar RDLP, RDLP nalicza w ciężar DGLP, 
DGLP nalicza odpowiednio na dobro właściwych RDLP. 

2. Wpłata środków pieniężnych przez RDLP i DGLP, o których 
mowa w pkt 1, powinna nastąpić do ostatniego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu rozliczeniowym.

§ 4
W przypadku niedoboru środków pieniężnych na finansowanie 

kosztów realizacji planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania 
klęskowiska, po wyczerpaniu możliwości wynikających z § 2, w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor regionalnej 
dyrekcji Lasów Państwowych może wystąpić z wnioskiem o 
czasowe udostępnienie środków związanych z funduszem leśnym, 
opracowanym według wzoru stanowiącego załącznik 2 do niniej-
szej decyzji.

§ 5
W zakresie nieskonkretyzowanym niniejszą decyzją postano-

wienia decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 218 
z 24 sierpnia 2017 r. zachowują moc. 

§ 6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski 

Dokończenie tabeli ze str. 58
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Załącznik nr 1 do Decyzji nr 241
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 12 września 2017 r.

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY ZAGOSPODAROWANIA
KLĘSKOWISKA W ROKU 2017

na etapie porządkowania stanu sanitarnego lasu w nadleśnictwach w zasięgu 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

Lp. Tytuł kosztów lub nakładów Koszt lub nakład                
razem (tys. zł)

Przychody  
ze sprzedaży 

drewna (tys. zł)I Koszty

1.
Utrzymanie zasobów pracy związanych z przyrostem zatrudnienia w 
nadleśnictwach klęskowych (od daty zatrudnienia w związku z wystą-
pieniem klęski do końca roku 2017) [K1]

2 212,20 215 736,50

2. Koszty funkcjonowania Służby Leśnej w nadleśnictwie (od daty wystą-
pienia klęski do końca 2017 r.) [K2] 29 654,80

3. Tzw. pozostałe koszty administracyjne (od daty wystąpienia klęski do 
końca 2017 r.) [K3] 11 326,90

4.

Koszty udrażniania dróg i wszelkiej innej pomocy udzielanej admini-
stracji publicznej od daty wystąpienia klęski do końca 2017 r. (chyba 
że są one ewidencjonowane jako koszty pozyskania surowca drzew-
nego) [K4]

854,30

5.
Szacowanie, w tym metodą lotniczą, ilości oraz struktury surowca 
drzewnego pozyskiwanego na terenie klęskowiska (koszty do ponie-
sienia w roku 2017) [K5]

645,60

6. Pozyskanie surowca drzewnego (od daty wystąpienia klęski do końca 
2017 r.) [K6] 110 339,10

7. Odbiórka drewna z użyciem technik fotooptycznych (od daty wystąpie-
nia klęski do końca 2017 r.) [K7] 1 540,60

8. Utrzymanie infrastruktury drogowej służącej do wywozu drewna (od 
daty wystąpienia klęski do końca 2017 r.) [K8] 11 598,10

9.
Koszty zagospodarowania klęskowiska, w tym melioracje agrotech-
niczne oraz inne koszty hodowli i ochrony lasu do poniesienia w nadleś- 
nictwie (od daty wystąpienia klęski do końca roku 2017) [K9]

7 604,10

10. Inne tytuły powyżej niewymienione (wymienić jakie) [K10], w tym: 25 724,50
10.1. Wpłata do budżetu – 2% 4 314,70
10.2. Koszty regulacji stanu posiadania 617,90
10.3. Narzut na utrzymanie jednostki nadrzędnej 2 643,10
10.4. Nadzór nad lasami niepaństwowymi 25,00
10.5. Hodowla, nasiennictwo i selekcja, ochrona lasu, ochrona ppoż. 10 529,60
10.6. Utrzymanie obiektów infrastruktury 3 422,60
10.7. Podatek leśny 2 603,70
10.8. Koszty wewnątrzinstytucjonalne – wynajem pracowników 0,00
10.9. Działalność uboczna 1 248,60

10.10. Pozostałe koszty związane z LN, zadrzewieniami itp. 319,30
II Nakłady na nabycie lub wytworzenie środków trwałych
1. Maszyny wielooperacyjne (Tuchola, Zamrzenica) 6 700,00
2. Rejestratory 671,70
3. Budowa dróg 2 788,00
4. Inne tytuły nakładów (wymienić jakie), w tym: 3 388,10

4.1. Zakup chłodni na szkółkę 410,00
4.2. Zakup siatek do zbioru żołędzi i bukwi (10 m x 10 m, 3 mm x 3 mm) 80,00
4.3. Zakup agrowłókniny do ochrony zasiewów jesiennych 46,00
4.4. Beczki do przechowywania nasion 30 l 62,00
4.5. Samochód osobowo-terenowy Straży Leśnej 525,00
4.6. Zakup zestawów komputerowych + drukarki 52,40
4.7. Kamery interwencyjne dla Straży Leśnej 92,90
4.8. Termowizor dla SL 91,00

Dokończenie tabeli na str. 61
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Lp. Tytuł kosztów lub nakładów Koszt lub nakład                
razem (tys. zł)

Przychody  
ze sprzedaży 

drewna (tys. zł)
4.9. Pistolety dla Straży Leśnej 8,20

4.10. Zakup numeratorów z podajnikiem 5,00

4.11. Zakup średnicomierzy 5,00

4.12. Drukarki termiczne 6,00

4.13. Dmuchawa do suszenia nasion 10,00

4.14. Wyorywacz do sadzonek  255,80

4.15. Przyłącze do deszczowni na szkółce 70,00

4.16. Ploter A0 ze skanerem 22,00

4.17. Oprogramowanie i licencje 46,30

4.18. Stanowisko leśniczego 27,00

4.19. Wieże ppoż. – odbudowa 310,00

4.20. Drukarka do map 12,00

4.21. Drukarki dla leśniczych – 7 szt. 17,50

4.22. Fotopułapki 31,00

4.23. UPS serwerownia 3,00

4.24. Latarki, lornetki 5,30

4.25. Meble – wyposażenie 10,70

4.26. Dalmierz 3,90

4.27. Telefony komórkowe, radiotelefony 5,10

4.28. Lądowisko uboga (pom. socjalne, oczyszcz. ścieków, studnia  
z urz. uzdatn. wody) 90,00

4.29. Młotek i podajnik do odbioru drewna 5,00

4.30. Pilarka 2,00

4.31. Aparat fotograficzny 3,50

4.32. Zakup opryskiwacza ciągnikowego 10,00

4.33. Laptop 2 szt. 10,00

4.34. Palmtop 3 szt. 20,00

4.35. Przyczepka 3,00

4.36. Siewnik Egedal do nasion ciężkich, siewnik 160,00

4.37. Skaner 1,50

4.38. Licencje M-las inżynier PRO wraz z tabletami 60,00

4.39. Modernizacja szkółki (ogrodzenie, brama, projekt) 40,00

4.40. Melioracje na szkółce Żarczyn 220,00

4.41. Zwiększenie mocy szkółki kontenerowej 550,00

III Aktualizacja planów urządzenia lasu 0,00

IV Koszty utrzymania dróg obcej własności 3 260,00

V Wartość odpisu podstawowego na FL 32 093,60

Dokończenie tabeli ze str. 60
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Załącznik nr 2 do Decyzji nr 238, 239, 240 i 241
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 12 września 2017 r.

……………………………….........….……………
                    Nadleśnictwo, data

WNIOSEK O CZASOWE UDOSTĘPNIENIE 
środków związanych z funduszem leśnym

Pan Konrad Tomaszewski 
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
za pośrednictwem  RDLP  w ………………..…………

1. Przedmiot wniosku:
Wniosek o czasowe udostępnienie środków na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ………….………………………………………

………………………..........................................................................................................................................……….…………………..…
………………………………………………………………………………....………………………........................................................................
Nadleśnictwo ……………………..................................................................................................................... zwraca się z prośbą o czasowe 
udostępnienie środków w kwocie ……….…................................……..… zł, na okres od …...........................….. do ….......................…… .
2. Zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia obejmuje:
…….........................................................................……..……………………………………………………………………….….…………………
…………..………………………………………………...................................……………………………..…......................................……………
…………..………………………………………………………………………….........................................................................…..………………
3. Uzasadnienie wniosku: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
Integralną częścią wniosku są „Przepływy środków pieniężnych w okresie realizacji przedsięwzięcia”, stanowiące suplement nr 1 do niniej-
szego wniosku.   
Oświadczam, że ww. wydatki ponoszone są zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i są uzasadnione pod względem celowości, efektywności i legalności dla ww. zadań.    
     

……………………….........................………
                podpis Nadleśniczego

4. Ocena Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych:
4.1. Ocena merytoryczna* przedmiotu wniosku i zakresu rzeczowego, w tym celowości i zasadności ubiegania się o środki związane 

z funduszem leśnym.
……………………………………………………………………………………………………............………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………............………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………............………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………............………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………............………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………............………………………………………………...

......................................................................
data

......................................................................
podpis Naczelnika wydziału

właściwego merytorycznie w RDLP

* W przypadku przedsięwzięć wymagających uzgodnień więcej niż  jednej komórki merytorycznej, należy przedstawić opinię pozostałych, zainteresowanych komórek.
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4.2. Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji finansowej jednostki ubiegającej się o czasowe udostępnienie środków związanych z 
funduszem leśnym.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………………………….........................................................................

Integralną część wniosku stanowią: „Harmonogram czasowego przekazania środków finansowych do RDLP” (suplement  nr  2a) oraz 
„Harmonogram zwrotu do DGLP czasowo przekazanych środków finansowych” (suplement nr 2b), sporządzone na podstawie „Przepływu 
środków pieniężnych w okresie realizacji przedsięwzięcia” (suplement  nr 1).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………………………….........................................................................

...................................................................
data

...................................................................
podpis Głównego Księgowego 

RDLP

...................................................................
podpis Naczelnika wydziału 

ds. planowania w RDLP

......................................................................
data

......................................................................
podpis Dyrektora RDLP

5. Ocena Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych:
5.1. Ocena merytoryczna* przedmiotu wniosku, w tym zasadności ubiegania się o środki związane z funduszem leśnym.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………………………….........................................................................

......................................................................
data

......................................................................
podpis Naczelnika wydziału 

właściwego merytorycznie w DGLP

5.2. Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji finansowej jednostki ubiegającej się o czasowe udostępnienie środków związanych z fundu-
szem leśnym oraz możliwości sfinansowania przedmiotu wniosku z punktu widzenia stanu środków związanych z funduszem leśnym.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………………………….........................................................................

...................................................................
data

...................................................................
podpis Głównego Księgowego 

Lasów Państwowych

...................................................................
podpis Naczelnika wydziału 

ds. planowania w DGLP

           Akceptuję

                …………………………………………
                                                                                                                                        Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

* W przypadku przedsięwzięć wymagających uzgodnień więcej niż  jednej komórki merytorycznej, należy przedstawić opinię pozostałych, zainteresowanych komórek.
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Suplement nr 1 do załącznika nr 2 do decyzji nr 238, 239, 240 i 241            
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 12 września 2017 r.

Przepływy środków pieniężnych w okresie realizacji przedsięwzięcia

w tys. zł

Lp. Wyszczególnienie
Kolejne kwartały

Plan 31.03… 30.06… 30.09… 31.12…
A. Przepływy środków pieniężnych z dział. operacyjnej x
I. Zysk (strata) netto 0

II. Korekty o pozycje, z tego: 0

1. Amortyzacja (+) 0

2. Zmiana stanu zapasów 0

3. Zmiana stanu należn. i roszczeń (*) 0

4. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych (**) 0

5. Pozostałe pozycje 0

III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II) 0

B. Przepływy środków pieniężnych z dział. inwestycyjnej x
I. Wpływy, z tego: 0

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 0

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne  
i prawne 0

3. Inne wpływy

II. Wydatki, z tego: 0

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 0

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Pozostałe wydatki 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0

C. Przepływy środków pieniężnych z dział. finansowej x
I. Wpływy, z tego: 0

1. Z tytułu kredytów i pożyczek 0

2. Pozostałe wpływy 0

II. Wydatki, z tego: 0

1. Spłaty kredytów i pożyczek 0

2. Zapłacone odsetki 0

3. Pozostałe wydatki 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  (I–II) 0

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/–B.III.+/–C.III.) 0

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 0

F. Środki pieniężne na początek okresu 0

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D) 0

(*) łącznie z należnościami wewnątrzinstytucjonalnymi 
(**) łącznie z zobowiązaniami  wewnątrzinstytucjonalnymi

   Sporządził:       Data i podpis wnioskodawcy
..................................................................................
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Suplement nr 2a do załącznika nr 2 do decyzji nr 238, 239, 240 i 241            
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 12 września 2017 r.

RDLP ……………………………………

Harmonogram czasowego przekazania środków finansowych do RDLP

Lp. Nadleśnictwo Przedmiot wniosku
Wartość środków finansowych do przekazania w [zł]

do końca
I kw. 20......r.

do końca
II kw. 20…...r.

do końca
III kw. 20…..r.

do końca
IV kw. 20….r.

1.

2.

Suma:

Sporządził:

                                                                                                                                                  Data i podpis Dyrektora RDLP

Suplement nr 2b do załącznika nr 2 do decyzji nr 238, 239, 240 i 241            
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 12 września 2017 r.

RDLP ……………………………………

Harmonogram zwrotu do DGLP czasowo przekazanych środków finansowych

Lp. Nadleśnictwo Przedmiot wniosku
Wartość środków finansowych do zwrotu w [zł]

do końca
I kw. 20......r.

do końca
II kw. 20…...r.

do końca
III kw. 20…..r.

do końca
IV kw. 20….r.

1.

2.

Suma:

Sporządził:

                                                                                                                                                 Data i podpis Dyrektora RDLP
..................................................................................

..................................................................................
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Suplement nr 3 do załącznika nr 2 do decyzji nr 238, 239, 240 i 241            
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 12 września 2017 r.

POROZUMIENIE nr …………… /20….. *
w sprawie czasowego udostępnienia środków związanych z funduszem leśnym

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach oraz wniosku przekazanego do DGLP pismem,  znak spr.: …………………….......... z 
dnia ……....................…., w dniu …………...........… w Warszawie pomiędzy:
Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych ………………………….. a Nadleśnictwem …...……….... reprezentowanym przez:
…………………………….………., Nadleśniczego  w uzgodnieniu  z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w …………………………… 
i reprezentowaną przez: ………………………………………….… Dyrektora RDLP, zostało zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1
1. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przekazuje za pośrednictwem RDLP w ………......……………….……, a Nadleśnictwo 

…….………………… przyjmuje do okresowej dyspozycji środki związane z funduszem leśnym w łącznej kwocie ……..………… zł 
(słownie: …………………….………………………………............…… zł), w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na: 
…………………………..…….......................................................................................................................................................................
.…………………………………………………………………………...………………………………...…………………………………………...

2. Przekazanie środków finansowych, o których mowa w § 1 ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy RDLP  
nr .……………………...………………………………………, w Banku ……………………………, zgodnie z załącznikiem nr 2a do 
„Wniosku o czasowe udostępnienie środków związanych z funduszem leśnym”, tj.: 
1) kwota: …………….. zł, w terminie do końca I kw. 20….. r.,
2) kwota: …………….. zł, w terminie do końca II kw. 20….. r.,
3) kwota: …………….. zł, w terminie do końca III kw. 20….. r.,
4) kwota: …………….. zł, w terminie do końca IV kw. 20….. r.

3. RDLP przekaże w terminie 3 dni otrzymane z DGLP środki na rachunek bankowy Nadleśnictwa.

§ 2
Tytułem zwrotu środków finansowych, o których mowa w § 1 ust. 1, Nadleśnictwo …………...………..………..……  zobowiązuje się doko-
nać, za pośrednictwem RDLP w ……………………………………, wpłat środków finansowych przelewem na rachunek bankowy DGLP  
nr …………………….……………………………….., w Banku ……………………………, zgodnie z załącznikiem nr 2b do „Wniosku o 
czasowe udostępnienie środków związanych z funduszem leśnym”, tj.: 

1) kwota: …………….. zł, w terminie do końca I kw. 20….. r.,
2) kwota: …………….. zł, w terminie do końca II kw. 20….. r.,
3) kwota: …………….. zł, w terminie do końca III kw. 20….. r.,
4) kwota: …………….. zł, w terminie do końca IV kw. 20….. r.

§ 3
Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, 
Nadleśnictwo oraz Wydział  Księgowości i Wydział Analiz Ekonomicznych i Planowania w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

§ 4
Czasowe  udostępnienie środków finansowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych jest nieodpłatne oraz bez 
żadnych kosztów.

§ 5
Zmiany w przedmiocie wniosku, z wyjątkiem wcześniejszego zwrotu otrzymanych środków, wymagają przedłożenia do DGLP nowego 
wniosku oraz zawarcia aneksu do porozumienia.

* Rok zawarcia porozumienia.

....................................................
Nadleśniczy

....................................................
Dyrektor RDLP

....................................................
Dyrektor Generalny 

Lasów Państwowych



67BILP 10/2017

DECYZJA NR 242
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 13 września 2017 r. 

w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 

zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników

GD.001.12.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z okolicz-
ności, że zgodnie z § 12 Statutu Lasów Państwowych Dyrekcja 
Generalna Lasów Państwowych (DGLP) jest jednostką organiza-
cyjną Lasów Państwowych, stanowiącą aparat wykonawczy Dyrek-
tora Generalnego LP – postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Na dzień 21 września 2017 r., z moim udziałem i moich 

zastępców, zwołuję do sali nr 201 w siedzibie DGLP na godzinę 
9.00 naradę kierowników. 

2. Oprócz osób, o których mowa w ust. 1, w naradzie kierowników 
powinni uczestniczyć:
1) przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Środo-

wiska właściwej w sprawie nadzorowania Lasów Państwo-
wych, jeżeli zechce przyjąć zaproszenie;

2) dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych;
3) dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych;
4) dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych;
5) dyrektor Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego LP; 
6) przewodniczący Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Gene-

ralnym Lasów Państwowych (lub członek tej Rady przez 
niego wskazany);

7) przewodniczący organizacji związkowych działających w 
DGLP (lub osoba przez niego wskazana), jeżeli będą tym 
zainteresowani.

§ 2
1. Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszej decyzji. (Załącz-

nika nie drukujemy – przyp. red.).
2. W trakcie narady kierowników zapadną ustalenia co do ewentu-

alnej kontynuacji narady w kolejnych dniach.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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DECYZJA NR 244
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 18 września 2017 r. 

w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
w trakcie narady odbytej w Warszawie w dniu 15 września 2017 r. 

z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów 
o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 

przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, 
ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie 

i innymi zaproszonymi osobami

GD.0050.7.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 
pkt 1a ustawy o lasach3 – postanawiam, co następuje:

§ 1
Jako wiążące dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-

wych, dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym oraz kierowników 
komórek organizacyjnych DGLP przyjmuję ustalenia z narady,  
o której mowa w tytule decyzji, zawarte w załączniku nr 1 do niniej-
szej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega doręcze-

niu do dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, 
dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym oraz kierowników komó-
rek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami)  stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych. 

3 Przepis art. 33 ust. 2 pkt 1 a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych  inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regio-
nalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok
Nadleśnictwo Dojlidy

Stosownie do zapisów pkt IX Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących w zarzą-
dzie Lasów Państwowych, wytycznych stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
11 grudnia 2012 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 788), Nadleśnictwo Dojlidy informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nw. nieruchomości gruntowych 
własności Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Dojlidy i Gminy Dobrzyniewo Duże. Zgoda na dokonanie 
zamiany gruntów została wydana w dniu 14 września 2017 r. przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku 
(ZS.2261.8.1.2017).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

14.09.2017 r.

01-08-2-05-197-h-99

20-02-135-0007

697/2 Dr 0,0453 658,00

01-08-2-05-197-i-99 697/1 Dr 0,0071 103,00

01-08-2-05-198-a-02 701/2 Dr 0,0201 292,00

01-08-2-05-198-a-99
701/1

Dr 0,0247
1749,00

01-08-2-05-198-b-99 Dr 0,0958

01-08-2-05-189A-b-99

20-02-032-0011

5/10 Dr 0,0299 485,00

01-08-2-05-189A-b-02 5/11 Dr 0,0008 13,00

01-08-2-05-196-t-99
287/1 Dr 0,0003 5,00

288/1 Dr 0,0002 3,00

01-08-2-05-196-s-99 11/1 Dr 0,0023 37,00

01-08-2-05-196-r-99 13/7 Dr 0,0060 97,00

01-08-2-05-196-o-99 18/2 Dr 0,0013 21,00

01-08-2-05-196-n-99 309/2 Dr 0,0012 19,00

01-08-2-05-196-m-99 22/3 Dr 0,0046 75,00

01-08-2-05-196-l-99
23/1 Dr 0,0011 18,00

320/1 Dr 0,0024 39,00

01-08-2-05-196-y-99 53/37 Dr 0,0273 443,00
Razem: 0,2704 4057,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Gmina Dobrzyniewo Duże 20-02-032-0002 408 Ls 0,3100 3653,00

Razem: 0,3100 3653,00

 Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Dojlidy

 w Białymstoku
Zenon Angielczyk

Białystok, 19 września 2017 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Nidzica

Zgodnie z ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 788), Nadleśnictwo Nidzica informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości gruntowych.
 

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

31.08.2017 r. 07-16-1-04-152-a-00 cz. 28-11-022-0006-3152/2 cz. R 0,2500 27,77

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Janowo

28-11-022-0004-1200/1 Ls 0,9755 29,10

28-11-022-0004-1198

Dr

0,1500 3,50

28-11-022-0015-166/6 0,0600 1,10

28-11-022-0015-184/1 0,0100 0,35

28-11-022-0015-185/1 0,3200 7,50

Razem: 1,5200 41,55

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Nidzica

Ryszard Schuetz
Nidzica, 4 września 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła
Nadleśnictwo Mirosławiec

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r. w 
sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. 
2017 poz.788), Nadleśnictwo Mirosławiec informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Gminą Mirosławiec. 
Na dokonanie zamiany gruntów nadleśnictwo uzyskało w dniu 27 września 2017 r. zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Pile (znak sprawy: ZS.2261.16.2017.RW).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

27.09.2017 r.

08-06-1-03-362-k-00 321703_4.0001.971 Bp 0,0018 14,47

08-06-1-03-362-p-00 321703_4.0001.8141/31 Dr 0,0975 27,09

08-06-1-03-253-k-00 321703_5.0034.701 Dr 0,0946 25,13

08-06-1-04-82-w-00 321703_5.0035.8071/6 Dr 0,0527 9,97

Razem: 0,2466 76,66

Dokończenie na str. 71
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom
Nadleśnictwo Włoszczowa

Zgodnie z ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r. w 
sprawie zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. 2017, poz. 788), Nadleśnictwo 
Włoszczowa informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany, na którą 12 września  2017 r. otrzymało zgodę Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Radomiu (znak sprawy: ZS.2261.10.2017).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

12.09.2017 r.

16-16-1-04-164-a-01  
16-16-1-04-164-~f-00    
1616-1-04-164-~g-00   
16-16-1-04-165-j-01

26-13-022-0003-1113/3 
26-13-022-0003-1113/5 
26-13-022-0003-1113/5  
26-13-022-0003-243/2

DROGI I 0,9442 57,500

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Mirosławiec

321703_5.0035.423 Dr 0,9040 16,18

321703_5.0035.18 Dr 0,0442  0,79

321703_5.0032.25 Dr 0,2300 4,12

321703_5.0025.258 Dr 0,2300 5,52

321703_5.0030.428/3 Dr 1,9027   44,14

321703_5.0030.428/4 Dr 0,0303 0,73

Razem: 3,3412 71,48

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Mirosławiec

Paweł Olszacki
Mirosławiec, 27 września 2017 r.

Dokończenie ze str. 70

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Włoszczowa

26-13-064-0009-5084 
26-13-064-0009-5092 
26-13-064-0009-5093 
26-13-064-0009-5094

dr 0,9363 56,900

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa  Włoszczowa 

        Artur Ratusznik

Włoszczowa, 12 września  2017 r.
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Starostwo Powiatowe w Koszalinie 32-09-042-0078  1/1 dr 0,3661 13,248

Razem: 0,3661 13,248

 Zastępca Nadleśniczego
Jarosław Wasilewicz

Tychowo, 5 września 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Tychowo

Na podstawie postanowień: 
– art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz 
– ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, 

pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12, z dnia 12 grudnia 2012 r.;
– zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, pismo zn. spr.: ZS.2261.8.2017.KK, z dnia 1 września 

2017 r. – 
– Nadleśnictwo Tychowo informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości:

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

1.09.2016 r.

11-27-1-04-184-d-01
32-09-035-0084  184/3 dr 0,2087 5,568

11-27-1-04-184-f-01
11-27-1-04-184-o-01 32-09-035-0084  185/3 dr 0,1446 3,858
11-27-1-04-185-g-01 32-09-035-0084  185/5 dr 0,1249 3,332

Razem: 0,4782 12,758

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław
Nadleśnictwo Legnica

Stosownie do zapisów punktu IX Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w 
zarządzie Lasów Państwowych, wytycznych stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz.U. 2017.788), Nadleśnictwo Legnica informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Gminą 
Miłkowice. Nadleśnictwo uzyskało zgodę dyrektora RDLP we Wrocławiu, znak spr.: DZ.2261.12.2017, pismo z dnia 14 września 2017 r., 
na dokonanie zamiany niżej wymienionych nieruchomości:

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 18 września 2017 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

14.09.2017 r.
13-13-1-06-303 n-00 02-09-062-0001-dz.  

nr 793/303 Br-Ps IV 0,0424
146,231

13-13-1-06-303 o-00 02-09-062-0001-dz.  
nr 793/303 Ps IV 0,5715

Razem: 0,6139 146,231

Dokończenie na str. 73
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Miłkowice

02-09-062-0001-dz. nr 751/5 dr 1,6495 33,000

02-09-062-0012-dz. nr 638 dr 1,42 38,427

02-09-062-0007-dz. nr 3 Ls
N

1,32
0,44 35,859

02-09-062-0005-dz. nr 421 Lz 1,87 38,896

Razem: 6,6995 146,182

          Nadleśniczy
           mgr inż. Jan Bacia
Legnica, 18 września 2017 r. 
                

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra
Nadleśnictwo Krosno

Stosownie do zapisów punktu IX Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w 
zarządzie Lasów Państwowych, zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2017, 
poz. 788), Nadleśnictwo Krosno informuje, że otrzymało zgodę dyrektora RDLP w Zielonej Górze (zn. spr.: ZS.2261.2.2016, pismo z dnia 
16 sierpnia 2017 r.) na dokonanie zamiany niżej wymienionych nieruchomości: 

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

16.08.2017 r.

14-04-1-03-27-z-00

08-02-032-0003-27/5

E-PsVI 0,32

55,00
14-04-1-03-27-y-00

RV 0,42

RVI 0,06

Dokończenie ze str. 72

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna 08-04-052-0006-525/2 LsVI 1,60 57,00

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Krosno

Bogdan Baranowski

Z upoważnienia:
p.o. Zastępca Nadleśniczego

Andrzej Dereń
Osiecznica, 14 września 2017 r.



74 BILP 10/2017

OGŁOSZENIA

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi infor-

muje, że na terenie Nadleśnictwa Kolumna, leśnictwa Tuszyn 
(kod jednostki 060601), zagubiono 2 płytki do cechowania 
drewna o numerach 5966 i 5974.

W wypadku ujawnienia ww. płytek prosimy o ich zabezpie-
czenie i przekazanie do Nadleśnictwa Kolumna lub do RDLP  
w Łodzi.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych

mgr inż. Sławomir Nowicki
Łódź, 14 sierpnia 2017 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu 

informuje, że na terenie Nadleśnictwa Lubin, leśnictwa Orsk, 
zagubiono młotek z logo LP do numerowania i cechowania 
drewna oraz oznaczniki o numerach od 9220 do 9240 (21 
sztuk), o numerze adresowym 131409.

Dyrektor RDLP
we Wrocławiu
Adam Płaksej

Wrocław, 24 sierpnia 2017 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach 

informuje, że na terenie Nadleśnictwa Katowice (leśnictwa 
Czułów) skradziono płytki do numerowania drewna o nume-
rach 2804 i 2952. Kod jednostki – 020909.

W wypadku ujawnienia ww. płytek prosi się o ich konfiskatę 
i powiadomienie macierzystej jednostki.

Dyrektor RDLP
w Katowicach

Wiesław Kucharski
Katowice, sierpień 2017 r. 

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi infor-

muje, że na terenie Nadleśnictwa Kutno, leśnictwa Lubraniec 
(kod jednostki 060501) skradziono 23 płytki do cechowania 
drewna o numerach: od 2922 do 2926, od 3568 do 3584 oraz 
3586. Płytki skradziono z surowca odebranego.

W wypadku ujawnienia ww. płytek prosimy o ich zabezpie-
czenie i przekazanie do Nadleśnictwa Kutno lub do RDLP w 
Łodzi.

Dyrektor RDLP
w Łodzi

dr inż. Dariusz Pieniak
Łódź, 13 września 2017 r.
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CENNIK REKLAM
Obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku

Kontakt: Jolanta Stankiewicz, 
tel.: 22 185 53 72
e-mail: jolanta.stankiewicz@cilp.lasy.gov.pl
CILP, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa

„Głos Lasu”

„Echa Leśne”

„Biuletyn Informacyjny LP”
Wymiar pisma: 205 x 285 plus spady po 5 mm

Wymiar pisma: 210 x 255 plus spady po 5 mm

Rodzaj ogłoszenia Miejsce
Cena 

zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna 
IV strona  okładki 4200
wewnątrz numeru 3500

1/2 kolumny wewnątrz numeru 1900
1/3 kolumny wewnątrz numeru 1400
1/4 kolumny wewnątrz numeru 1000

1/6 kolumny wewnątrz numeru 700

1/12 kolumny wewnątrz numeru 350

Artykuł 
promocyjny 1 kolumna 3500

Wkładki dostarczone przez zamawiajacego*) 0,60 zł za szt.

Rodzaj reklamy Miejsce
Cena

zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna
IV strona okładki 4200
II i III strona okładki 3800
wewnątrz numeru 3500

2/3 kolumny wewnątrz numeru 2500

1/2 kolumny wewnątrz numeru 1900
1/3 kolumny wewnątrz numeru 1400
1/4 kolumny wewnątrz numeru 1000
1/6 kolumny wewnątrz numeru 700
1/12 kolumny wewnątrz numeru 350

Artykuł
promocyjny 1 kolumna 3500

Wkładki dostarczone przez zamawiającego*) 0,60 zł za szt..

*) waga do 50 g (w wypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

Rodzaj reklamy Miejsce
Cena

zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna  
205 x 285
Wymiar zadruku kolumny 
190 x 250

II i III strona okładki 2000
IV strona okładki 2500
wewnątrz numeru 1800

1/2 kolumny wewnątrz numeru 1000
1/4 kolumny wewnątrz numeru 600
1/8 kolumny wewnątrz numeru 400
1/16 kolumny wewnątrz numeru 200

Okładki w biuletynie  w kolorze zielono-białym

Pismo czarno-białe

Skład i łamanie: ORWLP w Bedoniu, Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol, tel.: 42 677 25 43, fax: 42 677 25 23
Druk: Elanders Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 2, 09-100 Płońsk, tel. 23 662 23 16, www.elanders.com

Czasopisma Lasów Państwowych
„Echa Leśne”

Kwartalnik przyrodniczo-kulturalny nie tylko dla leśników. Ukazuje się od 1924 r. Pismo popularyzujące wiedzę o lesie i przyrodzie.
„Głos Lasu”

Miesięcznik branżowy dla leśników, w którym prezentowane są specjalistyczne artykuły na temat gospodarki leśnej.
Adres obydwu redakcji: ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, 

tel. 22 185 53 53, e-mail: echa.lesne@cilp.lasy.gov.pl, glos.lasu@cilp.lasy.gov.pl

*) waga do 50 g (w wypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

Przygotowanie reklam
Pliki z rozszerzeniem: 
*.eps, *.ai ( Adobe Illustrator), *.jpg, *.tiff, *.cdr (Corel), 
kolory CMYK lub PANTONE,
czcionki zamienione na krzywe,
rozdzielczość 300 dpi przy zachowanych wymiarach reklamy.
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