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ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 11 listopada 2017 r. do 21 grudnia 2017 r.)

l Zarządzenie nr 40 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do 
pracy w Straży Leśnej (GS.0210.8.2017) 

l Zarządzenie nr 41 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do 
pracy w Straży Leśnej (GS.0210.9.2017)

l Zarządzenie nr 42 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obowiązujących uregulowań wewnętrznych Naczelnego Dyrektora Lasów 
Państwowych i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (GD.021.1.2017)

l Zarządzenie nr 43 z dnia  30 listopada  2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
22 maja 2017 r. w sprawie zachowania bezpieczeństwa w trakcie  polowań zbiorowych organizowanych w ośrodkach hodowli zwie-
rzyny Lasów Państwowych (Zł.074.9.2017) 

l Zarządzenie nr 44 z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 
2016 r. w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (GK.166.14.2017)

l Zarządzenie nr 45 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych na 2017 rok (EK.0210.1.2017)

l Zarządzenie nr 46 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zakresów i terminów rocznej inwentaryzacji składników aktywów i pasywów biura 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w 2017 roku, powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia tej inwentaryzacji oraz 
weryfikacji okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych (EK.0210.2.2017)

l Zarządzenie nr 47 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany 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 infrastrukturalnym, 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 (EI.770.11.2017)

l Zarządzenie nr 48 z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
23 stycznia 2009 r. w sprawie Zasad  (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont  
z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (znak: EK-0102-1/09) (EG.0210.6.2017)

l Zarządzenie nr 49 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zasad prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe za 2017 rok przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (EG.0210.7.2017)

l Zarządzenie nr 50 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników LP (OR.241.15.2017)

l Zarządzenie nr 51 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe pn. „Reintrodukcja dropia zwyczajnego Otis tarda na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (ZP.7211.6.2017) 

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 22 listopada 2017 r. do 20 grudnia 2017 r.)

l Decyzja nr 303 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej z 
zakresu badania skargi dotyczącej zarządzania Nadleśnictwem Kartuzy (GI.0210.24.017)

l Decyzja nr 304 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie cen otwarcia do aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno” na rynku uzupełnień 
w 2018 roku (ZM.800.39.2017)

l Decyzja nr 305 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów 
zakładów o zasięgu krajowym (GD.0050.9.2017) 

l Decyzja nr 306 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uszczegółowienia nadzwyczajnego postępowania dotyczącego wykorzystania 
środków związanych z funduszem leśnym, przeznaczonych na koszty udrażniania dróg publicznych w zakresie wspomagania admini-
stracji publicznej, w związku z wystąpieniem stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym (EI.770.28.2017)

l Decyzja nr 307 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 481 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
7 września 2016 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. „Pozyskanie koncesji na eksploatację kopalin 
własności nieruchomości gruntowej ze złóż na obszarach w zarządzie PGL LP” (OS.011.13.1.2016) 
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l Decyzja nr 308 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dokładności systemów pomiaru drewna na podstawie analizy obrazu oraz prawi-
dłowości stosowanych współczynników zamiennych dla drewna kłodowanego odbieranego w stosach na terenach poklęskowych 
RDLP w Toruniu (ZD.7600.9.2017)

l Decyzja nr 309 z dnia  29 listopada  2017  r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej  
pn. „Kompleksowa ocena stanu zdrowotnego i statyki pomnika przyrody Dąb Bartek oraz zalecenia konserwatorsko-ochronne” 
(OR.5001.22.1.2017) 

l Decyzja nr 310 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie mutacji postępowania na rynkach drewna szczególnego w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Szczecinie (ZM.800.40.2017)

l Decyzja nr 311 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie dogrywek w procedurze oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych 
nabywców na rynku podstawowym na 2018 rok (ZM.800.41.2017)

l Decyzja nr 312 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej o charakterze integra-
cyjnym z funkcją kulturalno-oświatową pod nazwą własną „Spotkanie Wigilijne dla pracowników DGLP” (GK.166.25.2017)

l Decyzja nr 313/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie nałożenia na nadleśniczych kierujących nadleśnictwami Białowieża, Hajnówka 
i Browsk obowiązku wydania decyzji zarządczej, uzupełniającej strukturę organizacyjną tych nadleśnictw o zespoły opiniodawczo-
-doradcze nadleśniczego w kwestii oceny stopnia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w lasach gospodarczych Puszczy Białowie-
skiej (GL.003.1.2017) 

l Decyzja nr 314 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.15.2017) 

l Decyzja nr 315 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli działań Zespołu Weryfikacji Terenowej Zjawisk i Procesów 
Związanych z Przerobem Drewna w DGLP (GK.050.34.2017)

l Decyzja nr 316 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu realizowania niektórych działań związanych ze sprzedażą drewna 
prowadzoną przez Lasy Państwowe (ZM.800.42.2017)

l Decyzja nr 317 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie narady przedstawicieli Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z kierownictwem 
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (OS.001.1.2017)

l Decyzja nr 318 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru banków do współpracy z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych 
na rok 2018 (EP.3113.6.2017) 

l Decyzja nr 319 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady 
odbytej w Jedlni w dniu 13 grudnia 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.0050.9.2017)

l Decyzja nr 320 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie mutacji postępowania na rynkach drewna szczególnego w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Katowicach (ZM.800.43.2017)

l Decyzja nr 321 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie aktualizacji Regulaminu aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno” na rynku 
uzupełnień oraz w ramach systemowego wykorzystania aplikacji „e-drewno” (ZM.800.44.2017)

l Decyzja nr 322 z dnia 19 grudnia 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.001.15.2017)

l Decyzja nr 323 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie kolejnej edycji Nagrody Lasów Państwowych im. Adama Loreta za rok 2017 
(GP.0611.2.2017) 

l Decyzja nr 324 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w jednostkach Lasów Państwowych Podręcznika 
wdrażania projektu dla Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014–2020, realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe pn.: Kompleksowy projekt ochrony 
gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe (OS.082.47.2017) 

l Decyzja nr 325 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w jednostkach Lasów Państwowych podręcznika 
procedur pt. „Wydobywanie kopalin ze złóż położonych na gruntach w zarządzie PGL LP – zasady i tryb ubiegania się o koncesję przez 
jednostki PGL LP” opracowanego w ramach realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. „Pozyskanie koncesji na eksplo-
atację kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż na obszarach w zarządzie PGL LP” (OS.011.4.78.2017) 

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 40
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego 
dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej

GS.0210.8.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych wynikającego z § 6 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe2, mając na względzie § 1 i § 2 
załącznika nr 2 do zarządzenia nr 45 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 28 kwietnia 1999 r.3 oraz § 7 i § 8 
załącznika nr 1 do zarządzenia nr 19 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 23 marca 2016 r.4, zarządzam, co 
następuje:

§ 1
Powołuję komisję egzaminacyjną, zwaną dalej komisją, celem 

przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów do pracy w Straży 
Leśnej, w składzie:

1. Przewodniczący – Tadeusz Pasternak (DGLP).
2. Członek – Adam Jamka (RDLP w Radomiu).
3. Członek – Jan Paraniak (RDLP we Wrocławiu).

§ 2
Do zadań komisji należy przeprowadzenie w dniu 24 listopada 

2017 r. egzaminu wobec kandydatów do pracy w Straży Leśnej po 
przebytym kursie podstawowym organizowanym w dniach od  
4 listopada do 24 listopada 2017 r. przez Dyrekcję Generalną 
Lasów Państwowych w Warszawie na terenie RDLP w Radomiu na 
podstawie Decyzji nr 274 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 23 października 2017 r. w sprawie organizacji kursu 
podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej (znak: 
GS.0210.5.2017).

§ 3
Egzamin obejmuje przedmioty wynikające z programu kursu 

określonego odrębnym zarządzeniem.

§ 4
Komisja ze swojej pracy sporządzi protokół w terminie 10 dni od 

przeprowadzenia egzaminu, który przedstawi Dyrektorowi General-
nemu LP. Komisja kończy pracę z chwilą podpisania protokołu. 

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

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 został nadany Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. 
w sprawie nadania Statutu PGL Lasy Państwowe; § 6 Statutu 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 § 1 i § 2 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia organizacji i zakresu 
działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczegółowych 
zasad szkolenia strażników leśnych (GO-021-230/99 ze zm.) określa program szkolenia kandydatów do Straży Leśnej.

4 Na podstawie § 7 i § 8 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad 
posiadania broni i środków przymusu bezpośredniego przez Straż Leśną (znak: GS.0210.1.2016) komisję egzaminacyjną powołuje Dyrektor Generalny Lasów 
Państwowych w drodze odrębnej decyzji. 
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ZARZĄDZENIE NR 41
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego 
dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej

GS.0210.9.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych wynikającego z § 6 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe2, mając na względzie § 1 i § 2 
załącznika nr 2 do zarządzenia nr 45 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 28 kwietnia 1999 r.3 oraz § 7 i § 8 
załącznika nr 1 do zarządzenia nr 19 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 23 marca 2016 r.4, zarządzam, co 
następuje:

§ 1
Powołuję komisję egzaminacyjną, zwaną dalej komisją, celem 

przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów do pracy w Straży 
Leśnej, w składzie:

1. Przewodniczący – Tadeusz Pasternak (DGLP).
2. Członek – Adam Jamka (RDLP w Radomiu).
3. Członek – Jan Paraniak (RDLP we Wrocławiu).
     

§ 2
Do zadań komisji należy przeprowadzenie w dniu 15 grudnia 

2017 r. egzaminu wobec kandydatów do pracy w Straży Leśnej po 
przebytym kursie podstawowym organizowanym w dniach od  
24 listopada do 15 grudnia 2017 r. przez Dyrekcję Generalną Lasów 
Państwowych w Warszawie na terenie RDLP w Radomiu na 
podstawie Decyzji nr 286 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie organizacji kursu 
podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej (znak: 
GS.0210.6.2017).

§ 3
Egzamin obejmuje przedmioty wynikające z programu kursu 

określonego odrębnym zarządzeniem.

§ 4
Komisja ze swojej pracy sporządzi protokół w terminie 10 dni od 

przeprowadzenia egzaminu, który przedstawi Dyrektorowi General-
nemu LP. Komisja kończy pracę z chwilą podpisania protokołu. 

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

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 został nadany Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. 
w sprawie nadania Statutu PGL Lasy Państwowe; § 6 Statutu 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 § 1 i § 2 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia organizacji i zakresu 
działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczegółowych 
zasad szkolenia strażników leśnych (GO-021-230/99 ze zm.) określa program szkolenia kandydatów do Straży Leśnej.

4 Na podstawie § 7 i § 8 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad 
posiadania broni i środków przymusu bezpośredniego przez Straż Leśną (znak: GS.0210.1.2016) komisję egzaminacyjną powołuje Dyrektor Generalny Lasów 
Państwowych w drodze odrębnej decyzji. 
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ZARZĄDZENIE NR 42
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 22 listopada 2017 r. 

w sprawie obowiązujących uregulowań wewnętrznych 
Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych 

i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

GD.021.1.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 33 ust. 3 
pkt 1a ustawy o lasach3 – zarządza się, co następuje:

§ 1
Ustala się wykaz obowiązujących:
1) zarządzeń Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych i 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, stanowiący 
załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, stano-
wiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. (Załączników nie druku-
jemy – przyp. red.).

§ 2
1. Niniejszy wykaz nie obejmuje niektórych zarządzeń i decyzji 

Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych i Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych o znaczeniu jednostkowym i 
uregulowań nie mających charakteru ogólnego.

2. Zarządzenia i decyzje o których mowa w ust. 1, zachowują moc 
do czasu ich uchylenia albo upływu terminu ich obowiązywania 
z zastrzeżeniem § 3.

§ 3
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc:
1) Zarządzenie nr 38 Dyrektora Generalnego LP z dnia  

1 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad dzierżawy i najmu gruntów 
oraz innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w 
zarządzie Lasów Państwowych; 

2) Zarządzenie nr 31 Dyrektora Generalnego LP z dnia 19 lipca 
2006 r. w sprawie ustalenia systemu okresowej, powszechnej 
inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt, innych organizmów 
i siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie wskaźnikowe 
przy ocenie stanu lasów oraz prognozowaniu zmian w 
ekosystemach leśnych;

3) Zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego LP z dnia  
29 kwietnia 2011 r. zmieniające Zarządzenie nr 3 Dyrektora 
Generalnego LP z dnia 22 stycznia 2009 r. (znak: OI-021-1- 
-4/09) w sprawie zasad funkcjonowania i zasad bezpieczeń-
stwa systemu informatycznego w PGL LP;

4) Zarządzenie nr 57 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie 
obowiązujących uregulowań wewnętrznych Naczelnego 
Dyrektora Lasów Państwowych i Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych;

5) Zarządzenie nr 11 z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie powo-
łania zespołów sterujących, nadzorujących przygotowanie 
przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych 
programów zintegrowanych w zakresie leśnictwa dla 
perspektywy finansowej 2014–2020;

6) Zarządzenie nr 25 z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie powo-
łania zespołu zadaniowego do opracowania systemu szkoleń 
w Lasach Państwowych;

7) Zarządzenie nr 29 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie powołania 
doraźnego zespołu zadaniowego do spraw oceny stanu reali-
zacji projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów 
zdegradowanych, popoligonowych, powojskowych zarzą-
dzanych przez PGL LP”;

8) Zarządzenie nr 37 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie 
powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania wytycz-
nych monitorowania realizacji projektów środowiskowych z 
wykorzystaniem SILP;

9) Zarządzenie nr 39 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany 
Zarządzenia nr 4 z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie powo-
łania zespołu realizującego Projekt Strategiczny Lasów 
Państwowych „Wdrożenie programu zintegrowanego Lasów 
Państwowych Puszcza Białowieska – Leśne Dziedzictwo 
Europy”;

10) Zarządzenie nr 54 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powołania 
Zespołu Projektowego do spraw opracowania opisów stano-
wisk pracy w PGL LP;

11) Zarządzenie nr 55 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powołania 
zespołu Projektowego do opracowania modelu kompetencyj-
nego w PGL Lasy Państwowe;

12) Zarządzenie nr 63 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie 
powołania Zespołu Projektowego do spraw opracowania 
założeń/opisu funkcjonalności dla systemu informatycznego 
do zarządzania zasobami ludzkimi w Lasach Państwowych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega 

opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

      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 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 Art. 33 ust. 3 pkt 1a stanowi, że Dyrektor Generalny „inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działania dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierow-
ników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym”.
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ZARZĄDZENIE NR 43
DYREKTORA  GENERALNEGO  LASÓW  PAŃSTWOWYCH

z dnia  30 listopada  2017 r.

zmieniające Zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 maja 2017 r. 
w sprawie zachowania bezpieczeństwa w trakcie  polowań zbiorowych 
organizowanych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych

Zł.074.9.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.), w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2  
– w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 tegoż Statutu3, mając na 
względzie konieczność uszczegółowienia, w odniesieniu do lasów 
pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe,  zasad ogólnych określonych w § 17 pkt 4–5 oraz 
§ 28 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. 
w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i 
znakowania tusz4 (Dz. U. z 2005 r. Nr 61 poz. 548 r., z późn. zm.) 
– postanawiam, co następuje:

§ 1
Paragraf 3 ust. 2 zarządzenia nr 17 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 22 maja 2017 r. otrzymuje brzmienie:

Polowania zbiorowe na zwierzynę grubą  organizowane w 
ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych mogą odbywać 
się wyłącznie z wykorzystaniem stanowisk  wymienionych w ust. 1. 
Odstąpienie od obowiązku stosowania tych stanowisk dotyczy 
wyłącznie terenów górskich, pod warunkiem zachowania pełnego 
bezpieczeństwa dla uczestników polowania.

§ 2
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 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, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach zarządzanych przez 
Lasy Państwowe.

4 Paragraf 17 pkt 4–5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r.  w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz 
określa sposób zachowania się myśliwego po zajęciu wyznaczonego stanowiska, natomiast § 28 zobowiązuje dzierżawców bądź zarządców obwodów łowieckich do 
powiadamiania wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o terminach organizowania polowań zbiorowych.

ZARZĄDZENIE NR 44
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 1 grudnia 2017 r.

zmieniające Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie systemu imprez pracowniczych 

w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

GK.166.14.2017

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że do obowiązków  Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych należy 
kierowanie Lasami Państwowymi 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. § 6 Statutu 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”.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 oraz na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe2, w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 33 ust. 3 pkt 1a 

ww. ustawy3, a także mając na względzie potrzebę uszczegółowie-
nia niektórych aspektów związanych z realizacją imprez pracowni-
czych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, 
zarządzam, co następuje:
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§ 1
1. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

W stosowaniu niniejszego zarządzenia – przez imprezę pracow-
niczą należy rozumieć przedsięwzięcie do zrealizowania przez 
pracodawcę adresowaną głównie do pracowników jednostek orga-
nizacyjnych Lasów Państwowych, z wykorzystaniem głównie 
własnych zasobów pracy oraz pozostałych własnych zasobów 
ekonomicznych, charakteryzujące się w szczególności:

1) nazwą własną;
2) czasem i miejscem przeprowadzenia;
3) funkcją celu, którą mogą być:

a) świadczenia wypoczynkowe, kulturalne, oświatowe, rekre-
acyjne oraz sportowe – pobierane przez pracowników, 
byłych pracowników oraz inne uprawnione osoby,

b) szeroko rozumiana integracja załogi, w szczególności 
dokonywana poprzez poprawę atmosfery pracy – prowa-
dząca do wzrostu stopnia zaangażowania i utożsamiania 
się pracowników z misją i interesem ekonomicznym praco-
dawcy, 

c) edukacja przyrodniczoleśna uczestników imprezy pracow-
niczej, adresowana głównie do pracowników jednostek 
organizacyjnych Lasów Państwowych.

2. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
Imprezy pracownicze, przeprowadzane w Lasach Państwo-

wych, podlegają identyfikacji z punktu widzenia:
1) stopnia autonomiczności imprezy pracowniczej; 
2) liczby jednostek organizacyjnych realizujących imprezę 

pracowniczą, określającą stopień samodzielności imprezy w 
podziale:
2a) o zasięgu lokalnym – impreza realizowana w stopniu 

autonomicznym dla jednej jednostki organizacyjnej,
2b) o zasięgu regionalnym – impreza realizowana w stopniu 

autonomicznym na terenie danej regionalnej dyrekcji 
oraz jednostek podległych,

2c) o zasięgu międzyregionalnym – impreza realizowana 
przez co najmniej dwie lub kilka regionalnych dyrekcji 
oraz ich jednostek podległych, z koniecznością wyzna-
czenia jednostki wiodącej realizującej daną imprezę 
pracowniczą,

2d) o zasięgu ogólnopolskim – impreza realizowana przez 
jedną lub kilka jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych mająca zasięg ogólnopolski, dedykowana 
do wszystkich pracowników LP; w wypadku organizacji 
niniejszej imprezy przez kilka jednostek organizacyjnych 
LP konieczne jest wyznaczenie jednostki wiodącej reali-
zującej daną imprezę,

2e) wspólne przedsięwzięcie – impreza realizowana przez 
kilka jednostek Lasów Państwowych z udziałem Dyrekcji 
Generalnej LP lub CILP, osiągająca efekt makroska-
lowy alokujące środki finansowe związane z funduszem 
leśnym;

3) funkcji celu imprezy pracowniczej;
4) uprawnionego źródła finansowania imprezy pracowniczej;
5) osób uprawnionych do poboru świadczeń związanych z 

imprezami pracowniczymi;
6) określenia czasu, w którym będzie realizowana impreza  

(w czasie pracy lub w czasie wolnym od pracy/ poza godzi-
nami pracy);

7) formy organizacyjnej imprezy określonej w Tabeli nr 2 [symbol 
formy].

3. W § 5 wprowadza się następujące zmiany:
1. Ust. 3 skreśla się.
2. Ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „4. Każda z imprez, 

określonych w ust. 1 – Tabeli nr 2, może być częścią skła-
dową imprezy monofunkcyjnej oraz wielofunkcyjnej albo 
imprezą towarzyszącą, jeżeli nie sprzeciwia się temu jej 
charakterystyka standardowa”. 

3. Ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie: „11. Impreza 
pracownicza może być imprezą towarzyszącą – wspólnym z 
podmiotami zewnętrznymi – naradom gospodarczym (w tym 
odbywanym z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, 
administracji rządowej czy partnerów handlowych Lasów 
Państwowych), wspólnym szkoleniom oraz wspólnym przed-
sięwzięciom promocyjnym”.

4. W § 6 skreśla się ust. 1.

5. § 7 otrzymuje następujące brzmienie:
1. W Lasach Państwowych imprezy pracownicze, z zastrzeże-

niem imprez pożegnania pracowników w ramach „ostatniej” 
ich drogi, podlegają wykazaniu w planach finansowo-gospo-
darczych poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych:
1) Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
2) regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych – plan zbiorczy 

jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zasięgu 
poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-
wych (nadleśnictwa oraz zakłady o zasięgu regionalnym);

3) zakładów o zasięgu krajowym
 oraz w planie finansowo-gospodarczym Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

2. W planach finansowo-gospodarczych poszczególnych 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, o których 
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, wykazuje się wszystkie imprezy 
pracownicze organizowane przez daną jednostkę, w tym 
zaplanowane do przeprowadzenia: imprezy regionalne, ogól-
nopolskie, a także imprezy będące wspólnym przedsięwzię-
ciem jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz 
imprezy towarzyszące organizowane:
1) samodzielnie przez daną jednostkę organizacyjną Lasów 

Państwowych,
2) wspólnie z innymi jednostkami organizacyjnymi Lasów 

Państwowych.
 
3. W planie finansowo-gospodarczym PGL LP wykazuje się 

imprezy pracownicze (w tym imprezy towarzyszące) o 
statusie imprez ogólnopolskich oraz imprez będących prze-
jawem wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych finansowanych ze środków związanych 
z funduszem leśnym.

6. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:
Wykazanie z nazwy własnej imprez pracowniczych w planach 

finansowo-gospodarczych, o których mowa w § 7 ust. 1, jest 
poprzedzane:

1) sporządzeniem:
a) w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych: wstępnego 

wykazu ogólnopolskich imprez pracowniczych oraz imprez 
będących przejawem wspólnych przedsięwzięć jednostek 
organizacyjnych Lasów Państwowych finansowanych ze 
środków związanych z funduszem leśnym,

b) w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych: wstęp-
nego wykazu imprez pracowniczych o charakterze 
regionalnym, ogólnopolskim oraz będących przejawem 
wspólnych przedsięwzięć jednostek

 z uwzględnieniem konsultacji wewnątrzinstytucjonalnych oraz 
zewnętrznych, dotyczących w szczególności możliwego 
udziału podmiotów spoza Lasów Państwowych, a także doty-
czących jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych jako 
jednostek wiodących, o których mowa w ust. 2, 6, 7 oraz § 10;

2) dokonaniem wstępnych uzgodnień roboczych między 
jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych w sprawie 
wspólnych imprez pracowniczych, w tym dotyczących 
jednostki organizacyjnej do odgrywania roli jednostki 
wiodącej;
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3) dokonaniem wstępnych uzgodnień między jednostkami orga-
nizacyjnymi Lasów Państwowych a podmiotami zewnętrz-
nymi w sprawie wspólnych imprez pracowniczych (chodzi o 
imprezy samodzielne oraz imprezy wspólne jednostek orga-
nizacyjnych Lasów Państwowych);

4) konkretyzacją – m.in. w wyniku ustaleń podczas kolejnych 
narad gospodarczych – wstępnego wykazu ogólnopolskich 
imprez pracowniczych oraz wykazu imprez pracowniczych o 
charakterze regionalnym, o których mowa w pkt 1 (m.in. 
poprzez uzyskanie wstępnych deklaracji woli co do goto-
wości udziału partycypacyjnego podmiotów zewnętrznych);

5) podjęciem decyzji ustalających: charakter imprezy, formę 
organizacyjną imprezy pracowniczej, szczegółową charakte-
rystykę imprezy pracowniczej.

 Decyzje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, podej-
mują: 
a) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w odniesieniu do:

– imprez ogólnopolskich oraz imprez będących przejawem 
wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych finansowanych ze środków zwią-
zanych z funduszem leśnym,

– imprez do przeprowadzenia przez Dyrekcję Generalną 
Lasów Państwowych, samodzielnie lub wspólnie z innymi 
jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, 

– imprez do przeprowadzenia przez zakłady Lasów 
Państwowych o zasięgu krajowym, samodzielnie lub 
wspólnie z innymi jednostkami organizacyjnymi Lasów 
Państwowych – na wniosek kierowników tych zakładów;

b) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w 
odniesieniu do imprez przeprowadzanych przez jednostki 
organizacyjne w zasięgu regionalnej dyrekcji Lasów 
Państwowych, samodzielnych lub wspólnych, przy czym 
w przypadkach, w których wspólna impreza pracownicza 
obejmuje jednostki organizacyjne, działające w zasięgu 
różnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, 
decyzję podejmuje jeden z właściwych dyrektorów regio-
nalnych dyrekcji Lasów Państwowych w uzgodnieniu 
z innymi właściwymi dyrektorami regionalnych dyrekcji 
Lasów Państwowych; 

6) podjęciem przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych decyzji o jednostkach wiodących przy przeprowadzaniu 
imprez pracowniczych, o których mowa w pkt 5 lit. a; 

7) podjęciem przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych decyzji o jednostkach wiodących przy przepro-
wadzaniu imprez pracowniczych regionalnych. 

7. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:
Imprezy pracownicze, ujęte w planie finansowo-gospodarczym 

Lasów Państwowych jako imprezy do przeprowadzenia wspólnie 
przez dwie lub większą liczbę jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych, wymagają zawarcia porozumienia między tymi 
jednostkami, m.in. w sprawach: ustalenia jednostki wiodącej, 
podziału obowiązków oraz systemu rozliczeń finansowych. 

8. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Niezależnie od porozumień, o których mowa w § 10, imprezy 

pracownicze, wykazane w planie finansowo-gospodarczym 
jako imprezy do przeprowadzenia wspólnie z podmiotami 
zewnętrznymi, wymagają zawarcia porozumień z tymi 
podmiotami. 

2. W porozumieniu, o których mowa w ust. 1, strony ustalają 
m.in. podział obowiązków, ciężary finansowe oraz szczegó-
łowy system finansowania imprezy.

3. Porozumienia podpisują:
1) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych lub dyrektor CILP, 

lub kierownik innej wskazanej jednostki, jeżeli impreza 
pracownicza jest imprezą ogólnopolską lub wspólnym 
przedsięwzięciem jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych;

2) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, 
jeżeli impreza pracownicza jest imprezą regionalną, lub 
kierownik innej jednostki podległej wskazanej przez dyrek-
tora RDLP;

3) kierownik jednostki wiodącej, jeżeli impreza pracownicza 
jest organizowana przez dwie lub większą liczbę jednostek 
organizacyjnych Lasów Państwowych (nie będąc imprezą 
regionalną, ogólnopolską lub wspólnym przedsięwzięciem 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych);

4) kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, 
jeżeli impreza pracownicza jest imprezą samodzielną 
danej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.

9. § 12 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Każda indywidualnie oznaczona impreza pracownicza 

wymaga podjęcia aktu decyzyjnego, stanowiącego konkrety-
zację (uszczegółowienie) niniejszego zarządzenia.

2. Decyzję podejmuje:
1) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przy pomocy 

kierownika jednostki wiodącej – w odniesieniu do imprez 
ogólnokrajowych oraz wspólnych przedsięwzięć jednostek 
organizacyjnych Lasów Państwowych finansowanych ze 
środków związanych z funduszem leśnym; 

2) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych przy 
pomocy kierownika jednostki wiodącej – w odniesieniu do 
imprez pracowniczych regionalnych;

3) kierownik jednostki organizacyjnej przy pomocy kierow-
nika jednostki wiodącej – w odniesieniu do imprez 
pracowniczych planowanych do przeprowadzenia wraz 
z innymi jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwo-
wych;

4) kierownik jednostki organizacyjnej – w odniesieniu do 
imprez pracowniczych samodzielnych. 

3. Decyzja obejmuje: 
1) nazwę własną imprezy,
2) termin i miejsce przeprowadzenia imprezy,
3) funkcję celu,
4) stopień autonomiczności,
5) organizatora imprezy (ustalenie podmiotów zewnętrznych 

oraz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych 
prowadzących wspólnie daną imprezę pracowniczą) oraz 
wskazanie jednostki wiodącej;

6) osoby uprawnione do poboru świadczeń wynikających z 
imprezy; 

7) czas realizacji imprezy (w godzinach pracy/ w czasie 
wolnym);

8) określenie budżetu imprezy pracowniczej z uwzględnie-
niem źródeł finansowania; 

9) formę organizacyjna [symbol formy] z Tabeli nr 2.

10. § 13 otrzymuje następujące brzmienie:
Jeżeli impreza pracownicza wiąże się z koniecznością wyzna-

czenia jednostki wiodącej, to należy przyjmować, że kierownik 
jednostki wiodącej jest obowiązany do:

1) zapewnienia przebiegu imprezy w zgodzie z regulacjami § 6 
ust. 3 i 4; 

2) dokonania wyboru usługodawców, dostawców i wyko-
nawców, potrzebnych w przygotowaniu i realizacji imprezy 
pracowniczej;

3) podpisania, aneksowania, rozwiązywania, odstępowania od 
umów i porozumień z usługodawcami, dostawcami i wyko-
nawcami, o których mowa w pkt 2;

4) prowadzenia ewidencji księgowej zdarzeń związanych z 
imprezami pracowniczymi;

5) dokonywania rozrachunków i rozliczeń związanych z 
ewidencją, o której mowa w pkt 4,

chyba że z niniejszego zarządzenia lub innych zarządzeń Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych wynika jednoznacznie, że 
w określonym zakresie są to obowiązki innych podmiotów. 
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11. W § 15:
1. ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Obowiązek 

sporządzenia listy uczestników imprezy pracowniczej 
spoczywa na kierowniku jednostki organizacyjnej Lasów 
Państwowych lub osobie wyznaczonej”. 

2. Skreśla się ust. 3.

12. § 17 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Jeżeli dana impreza pracownicza wiąże się z przemieszcza-

niem się uczestników pojazdami komunikacji wieloosobowej 
(autobusami oraz busami), w tym wynajętymi przez daną 
jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych, to obowiąz-
kiem kierownika jednostki organizacyjnej jest: 
1) ustalenie osoby odpowiedzialnej (pełniącej funkcję 

społeczną) za koordynację, przebieg podróży danym 
pojazdem komunikacji wieloosobowej, zwanej dalej osobą 
koordynującą; 

2) sporządzenie listy obecności podróżujących uczestników 
w danym pojeździe.

2. Osoba koordynująca:
1) przekazuje na piśmie każdemu podróżującemu numer 

telefonu komórkowego pozwalającego na kontakt z nią 
(a także numer telefonu pozwalającego na kontakt z inną, 
nie biorącą udziału w imprezie, uprawnioną osobą w razie 
braku kontaktu z osobą koordynującą) w każdym czasie 
oraz w każdym wymagającym tego przypadku, zarówno w 
trakcie podróży, jak i w trakcie trwania imprezy; 

2) sprawdza obecność podróżujących przed rozpoczęciem 
podróży na miejsce imprezy pracowniczej oraz przed 
rozpoczęciem powrotu z imprezy pracowniczej;

3) aktualizuje na bieżąco listę podróżujących poprzez doko-
nywanie odpowiednich wpisów i adnotacji, w tym w razie 
dołączenia do podróżujących osób docierających do 
podróżujących z opóźnieniem (po rozpoczęciu podróży);

4) po powrocie z imprezy zwraca zaktualizowaną i własno-
ręcznie podpisaną listę podróżujących kierownikowi 
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych wraz ze 
sprawozdaniem, o którym mowa w § 25; 

5) kieruje do podróżujących pytania o obecność sąsiadów w 
podróży – przed każdorazowym jej kontynuowaniem po 
zakończeniu każdego postoju;

6) podejmuje niezbędne działania, w pierwszej kolejności 
poprzez próbę nawiązywania kontaktu telefonicznego, 
mające na celu ustalenie przyczyn nieprzybycia podró-
żującego do pojazdu komunikacji wieloosobowej, którym 
uczestnik ten powinien się poruszać (z powiadamianiem 
organów policji włącznie);

7) podejmuje wszelkie niezbędne czynności w razie:
a) gdy stan zdrowia podróżującego wymaga w trakcie 

podróży interwencji medycznej,
b) wystąpienia awarii środka komunikacji zbiorowej;

8) podejmuje inne czynności, o które zwróci się podróżujący, 
jeżeli jest to uzasadnione i mieści się w zakresie możli-
wości osoby odpowiedzialnej;

9) może podjąć decyzję o kontynuowaniu podróży:
a) w razie nieprzybycia podróżującego (podróżujących) 

do pojazdu komunikacji wieloosobowej celem kontynu-
owania podróży, jeżeli:
– nieprzybycie to zostało wiarygodnie wyjaśnione co do 

przyczyn, a przyczyny te nie sprzeciwiają się konty-
nuowaniu podróży (na przykład uzgodniona zmiana 
środka komunikacyjnego, pozostanie podróżującego 
w celu sprawowania opieki nad innym podróżującym 
niezdolnym do kontynuowania podróży),

– na kontynuowanie podróży zezwoliły służby, które 
przejęły na siebie obowiązek wyjaśniania przyczyn 
nieprzybycia podróżującego celem kontynuowania 
podróży lub przejęły na siebie obowiązek opieki 
nad podróżującym, jeżeli przyczyną jego nieprzy-

bycia okazał się na przykład stan zdrowa uczestnika 
imprezy pracowniczej,

b) w razie konieczności udzielenia pomocy medycznej 
podróżującemu, jeżeli:
– udzielona pomoc medyczna okazała się skuteczna 

i podróżujący, poddany (poddani) pomocy może 
(mogą), zgodnie z oświadczeniem służb medycz-
nych, kontynuować podróż,

– na kontynuowanie podróży zezwoliły służby, które 
przejęły na siebie opiekę nad podróżującym (podró-
żującymi) niezdolnym (niezdolnymi) do kontynu-
owania podróży; 

10) informuje kierownika jednostki organizacyjnej Lasów 
Państwowych (oraz kierownika jednostki wiodącej) o 
wszelkich – wymagających tego – zdarzeniach w trakcie 
trwania podróży i imprezy pracowniczej. Kierownik 
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych (kierownik 
jednostki wiodącej), po uzyskaniu informacji, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym, jest obowiązany podjąć 
działania, które wynikają z przepisów prawa lub zostaną 
uznane przez niego za konieczne. 

3. Każdy podróżujący jest obowiązany do komunikowania 
osobie koordynującej (a w razie takiej konieczności innej 
uprawnionej osobie, o której mowa w ust. 2 pkt 3) o zauwa-
żonej nieobecności uczestnika imprezy (w tym nieobecności 
osoby koordynującej) w pojeździe komunikacji wielooso-
bowej, jak również o wszelkich – wymagających tego – 
zdarzeniach w trakcie trwania podróży i imprezy pracowniczej. 
Jeżeli zachodzi taka potrzeba (brak kontaktu z osobą koordy-
nującą), uczestnicy imprezy pracowniczej postępują zgodnie 
z instrukcjami ad hoc innej osoby uprawnionej. 

13. § 25 otrzymuje następujące brzmienie:
1. W Lasach Państwowych sporządza się sprawozdania z auto-

nomicznych imprez pracowniczych. Sprawozdania z imprez 
pracowniczych towarzyszących naradom gospodarczym, 
szkoleniom, przedsięwzięciom promocyjnym oraz przedsię-
wzięciom w zakresie edukacji przyrodniczoleśnej społeczeń-
stwa sporządza się zgodnie z odrębnymi regulacjami, 
obowiązującymi w Lasach Państwowych.

2. Jeżeli dana impreza pracownicza wymaga ustalenia osoby 
koordynującej, sprawozdanie sporządza ta osoba (nieza-
leżnie od ewentualnych innych sprawozdań), składając je na 
ręce kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Lasów 
Państwowych (kierowników właściwych jednostek organiza-
cyjnych Lasów Państwowych) w zależności: 
1) w przypadku imprez regionalnych osoba koordynująca 

składa sprawozdanie do dyrektora regionalnej dyrekcji 
Lasów Państwowych,

2) w przypadku imprez ogólnopolskich oraz wspólnych przed-
sięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych 
finansowanych ze środków funduszu leśnego kierownik 
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych składa z 
zachowaniem drogi służbowej sprawozdanie z przebiegu 
danej imprezy do Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych. 

3. Jeżeli dana impreza pracownicza jest wspólnym działaniem 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych i nie wyczer-
puje znamion imprezy regionalnej lub imprezy ogólnopolskiej 
ani wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych, sprawozdanie sporządza kierownik 
jednostki organizacyjnej wiodącej, przesyłając je do kierow-
ników jednostek organizacyjnych, prowadzących wspólnie 
daną imprezę pracowniczą.

4. Jeżeli dana impreza pracownicza jest prowadzona samo-
dzielnie przez daną jednostkę organizacyjną Lasów Państwo-
wych i nie wymaga ustalenia osoby koordynującej, 
sprawozdanie sporządza kierownik danej jednostki organiza-
cyjnej Lasów Państwowych.
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5. Jeżeli dana impreza pracownicza jest prowadzona wspólnie 
z podmiotami zewnętrznymi, sprawozdania, o których mowa 
w ust. 1–5, przesyła się do wiadomości kierowników tych 
podmiotów zewnętrznych.

6. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych sporządza zbiorcze 
sprawozdanie z imprez pracowniczych w Lasach Państwo-
wych, uwzględniając w nim imprezy ogólnopolskie oraz 
imprezy pracownicze w formie wspólnych przedsięwzięć 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

7. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1–5, powinny zawierać 
oceny dotyczące:

1) stopnia osiągnięcia funkcji celu imprez pracowniczych,
2) akceptacji imprez przez ich uczestników,
3) gospodarności w ponoszeniu wydatków na realizację 

imprez pracowniczych.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

ZARZĄDZENIE NR 47
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany 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, 

wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych o charakterze infrastrukturalnym, 
mających 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

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 wyko-
naniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wyni-
kającego z jego obowiązku, określonego w art. 33 ust. 3 pkt 3 
ustawy o lasach3 – zarządzam, co następuje:

§ 1
W treści 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, wspólnych przedsięwzięć jednostek organiza-
cyjnych o charakterze infrastrukturalnym, mających związek z 
gospodarką leśną lub inną uprawnioną działalnością Lasów 
Państwowych, z uwzględnieniem zintegrowania tych przedsięwzięć 
z działalnością Lasów Państwowych w zakresie wspomagania 
administracji publicznej wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) postępowania w 
sprawie zmian i przesunięć, o których mowa w § 22 ust. 6 i 7”.

2. W § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Realizacja wspólnych 
przedsięwzięć leśno-samorządowych możliwa jest również 
przy wykorzystaniu własnych środków finansowych jednostki 
w ramach puli przyznanej dla regionalnej dyrekcji Lasów 
Państwowych. Pula ta jest określana każdorazowo na etapie 

tworzenia planu finansowo-gospodarczego, a jej rozdział na 
podległe jednostki leży w gestii właściwego dyrektora regio-
nalnej dyrekcji Lasów Państwowych”.

3. W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Jeżeli wynika to z 
porozumienia albo umowy lub/oraz aneksu do porozu-
mienia albo umowy, wiążących w dacie obowiązywania 
niniejszego zarządzenia DGLP z wnioskodawcą (nadleśnic-
twem) – wszczęcie w minionym okresie (w tym w poprzednim 
roku) realizacji przedsięwzięcia drogowego lub dotyczą-
cego Wielkiego Szlaku, wymagającego dalszych prac, rodzi 
po stronie Lasów Państwowych obowiązek przeznaczenia 
w planie finansowo-gospodarczym na dany rok kalenda-
rzowy określonej kwoty środków, związanych z funduszem 
leśnym, na kontynuację tego przedsięwzięcia. Na równi z 
przedsięwzięciami drogowymi lub dotyczącymi Wielkiego 
Szlaku, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, traktuje 
się przedsięwzięcia realizowane w minionym roku z 
nadwyżki środków obrotowych nadleśnictw przewidziane 
do kontynuacji w roku bieżącym, jeżeli o takie traktowanie 
wystąpi zainteresowane nadleśnictwo z zachowaniem drogi 
służbowej”.

4. W § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. W latach kolejnych, 
jeżeli wynika to z umowy, o której mowa w § 30, zapis ust. 1 
stosuje się odpowiednio”.

1 Tekst jednolity ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach został ogłoszony w Dz. U. z 2017 r. pod poz. 788; art. 33 ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że Lasami Państwo-
wymi kieruje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dokonując tego 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. § 6 Statutu 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  Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, 
racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa; art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przed-
sięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych; art. 56 ust. 2 ustawy o lasach stanowi, że środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny 
Lasów Państwowych.
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5. W § 8 pkt 1 ppkt b otrzymuje brzmienie: „b) podstawa działań 
w danym roku gospodarczym (porozumienia lub umowy oraz 
dotychczasowe aneksy do porozumienia lub umowy),”.

6. W § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) doprowadzenia do 
objęcia kontynuacji przedsięwzięć drogowych oraz dotyczą-
cych Wielkiego Szlaku najbardziej aktualnymi aneksami do 
wyżej wymienionych porozumień lub umów, jeżeli są one 
potrzebne”.

7. § 10 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli wszczęte w minionym 
okresie przedsięwzięcie drogowe lub dotyczące Wielkiego 
Szlaku wymaga kontynuacji, lecz w odniesieniu do niego nie 
może być zastosowane postanowienie § 7 ust. 1 z braku 
odpowiednich zapisów w ww. porozumieniu albo umowie lub 
aneksie do tego porozumienia albo umowy – przedsięwzięcie 
to może być objęte wnioskami, o których mowa w § 12”.

8. W § 12 w ust. 1 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „10) plano-
wana długość trwania zadania w latach, informacja o podziale 
przedsięwzięcia na etapy;”.

9. W § 12 w ust. 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „11) informacja 
o długości odcinka wnioskowanego do budowy, przebudowy 
lub istotnego remontowania”.

10. W § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wniosek, o którym 
mowa w § 11 ust. 2 pkt 1, obejmuje informacje, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1, 3–8 oraz w pkt 10–11”.

11. W § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wniosek, o którym 
mowa w § 11 ust. 2 pkt 2, obejmuje informacje, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w pkt 9–12”.

12. W § 18 pkt 5 ppkt a otrzymuje brzmienie: „a) ekspercka ocena 
uzasadnienia, że realizacja przedsięwzięcia publicznego 
będzie stanowiła wykonanie postanowienia § 1 ust. 1 pkt 2 i 
cechuje się zintegrowaniem z przedsięwzięciem drogowym, 
dokonywana przez członków Rady Konsultacyjnej na 
podstawie analizy autorskiej informacji, o których mowa w  
§ 12 ust. 1 pkt 9 lit. c, z wyłączeniem danych wskazujących 
nazwę nadleśnictwa i jednostek samorządu terytorialnego 
(waga w10 = 0,25; członkowie Rady Konsultacyjnej do 
poszczególnych przedsięwzięć publicznych przypisują liczbę 
punktów ocennych od 1 do 10, w zależności od ich eksperc-
kiej oceny stopnia spełnienia omawianego kryterium; dla 
każdego przedsięwzięcia drogowego ustala się średnią aryt-
metyczną przypisanych punktów ocennych),”.

13. W § 18 pkt 5 ppkt b otrzymuje brzmienie: „b) udział środków 
własnych beneficjenta w realizacji przedsięwzięcia publicz-
nego (waga w11 = 0,45; dziesięć punktów ocennych przypi-
suje się do przedsięwzięcia drogowego o najwyższym 
zadeklarowanym udziale środków własnych beneficjenta, 
jeden punkt ocenny przypisuje się do przedsięwzięcia drogo-
wego o najniższym zadeklarowanym udziale środków 
własnych; do pozostałych przedsięwzięć punkty ocenne przy-
pisuje się zgodnie z zasadą prostej proporcjonalności),”.

14. W § 18 pkt 5 ppkt c otrzymuje brzmienie: „c) potencjalny 
wskaźnik obciążenia dróg lokalnych ładunkami w postaci 
surowca drzewnego (waga w12 = 0,30; dziesięć punktów 
ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego, z 
którym związana jest najniższa wartość potencjalnego 
wskaźnika obciążenia dróg lokalnych w postaci surowca 
drzewnego, jeden punkt ocenny przypisuje się do przedsię-
wzięcia drogowego o najwyższej wartości tego wskaźnika; 
do pozostałych przedsięwzięć punkty ocenne przypisuje się 
zgodnie z zasadą prostej proporcjonalności);”.

15. W § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Procedura zawierania 
porozumień, o których mowa w ustępach poprzedzających, 
powinna zostać zakończona w terminie do 30 dni od wejścia 
w życie decyzji, o której mowa w ust. 1”.

16. W § 22 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. W sytuacjach 
nieprzewidzianych, o których wnioskujący nie posiadał 
wiedzy w dniu składania wniosku oraz podpisania porozu-
mienia, możliwe jest zawarcie aneksu do porozumienia, o 
którym mowa w ustępach poprzedzających”.

17. W § 22 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. Możliwe są przesu-
nięcia niewykorzystanych środków finansowych na inne 
zadania ujęte na liście, o której mowa w ust. 1, w sytuacji 
posiadania wiedzy o braku możliwości zrealizowania zadania 
zakwalifikowanego do realizacji lub w sytuacji powstania 
oszczędności w stosunku do zakładanej wartości zadania. W 
tej sytuacji niezbędne jest przesłanie stosownego pisemnego 
wniosku do DGLP”.

18. W § 22 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. Dopuszcza się 
rozszerzenie zakresu rzeczowego lub realizację kolejnego 
etapu zadania ujętego na liście, o której mowa w ust. 1, w 
sytuacji powstania oszczędności w stosunku do zakładanej 
wartości pierwotnego zakresu zadania. W tej sytuacji 
niezbędne jest przesłanie stosownego pisemnego wniosku 
do akceptacji DGLP”.

19. W § 30 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. W sytuacjach 
nieprzewidzianych, o których wnioskujący nie posiadał 
wiedzy w dniu składania wniosku oraz podpisania porozu-
mienia, możliwe jest zawarcie aneksów do umów, o których 
mowa w ustępach poprzedzających”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 8 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE 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, 
wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych o charakterze infrastrukturalnym, mających związek z gospodarką leśną 

lub inną uprawnioną działalnością Lasów Państwowych, z uwzględnieniem zintegrowania tych przedsięwzięć 
z działalnością Lasów Państwowych w zakresie wspomagania administracji publicznej

(tekst ujednolicony)
 

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 wyko-
naniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wyni-
kającego z jego obowiązku, określonego w art. 33 ust. 3 pkt 3 
ustawy o lasach3, mając na względzie, że:

1) stosownie do przepisu art. 3 pkt 2 ustawy o lasach – lasem 
jest m.in. grunt lub fragment gruntu związany z gospodarką 
leśną i wykorzystywany na potrzeby gospodarki leśnej, 
którego częściami składowymi są urządzenia gruntowe, 
tworzące infrastrukturę leśną – takie, jak:
a) urządzenia stanowiące część składową gruntu (fragmentu 

gruntu), będącego wyodrębnionym co do granic miej-
scem składowania drewna, obiektem turystycznym, w tym 
wewnętrzną drogą rowerową, drogą leśną, parkingiem 
leśnym, szkółką leśną, obiektem budownictwa wodnego 
oraz linią podziału powierzchniowego, czy    

b) urządzenia wchodzące w skład gruntu (fragmentu gruntu), 
będące innymi budynkami i budowlami;

2) racjonalizacja w nadleśnictwach sieci dróg leśnych oraz 
innych elementów infrastruktury leśnej stanowi niewątpliwy 
przejaw przedsięwzięć rozwojowych w Lasach Państwo-
wych, związanych z gospodarką leśną;

3) uprawnieniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
jest możność nadawana realizacji działalności w Lasach 
Państwowych formy wspólnych przedsięwzięć jednostek 
organizacyjnych Lasów Państwowych (stosownie do 
brzmienia art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach4);

4) zgodnie z brzmieniem w ustawie o lasach następujących 
jej przepisów5: art. 56 pkt 2, art. 58 ust. 1 pkt 3 i pkt 1 – 
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w ramach dyspo-
nowania środkami, związanymi z funduszem leśnym, 
środki te może przeznaczać na tworzenie infrastruktury 
niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej, w tym na 
tworzenie takiej właśnie infrastruktury w ramach realizacji 
wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych;    

5) art. 1 ustawy o lasach  nakłada na Lasy Państwowe 
obowiązek prowadzenia działalności leśnej w zespoleniu 
oraz w zintegrowaniu z pozostałą gospodarką narodową;

6) uprawnionym obszarem działalności Lasów Państwowych o 
charakterze obowiązkowym jest wspomaganie przez ten 
podmiot administracji publicznej w zakresie spraw mających 
związek z leśnictwem7, przy czym zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 2 
ustawy o lasach8 nadleśnictwa, realizujące zadania doty-
czące administracji publicznej w zakresie leśnictwa, powinny 
otrzymywać środki, związane z funduszem leśnym, na 
wyrównywanie niedoborów powstających przy realizacji 
takich zadań;   

7) art. 3 ust. 5 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu 
lądowego9 stanowi, że budowa, przebudowa, remont, utrzy-
manie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane 
przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczo-
nych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej –

zarządzam, co następuje:

1 Tekst jednolity ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach został ogłoszony w Dz. U. z 2017 r. pod poz. 788; art. 33 ust.1. ustawy o lasach stanowi, że Lasami Państwo-
wymi kieruje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dokonując tego 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. § 6 Statutu 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 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, 
racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa; art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przed-
sięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych; art. 56 ust. 2 ustawy o lasach stanowi, że środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny 
Lasów Państwowych.

4 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych.

5 Art. 56 ust. 2 ustawy o lasach  stanowi, że środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych; art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach 
stanowi, że środki związane z funduszem leśnym mogą być przeznaczane na tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej; art. 58 ust. 1 pkt 1 
ustawy o lasach stanowi, że środki związane z funduszem leśnym mogą być przeznaczane na realizację wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych w zakresie gospodarki leśnej oraz poza zakresem gospodarki leśnej.

6 Art. 1 ustawy o lasach stanowi, że ustawa określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi 
elementami środowiska i z gospodarką narodową.

7 Por. wywód na temat statusu oraz formy organizacyjno-prawnej Lasów Państwowych opublikowany na stronie internetowej Lasów Państwowych.
8 Art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach stanowi, że środki związane z funduszem leśnym przeznacza się dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów powstających 

przy realizacji zadań dotyczących administracji publicznej w zakresie leśnictwa. 
9 Art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późn. zmian.) stanowi, że budowa, prze-

budowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby fizyczne 
i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
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Rozdział I
Przedmiot zarządzenia

§ 1
1. Przedmiotem zarządzenia są wybrane działania Lasów Państwo-

wych, będące elementem (przejawem) działalności polegającej 
na:
1) budowie (w tym rozbudowie i odbudowie) oraz przebudowie, 

w formie wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyj-
nych Lasów Państwowych, z wykorzystaniem środków zwią-
zanych z funduszem leśnym:
a) infrastruktury leśnej jako składowej gruntów związanych 

z gospodarką leśną w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy o 
lasach,

b) innej infrastruktury technicznej:
– jako składowej gruntów niezwiązanych z gospodarką 

leśną, w szczególności infrastruktury edukacyjno-
-promocyjnej,  lub/oraz

– jako nieruchomości niegruntowych;  
2) wspomaganiu administracji publicznej, w szczególności 

samorządowej, poprzez finansowanie lub dofinansowy-
wanie, z wykorzystaniem środków związanych z funduszem 
leśnym, budowy, przebudowy lub istotnego odtwarzania 
(istotnego remontu) infrastruktury technicznej, funkcjonalnie 
odpowiadającej infrastrukturze, o której mowa w pkt 1, jeżeli 
łącznie:
a) inwestorem jest (ma być) jednostka samorządu teryto-

rialnego – z prawem ustanowienia zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego inwestora zastępczego, np. w postaci 
jednostki organizacyjnej utworzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego lub z udziałem jednostki samo-
rządu terytorialnego,

b) ww. infrastruktura techniczna służy (ma służyć) osiągnięciu 
celu publicznego, związanego z obowiązkami administracji 
publicznej, w tym przede wszystkim obowiązkami jedno-
stek samorządu terytorialnego,

c) budowa (wytwarzanie), przebudowa (modernizacja) lub 
istotne odtwarzanie (istotne remonty) ww. infrastruktury 
technicznej:
– warunkuje lub/oraz 
– istotnie poprawi jakościowo lub/oraz efektywnościowo, 

lub/oraz
– synergicznie wzmocni

 efekty prowadzonej przez LP: (1) gospodarki leśnej (w 
tym efekty realizowania pozaprodukcyjnych funkcji lasu),  
(2) edukacji przyrodniczoleśnej, (3) promocji i podnoszenia 
na innej drodze szeroko rozumianego goodwillu Lasów 
Państwowych.  

2. Ustala się następujący podział klasyfikacyjny działalności, o 
której mowa w ust. 1:
1) tworzenie w nadleśnictwach, z wykorzystaniem środków zwią-

zanych z funduszem leśnym, sieci leśnych dróg wewnętrz-
nych:
a) w powiązaniu z finansowaniem (dofinansowywaniem) 

przez Lasy Państwowe  niektórych przedsięwzięć drogo-
wych administracji publicznej, przede wszystkim  admini-
stracji samorządowej,

b) bez powiązania, o którym mowa w lit. a;
2) budowa, przebudowa lub istotne remontowanie, z wykorzy-

staniem środków związanych z funduszem leśnym, obiektów 
znajdujących się lub mających znaleźć się w zarządzie 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w ramach 
urzeczywistniania koncepcji „Wielkiego  Szlaku Leśnego – 
wypoczynek, rehabilitacja, edukacja, historia”, zwanej dalej 
Wielkim Szlakiem: 
a) w powiązaniu z finansowaniem (dofinansowaniem) przez 

Lasy Państwowe niektórych przedsięwzięć administracji 
publicznej o podobnym charakterze,

b) bez powiązania, o którym mowa w lit. a;

3) wspomaganie administracji publicznej, w szczególności 
samorządowej, poprzez finansowanie lub dofinansowywanie, 
z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym 
budowy (tworzenia), przebudowy (modernizacji) lub istot-
nego odtwarzania (istotnego remontu):
a) drogowej infrastruktury technicznej,
b) infrastruktury służącej urzeczywistnianiu koncepcji Wiel-

kiego Szlaku. 

§ 2
Niniejsze zarządzenie dotyczy w szczególności:
1) sposobu ustalania puli środków związanych z realizacją 

przedsięwzięć w zakresie: 
a) budowy oraz przebudowy leśnych dróg wewnętrznych,
b) budowy, przebudowy lub istotnego remontowania obiek- 

tów w ramach urzeczywistniania koncepcji Wielkiego 
Szlaku,

c) wspomagania administracji publicznej w zakresie budowy, 
przebudowy lub istotnego remontowania:
– drogowej infrastruktury technicznej,
– infrastruktury służącej urzeczywistnianiu koncepcji Wiel-

kiego Szlaku; 
2) postępowania w sprawie kontynuacji realizacji przedsię-

wzięć, o których mowa w pkt 1;
3) procedury naboru wniosków nadleśnictw: 

a) w sprawie tworzenia w nadleśnictwach sieci leśnych dróg 
wewnętrznych lub/oraz 

b) w sprawie wspomagania administracji publicznej poprzez 
finansowanie (dofinansowanie) budowy (tworzenia), prze-
budowy (modernizacji) lub istotnego odtwarzania (istot-
nego remontu) drogowej infrastruktury technicznej; 

4) procedury naboru wniosków nadleśnictw:
a) w sprawie budowy, przebudowy lub istotnego remonto-

wania obiektów w urzeczywistnianiu koncepcji Wielkiego 
Szlaku, lub/oraz

b) w sprawie wspomagania administracji publicznej poprzez 
finansowanie (dofinansowanie) budowy (tworzenia), 
przebudowy (modernizacji) lub istotnego odtwarzania 
(istotnego remontowania) infrastruktury służącej urzeczy-
wistnianiu koncepcji Wielkiego Szlaku; 

5) obowiązków Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w 
odniesieniu do:
a) analizy wniosków, o których mowa w pkt 3 i 4,
b) projektowania listy wniosków przyjętych w danym roku do 

realizacji,
c) doprowadzania do zatwierdzenia listy, o której mowa w lit. b, 

oraz objęcia wniosków porozumieniami pomiędzy DGLP a 
wnioskodawcami,

d) prowadzenia terenowego kontrolingu oraz kontroli funkcjo-
nalnej DGLP i wnioskodawców, o których mowa w lit. c, w 
trakcie realizowania przez nich postanowień ww. porozu-
mień,

e) procedury uruchamiania płatności na rzecz ww. wniosko-
dawców,

 f) przygotowywania raportów okresowych jako części skła-
dowych sprawozdań finansowo-gospodarczych Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

6) obowiązków wnioskodawców jako podmiotów wypełniają-
cych funkcje:
a) inwestorów w odniesieniu do działań polegających na 

budowie, przebudowie leśnych dróg wewnętrznych 
oraz budowie, przebudowie lub istotnym remontowaniu 
obiektów Wielkiego Szlaku,

b) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jako organu 
dokonującego finansowania (dofinansowania) przedsię-
wzięć podlegających lub mających podlegać realizowaniu 
oraz realizowanych przez administrację publiczną;

7) postępowania w sprawie zmian i przesunięć, o których mowa 
w § 22 ust. 6 i 7.
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Rozdział II
Funkcja załączników 

do niniejszego zarządzenia

§ 3
Za integralną część niniejszego zarządzenia uznaje się:
1) załącznik nr 1 pt. „Studium analityczne na temat infrastruk-

tury technicznej w Lasach Państwowych z uwzględnieniem 
ustawowej definicji lasu”.

2) załącznik nr 2 pt. „Klasyfikacja urządzeń nieruchomych lub 
ich pozostałości w zarządzie lub innym władaniu LP, wcho-
dzących w skład lub związanych z gruntem, będącym lasem 
w kontekście koncepcji Wielkiego Szlaku”. (Załączników nie 
drukujemy – przyp. red.).

§ 4
Załączniki, o których mowa w § 3, należy w szczególności trak-

tować jako:
1) uzasadnienie prawne i celowościowe oraz rozwinięcie posta-

nowień niniejszego zarządzenia,
2) określenie na potrzeby niniejszego zarządzenia znaczenia 

pojęć w nim użytych. 

Rozdział III
Pula środków, związanych z funduszem leśnym,  

przeznaczonych na realizacją przedsięwzięć drogowych  
oraz związanych z urzeczywistnianiem 

koncepcji Wielkiego Szlaku

§ 5
1. Pula środków („P”) związanych z realizacją przedsięwzięć w 

zakresie: 
1) budowy oraz przebudowy leśnych dróg wewnętrznych;
2) budowy, przebudowy lub istotnego remontowania obiektów 

w ramach urzeczywistniania koncepcji Wielkiego Szlaku;
3) wspomagania administracji publicznej w zakresie budowy, 

przebudowy lub istotnego remontowania:
a) drogowej infrastruktury technicznej,
b) infrastruktury służącej urzeczywistnianiu koncepcji Wiel-

kiego Szlaku 
– jest ustalana w trakcie prac nad planem finansowo-gospo-

darczym Lasów Państwowych, w tym nad planem zwią-
zanym z funduszem leśnym. 

2. Na etapie prac nad ww. planem pula środków, o których mowa 
w ust. 1, jest definiowana:
a) bezpośrednio (jako środki przeznaczone na finansowanie 

przedsięwzięć drogowych lub przedsięwzięć służących urze-
czywistnianiu koncepcji Wielkiego Szlaku) lub/oraz 

b) pośrednio – w trybie operacyjnych wskazań Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych adresowanych w trakcie prac 
planistycznych do komórek organizacyjnych DGLP:
– właściwej ds. infrastruktury lub
– właściwej ds. udostępniania lasu oraz
– właściwej ds. planowania

 co do kwoty środków, związanych z funduszem leśnym, 
stanowiących tzw. rezerwę funduszu leśnego, którą należy 
traktować jako tworzącą pulę środków „P”.

3. Realizacja wspólnych przedsięwzięć leśno-samorządowych 
możliwa jest również przy wykorzystaniu własnych środków 
finansowych jednostki w ramach puli przyznanej dla regionalnej 
dyrekcji Lasów Państwowych. Pula ta jest określana każdora-
zowo na etapie tworzenia planu finansowego, a jej rozdział na 
podległe jednostki leży w gestii właściwego dyrektora regio-
nalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

§ 6
1. W odniesieniu do puli środków „P” mają  zastosowanie następu-

jące formuły:
1) P = P1 + P2, w której: 

 P1 oznacza pulę środków, związanych z funduszem leśnym, 
przeznaczonych w danym roku kalendarzowych na reali-
zację przedsięwzięć drogowych,

 P2 oznacza pulę środków, związanych z funduszem leśnym, 
przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na realizację 
przedsięwzięć urzeczywistniających koncepcję Wielkiego 
Szlaku;

2) P1 = P1.1 + P1.2 = P1k + P1n, w której:
 P1.1 oznacza pulę środków, związanych z funduszem leśnym, 

przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na realizację 
przedsięwzięć drogowych, ustalonych w planie finansowo-
-gospodarczym LP w sposób bezpośredni,

 P1.2 oznacza pulę środków, związanych z funduszem leśnym, 
przeznaczonych w danym roku na realizację przedsięwzięć 
drogowych, ustalonych w planie finansowo-gospodarczym 
LP pośrednio,

 P1k oznacza pulę środków, związanych z funduszem leśnym, 
przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na realizację 
przedsięwzięć drogowych kontynuowanych,

 P1n oznacza pulę środków, związanych w funduszem leśnym, 
przeznaczonych w danym roku kalendarzowych na reali-
zację przedsięwzięć drogowych nowych;

3) P1k = P1kb + P1kf, w której:
 P1kb oznacza pulę środków na kontynuację przedsięwzięć w 

zakresie budowy lub przebudowy leśnych dróg wewnętrz-
nych, 

 P1kf oznacza pulę środków na kontynuację finansowania 
(dofinansowania), tworzenie infrastruktury drogowej w 
ramach wspomagania przez LP administracji publicznej;  

4) P2 = P2.1 + P2.2 = P2k + P2n, w której:
 P2.1 oznacza pulę środków, związanych z funduszem leśnym, 

przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na realizację 
przedsięwzięć dotyczących Wielkiego Szlaku, ustalonych w 
planie finansowo-gospodarczym LP w sposób bezpośredni,

 P2.2 oznacza pulę środków, związanych z funduszem leśnym, 
przeznaczonych w danym roku na realizację przedsięwzięć 
dotyczących Wielkiego Szlaku, ustalonych w planie finan-
sowo-gospodarczym LP pośrednio,

 P2k oznacza pulę środków, związanych z funduszem leśnym, 
przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na realizację 
przedsięwzięć dotyczących Wielkiego Szlaku kontynuowanych,

 P2n oznacza pulę środków, związanych w funduszem leśnym, 
przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na realizację 
przedsięwzięć dotyczących Wielkiego Szlaku nowych;

5) P2k = P2kb + P2kf, w której:
 P2kb oznacza pulę środków na kontynuację przedsięwzięć 

dotyczących Wielkiego Szlaku (budowa, przebudowa, istotne 
remonty urządzeń nieruchomych w zarządzie LP), 

 P2kf oznacza pulę środków na kontynuację finansowania 
(dofinansowania) przedsięwzięć dotyczących Wielkiego 
Szlaku w ramach wspomagania przez LP administracji 
publicznej.  

2. Komórkę organizacyjną DGLP właściwą do spraw plano-
wania zobowiązuje się do podjęcia bez zbędnej zwłoki we 
współdziałaniu z komórką właściwą ds. infrastruktury oraz z 
komórką właściwą ds. udostępniania lasu działań koncepcyj-
nych mających na celu ustalenie algorytmu ustalania w 
sposób zobiektywizowany dla danego roku kalendarzowego 
kwoty środków, związanych z funduszem leśnym, oznaczo-
nych w ust. 1 symbolami P1n oraz P2n.

Rozdział IV
Kontynuowanie przedsięwzięć drogowych 

lub dotyczących Wielkiego Szlaku 
rozpoczętych w latach minionych 

§ 7
1. Jeżeli wynika to z porozumienia albo umowy lub/oraz aneksu do 

porozumienia albo umowy, wiążących w dacie wydania obowią-
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zywania niniejszego zarządzenia DGLP z wnioskodawcą (nadleś- 
nictwem) – wszczęcie w minionym okresie (w tym w poprzednim 
roku) realizacji przedsięwzięcia drogowego lub dotyczącego 
Wielkiego Szlaku, wymagającego dalszych prac, rodzi po stronie 
Lasów Państwowych obowiązek przeznaczenia w planie finan-
sowo-gospodarczym na dany rok kalendarzowy określonej 
kwoty środków, związanych z funduszem leśnym, na kontynu-
ację tego przedsięwzięcia. Na równi z przedsięwzięciami drogo-
wymi lub dotyczącymi Wielkiego Szlaku, o których mowa w 
zdaniu poprzedzającym, traktuje się przedsięwzięcia realizo-
wane w minionym roku z nadwyżki środków obrotowych nadleś- 
nictw przewidziane do kontynuacji w roku bieżącym, jeżeli o 
takie traktowanie wystąpi zainteresowane nadleśnictwo z zacho-
waniem drogi służbowej.

2. Kwota środków, o której mowa w ust. 1, powinna wynikać z 
wyżej wymienionego porozumienia lub aneksu (aneksów) do 
porozumienia oraz analiz własnych komórki organizacyjnej 
DGLP właściwej ds. infrastruktury oraz właściwej ds. udostęp-
niania lasu.

3. W latach kolejnych, jeżeli wynika to z umowy, o której mowa w  
§ 30, zapis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 8
Komórka organizacyjna DGLP właściwa ds. infrastruktury, we 

współdziałaniu z innymi właściwymi komórkami organizacyjnymi 
DGLP, jest obowiązana do:

1) przygotowania projektu decyzji zarządczej Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych w sprawie kontynuowania 
finansowania w danym roku gospodarczym realizacji przed-
sięwzięć drogowych oraz związanych z urzeczywistnianiem 
koncepcji Wielkiego Szlaku – z uwzględnieniem następują-
cych informacji:
a) przydział klasyfikacji przedsięwzięcia – z uwzględnieniem 

w tym zakresie postanowienia § 1 ust. 1,
b) podstawa działań w danym roku gospodarczym (porozu-

mienia lub umowy oraz dotychczasowe aneksy do porozu-
mienia lub umowy), 

c) beneficjent (nazwa nadleśnictwa lub/oraz nazwa jednostki 
samorządu terytorialnego albo administracji publicznej),

d) szczegółowy opis przedsięwzięcia do zrealizowania w 
danym roku kalendarzowym,

e) działania dotychczas wykonane,
 f) kwota środków, związanych z funduszem leśnym, prze-

znaczona na realizację (finansowanie, dofinansowanie) 
danego przedsięwzięcia,

g) kwota środków, stanowiąca tzw. wkład własny,
h) ogólna kwota środków, związana z funduszem leśnym, w 

rozbiciu na kwoty oznaczone powyżej symbolami P1kb, P1kf, 
P2kb oraz P2kf;

2) doprowadzenia do rozkolportowania decyzji, o której mowa w 
pkt 1 – po jej podpisaniu przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych;

3) doprowadzenia do objęcia kontynuacji przedsięwzięć drogo-
wych oraz dotyczących Wielkiego Szlaku najbardziej aktual-
nymi aneksami do wyżej wymienionych porozumień lub 
umów, jeżeli są one potrzebne.

§ 9
Postanowienia niniejszego zarządzenia dotyczące:
1) prowadzenia terenowego kontrolingu oraz kontroli funkcjo-

nalnej nadleśnictw w trakcie realizowania przez nie postano-
wień porozumień z DGLP w sprawie realizacji przedsięwzięć 
drogowych oraz dotyczących Wielkiego Szlaku,

2) uruchamiania płatności na rzecz nadleśnictw,
3) przygotowywania raportów okresowych jako części składo-

wych sprawozdań finansowo-gospodarczych Lasów Państwo- 
wych,

4) obowiązków nadleśnictw jako podmiotów wypełniających 
funkcje:

a) inwestorów w związku z budową lub przebudową leśnych 
dróg wewnętrznych oraz budową, przebudową lub istotnym 
remontowaniem obiektów Wielkiego Szlaku,

b) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jako organu 
dokonującego finansowania (dofinansowania) przedsię-
wzięć podlegających lub mających podlegać realizowaniu 
oraz realizowanych przez administrację publiczną –

stosuje się odpowiednio w odniesieniu do przedsięwzięć kontynu-
owanych. 

§ 10
Jeżeli wszczęte w minionym okresie przedsięwzięcie drogowe 

lub dotyczące Wielkiego Szlaku wymaga kontynuacji, lecz w odnie-
sieniu do niego nie może być zastosowane postanowienie § 7 ust. 1 
z braku odpowiednich zapisów w ww. porozumieniu albo umowie 
lub aneksie do tego porozumienia albo umowy – przedsięwzięcie to 
może być objęte wnioskami, o których mowa w § 12. 

Rozdział V
Procedura naboru wniosków nadleśnictw  
dotyczących leśnych dróg wewnętrznych 

lub/oraz dotyczących wspomagania administracji publicznej 
poprzez finansowanie (dofinansowanie) budowy (tworzenia), 

przebudowy (modernizacji) lub istotnego odtwarzania 
(istotnego remontu) drogowej infrastruktury technicznej 

§ 11
1. Finansowanie z wykorzystaniem środków związanych z fundu-

szem leśnym:
a) budowy (odbudowy, rozbudowy) lub przebudowy dróg 

wewnętrznych, będących drogami leśnymi lub drogami dojaz-
dowymi do gruntów leśnych (nie wyłączając parkingów leśnych 
jako szczególnego przypadku dróg wewnętrznych), lub/oraz

b) budowy, przebudowy lub istotnego remontowania drogowej 
infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez 
Lasy Państwowe administracji publicznej 

– następuje na wniosek właściwego nadleśnictwa.
2. Wyróżnia się trzy rodzaje wniosków w sprawie budowy lub przebu-

dowy dróg wewnętrznych lub/oraz budowy, przebudowy lub istot-
nego remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach 
wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej:
1) wniosek dotyczący budowy lub przebudowy drogi (dróg) 

wewnętrznych;
2) wniosek dotyczący finansowania budowy, przebudowy lub 

istotnego remontowania drogowej infrastruktury technicznej 
w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji 
publicznej;

3) wniosek zintegrowany, obejmujący wnioski, o których mowa 
w lit. a oraz b. 

§ 12
1. Wniosek zintegrowany powinien zawierać następujące informacje:

1) nazwa nadleśnictwa wnioskującego;
2) nazwa jednostki samorządu terytorialnego albo innej jednostki 

administracji publicznej jako potencjalnego współbeneficjenta;
3) stan przygotowania przedsięwzięcia w zakresie budowy lub 

przebudowy danej drogi wewnętrznej do realizacji (dalej 
przedsięwzięcie drogowe);

4) szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonania danej 
drogi wewnętrznej, w tym wykazanie, że: 
a) budowa lub przebudowa drogi wewnętrznej mieści się w 

ramach przyszłej docelowej sieci dróg wewnętrznych w 
nadleśnictwie,

b) występuje istotny związek przyczynowo-skutkowy budowy 
lub przebudowy drogi wewnętrznej: 
– z przewidywanym przebiegiem użytkowania głównego 

lasu w nadleśnictwie w nadchodzącym najbliższym 
okresie lub/oraz
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– z wymogami ochrony lasu przed pożarami, lub/oraz
– z dążeniem do zapewnienia należytego skomuniko-

wania terytorium danej jednostki samorządu terytorial-
nego, lub/oraz

– z innymi zjawiskami występującymi lub mającymi 
wystąpić w danym nadleśnictwie; 

5) szczegółowe uzasadnienie przyjętych rozwiązań techniczno-
-technologicznych dla przedsięwzięcia drogowego;

6) ustalenie syntetycznego wskaźnika ekonomicznej efektywności 
realizacji danego przedsięwzięcia drogowego z uwzględnieniem:
a) nakładów łącznych na budowę lub przebudowę danej 

drogi wewnętrznej,
b) kosztów remontów i utrzymania danej drogi wewnętrznej,
c) spadku kosztów łącznych pozyskania drewna w następ-

stwie budowy lub przebudowy danej drogi wewnętrznej;
7) udział środków własnych nadleśnictwa w realizacji danego 

przedsięwzięcia drogowego;
8) dane globalne o nadleśnictwie:

a) aktualny wskaźnik długości dróg wewnętrznych łącznie z 
liniami podziału przestrzennego tworzącymi ład komunika-
cyjny, o którym mowa w załączniku nr 1 do niniejszego 
zarządzenia (rozważania na temat lasu określonego w 
ustawie o lasach jako linia podziału przestrzennego), w 
przeliczeniu na roczny przeciętny rozmiar pozyskania 
drewna w okresie nadchodzących pięciu lat,

b) prognoza wolnych środków obrotowych w nadleśnictwie w 
okresie nadchodzących pięciu lat;

9) dokumentacja sporządzona przez jednostkę samorządu 
terytorialnego lub inną jednostkę administracji publicznej:
a) oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego lub innej 

jednostki administracji publicznej o respektowaniu posta-
nowień niniejszego zarządzenia,

b) aktualny stan przygotowania przedsięwzięcia do realizacji 
(dalej przedsięwzięcie publiczne),

c) uzasadnienie, że realizacja przedsięwzięcia publicznego 
będzie stanowiła wykonanie postanowienia § 1 ust. 1 
pkt 2 i cechuje się zintegrowaniem z przedsięwzięciem 
drogowym,

d) deklarowany udział środków własnych beneficjenta w 
realizacji przedsięwzięcia publicznego;

10) dana globalna o terytorium związanym z daną jednostką 
samorządu terytorialnego, mówiąca o długości dróg gmin-
nych i powiatowych w przeliczeniu na tys. m3 drewna pozy-
skiwanego w nadleśnictwach, których zasięg terytorialny 
pokrywa się z terytorium danej jednostki samorządu teryto-
rialnego (potencjalny wskaźnik obciążenia dróg lokalnych 
ładunkami w postaci surowca drzewnego);

11) planowana długość trwania zadania w latach, informacja o 
podziale przedsięwzięcia na etapy;

12) informacja o długości odcinka wnioskowanego do budowy, 
przebudowy lub istotnego remontowania.

2. Wniosek, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1, obejmuje infor-
macje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3–8 oraz w pkt 11–12.

3. Wniosek, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2, obejmuje infor-
macje, o których mowa w ust. 1  pkt 1 i 2 oraz w pkt 9 i 11–12.

§ 13
Wnioski, o których mowa w § 11 ust. 2, składają nadleśniczowie 

za pośrednictwem i przy opinii właściwych dyrektorów regionalnych 
dyrekcji Lasów Państwowych oraz w terminie i na warunkach usta-
lanych każdorazowo w decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, projektowanej przez komórkę organizacyjną 
DGLP właściwą ds. infrastruktury.

§ 14
1. Szczegółowy wzór wniosków wraz ze szczegółową instrukcją 

ich sporządzania określa decyzja Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, projektowana przez komórkę organizacyjną 
DGLP właściwą ds. infrastruktury.

2. Ustala się, że w odniesieniu do roku 2017 zastosowanie 
powinny mieć wnioski złożone przez nadleśnictwa do daty 
wydania niniejszego zarządzenia. Kierownika komórki organi-
zacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury zobowiązuje się do 
stosownego uzupełnienia w trybie operacyjnym informacji 
brakujących we wnioskach, o których mowa w zdaniu poprze-
dzającym. 

Rozdział VI
Wykonywanie obowiązków  

Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 
o których mowa w § 2 pkt 5, w części dotyczącej dróg

§ 15
1. Wnioski, o których mowa w rozdziale poprzedzającym, podle-

gają analizie, za wykonanie której odpowiedzialny jest 
kierownik komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infra-
struktury.

2. W trakcie analizy, o której mowa w ust. 1, kierownik komórki 
organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury jest upraw-
niony do pobierania ze wszystkich możliwych źródeł potrzeb-
nych informacji i opinii, nie wyłączając informacji i opinii pobiera-
nych od członków Forum Leśno-Samorządowego.

3. Analiza ta powinna zmierzać do wyeliminowania z dalszego 
procedowania wniosków, które:
1) są ewidentnie sprzeczne w sposób niemożliwy do skorygo-

wania z postanowieniami niniejszego zarządzenia,
2) nie rokują nadziei na urzeczywistnienie w danym roku gospo-

darczym ze względu na aktualny stopień przygotowania 
przedsięwzięcia do realizacji.

4. Wnioski odrzucane oraz dopuszczone do procedowania na 
potrzeby działań w danym roku gospodarczym powinny być 
objęte decyzją zarządczą Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, projektowaną przez kierownika komórki organi-
zacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury.     

§ 16
Ustala się następujące wartości wag dla wniosków dopuszczo-

nych do procedowania na potrzeby działań w danym roku gospo-
darczym:

1) wnioski zintegrowane – w1 = 0,4,
2) wniosek dotyczący budowy lub przebudowy drogi (dróg) 

wewnętrznych – w2 = 0,35,
3) wniosek dotyczący finansowania budowy, przebudowy lub 

istotnego remontowania drogowej infrastruktury technicznej 
w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe admini-
stracji publicznej – w3 = 0,25.  

§ 17
Komórka organizacyjna DGLP właściwa ds. infrastruktury jest 

obowiązana do ustalenia na podstawie wniosków dopuszczonych 
do procedowania:

1) sumarycznego zapotrzebowania na środki, związane z 
funduszem leśnym, wynikającego z:
a) wniosków zintegrowanych (S1),
b) wniosków dotyczących budowy lub przebudowy drogi 

(dróg) wewnętrznych (S2),
c) wniosków dotyczących finansowania budowy, przebudowy 

lub istotnego remontowania drogowej infrastruktury tech-
nicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe 
administracji publicznej (S3);

2) wskaźnika przeliczeniowego (k), odpowiadającego następu-
jącemu ilorazowi:

k = [P1n]/[(S1 * w1) + (S2 * w2) + (S3 * w3)];
3) pul środków, związanych z funduszem leśnym, do przezna-

czenia na finansowanie przedsięwzięć w realizacji:
a) wniosków zintegrowanych: P1zint. = k * (S1 * w1),
b) wniosków dotyczących budowy lub przebudowy drogi 

(dróg) wewnętrznych: P1bud = k * (S2 * w2),
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c) wniosków dotyczących finansowania budowy, przebudowy 
lub istotnego remontowania drogowej infrastruktury tech-
nicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe 
administracji publicznej: P1adm = k * (S3 * w3). 

§ 18
Ustala się następującą procedurę przypisywania punktów ocen-

nych do poszczególnych wniosków zintegrowanych:
1) do części wniosku zintegrowanego dotyczącego budowy lub 

przebudowy drogi wewnętrznej (dróg wewnętrznych) przypi-
suje się wagę w4 = 0,55;

2) do części wniosku zintegrowanego dotyczącego finanso-
wania budowy, przebudowy lub istotnego remontowania 
drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania 
przez Lasy Państwowe administracji publicznej przypisuje 
się wagę w5 = 0,45;

3) dla części wniosku zintegrowanego dotyczącego budowy lub 
przebudowy drogi wewnętrznej (dróg wewnętrznej) przyj-
muje się cztery kryteria ocenne:
a) syntetyczny wskaźnik ekonomicznej efektywności reali-

zacji danego przedsięwzięcia drogowego (waga w6 = 0,35; 
dziesięć punktów ocennych przypisuje się do przedsię-
wzięcia drogowego o najwyższej wartości wskaźnika 
ekonomicznej efektywności przedsięwzięcia drogowego, 
jeden punkt ocenny przypisuje się do przedsięwzięcia 
drogowego o najniższej wartości wskaźnika ekonomicznej 
efektywności przedsięwzięcia drogowego, do pozostałych 
przedsięwzięć punkty ocenne przypisuje się zgodnie z 
zasadą prostej proporcjonalności),

b) zdolność (Z) do realizowania przedsięwzięcia z wykorzy-
staniem własnych środków obrotowych ustalana ilorazem: 
Z = O/(PW – U), w którym symbol „O” oznacza całko-
wite zapotrzebowanie na środki potrzebne do sfinanso-
wania przedsięwzięcia drogowego, symbol „PW” oznacza 
prognozę wolnych środków obrotowych w nadleśnictwie 
(liczoną bez uwzględnienia ich zaangażowania na dzia-
łania rozwojowe), symbol U oznacza deklarowany udział 
środków własnych nadleśnictwa w realizacji przedsię-
wzięcia drogowego (waga w7 = 0,30; dziesięć punktów 
ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego 
o najniższej wartości wielkości „Z”, jeden punkt ocenny 
przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najwyż-
szej wartości wielkości „Z”, do pozostałych przedsięwzięć 
punkty ocenne przypisuje się zgodnie z zasadą prostej 
proporcjonalności),    

c) ekspercka ocena konieczności wykonania danej drogi 
wewnętrznej dokonywana przez członków Rady Konsulta-
cyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych 
na podstawie analizy autorskiej informacji, o których mowa 
w § 12 ust. 1 pkt 4 i 5, z wyłączeniem danych wskazu-
jących nazwę nadleśnictwa (waga w8 = 0,15; członkowie 
Rady Konsultacyjnej do poszczególnych przedsięwzięć 
drogowych przypisują liczbę punktów ocennych od 1 do 10; 
dla każdego przedsięwzięcia drogowego ustala się średnią 
arytmetyczną przypisanych punktów ocennych), 

d) zaległości w kształtowaniu ładu komunikacyjnego w nadleś- 
nictwie (waga w9 = 0,20; bierze się pod uwagę kształto-
wanie się wskaźnika, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 8  
lit. a; dziesięć punktów ocennych przypisuje się do przed-
sięwzięcia drogowego w nadleśnictwie o najniższej 
wartości przedmiotowego wskaźnika, jeden punkt ocenny 
przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego w nadleśnic-
twie o najwyższej wartości tego wskaźnika, do pozosta-
łych przedsięwzięć punkty ocenne przypisuje się zgodnie 
z zasadą prostej proporcjonalności);

4) oblicza się syntetyczną ilość punktów ocennych (PKTsynt1) 
odnoszących się do danego przedsięwzięcia drogowego, 
stosując następującą formułę: 

         PKTsynt1 = (PKTa * w6) + (PKTb * w7) + (PKTc * w8) + (PKTd * w9),

 gdzie symbole PKTa, PKTb, PKTc, PKTd oznaczają odpo-
wiednio liczbę punktów ocennych przypisanych do poszcze-
gólnych przedsięwzięć drogowych odpowiednio z punktu 
widzenia kryteriów, o których mowa w pkt 3 lit. a–d;

5) dla części wniosku zintegrowanego dotyczącego finanso-
wania budowy, przebudowy lub istotnego remontowania 
drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania 
przez LP administracji publicznej przyjmuje się trzy kryteria 
ocenne: 
a) ekspercka ocena uzasadnienia, że realizacja przedsięwzięcia 

publicznego będzie stanowiła wykonanie postanowienia § 1 
ust. 1 pkt 2 i cechuje się zintegrowaniem z przedsięwzięciem 
drogowym, dokonywana przez członków Rady Konsulta-
cyjnej na podstawie analizy autorskiej informacji, o których 
mowa w § 12 ust. 1 pkt 9 lit. c, z wyłączeniem danych wska-
zujących nazwę nadleśnictwa i jednostek samorządu teryto-
rialnego (waga w10 = 0,25; członkowie Rady Konsultacyjnej 
do poszczególnych przedsięwzięć publicznych przypisują 
liczbę punktów ocennych od 1 do 10, w zależności od ich 
eksperckiej oceny stopnia spełnienia omawianego kryterium; 
dla każdego przedsięwzięcia drogowego ustala się średnią 
arytmetyczną przypisanych punktów ocennych),

b) udział środków własnych beneficjenta w realizacji przed-
sięwzięcia publicznego (waga w11 = 0,45; dziesięć punktów 
ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o 
najwyższym zadeklarowanym udziale środków własnych 
beneficjenta, jeden punkt ocenny przypisuje się do przed-
sięwzięcia drogowego o najniższym zadeklarowanym 
udziale środków własnych, do pozostałych przedsięwzięć 
punkty ocenne przypisuje się zgodnie z zasadą prostej 
proporcjonalności),

c) potencjalny wskaźnik obciążenia dróg lokalnych ładun-
kami w postaci surowca drzewnego (waga w12 = 0,30; 
dziesięć punktów ocennych przypisuje się do przedsię-
wzięcia drogowego, z którym związana jest najniższa 
wartość potencjalnego wskaźnika obciążenia dróg lokal-
nych w postaci surowca drzewnego, jeden punkt ocenny 
przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najwyższej 
wartości tego wskaźnika, do pozostałych przedsięwzięć 
punkty ocenne przypisuje się zgodnie z zasadą prostej 
proporcjonalności); 

6) syntetyczną ilość punktów ocennych, dotyczących przedsię-
wzięć publicznych (PKTsynt2) oblicza się per analogiam do 
postanowienia pkt 4;

7) przypisywanie punktów ocennych do poszczególnych wnio-
sków zintegrowanych kończy się poprzez obliczenie łącznej 
oceny przedsięwzięcia publicznego (PKTsynt) z zastosowa-
niem następującej formuły: 

PKTsynt = (w4 * PKTsynt1) + (w5 * PKTsynt2).

§ 19
1. Ocenę wniosków dotyczących wyłącznie przedsięwzięć drogo-

wych kończy się na obliczeniu w wykonaniu § 18 wartości wyra-
żenia PKTsynt1.

2. Ocenę wniosków dotyczących wyłącznie przedsięwzięć publicz-
nych kończy się na obliczeniu w wykonaniu § 18 wartości wyra-
żenia PKTsynt2.

§ 20
1. Ustala się następującą procedurę tworzenia wstępnej listy wnio-

sków zintegrowanych przewidywanych w danym roku gospodar-
czym do realizacji:
1) wszystkie wnioski zintegrowane, będące wnioskami dopusz-

czonymi do dalszego procedowania w wykonaniu § 15 ust. 4, 
szereguje się według wartości wyrażenia PKTsynt od wniosku 
najwyżej ocenionego do wniosku o najniższej ocenie łącznej;

2) po przeprowadzeniu szeregowania, o którym mowa w pkt 1, 
przypisuje się zapotrzebowanie na środki związane z fundu-
szem leśnym;
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3) oblicza się w rachunku narastającym sumaryczne zapotrze-
bowanie na środki związane z funduszem leśnym, rozpoczy-
nając to działanie od wniosku najwyżej ocenionego, a 
następnie uwzględniając wnioski o coraz niższej ocenie – aż 
do wyczerpania puli środków, oznaczonych w niniejszym 
zarządzeniu symbolem P1zint., z zastrzeżeniem co do pozycji 
rezerwowych, o których mowa w ust. 2.

2. W wykonaniu ust. 1 pkt 3 powstaje wstępna lista wniosków zinte-
growanych przewidzianych w danym roku gospodarczym do 
realizacji. Lista, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, 
powinna zawierać pozycje rezerwowe.

3. Wstępne listy wniosków dotyczących wyłącznie przedsięwzięć 
drogowych oraz wniosków dotyczących wyłącznie przedsię-
wzięć publicznych tworzy się poprzez odpowiednie wykony-
wanie postanowień ust. 1, odnosząc działania w tym zakresie  
odpowiednio do pul środków, oznaczonych w niniejszym zarzą-
dzeniu symbolami P1bud lub P1adm.

§ 21
1. Kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infra-

struktury zobowiązuje się do poddawania wstępnych list, o 
których mowa w § 20, wszechstronnym konsultacjom 
społecznym, nie wyłączając konsultacji z członkami Forum 
Leśno-Samorządowego.

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, powinny służyć kierowni-
kowi komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury, do 
zaprojektowania metodą ekspercką ewentualnych korekt ww. list. 

§ 22
1. Kierownik komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruk-

tury na bazie list po korektach, o których mowa w § 21 ust. 2, 
przygotowuje projekt decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, zawierającej wnioski przyjęte do realizacji 
w danym roku gospodarczym oraz wnioski rezerwowe.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, po jej zatwierdzeniu przez 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, staje się podstawą 
do zawarcia porozumień pomiędzy Dyrektorem Generalnym 
Lasów Państwowych a nadleśnictwami (będącymi wnioskodaw-
cami).

3. Na kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infra-
struktury nakłada się obowiązek opracowania wzoru porozu-
mień, o których mowa w ust. 2, odnoszących się odpowiednio 
do: wniosków zintegrowanych, wniosków dotyczących przedsię-
wzięć drogowych oraz wniosków dotyczących przedsięwzięć 
publicznych. Wzory porozumień, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, powinny podlegać zatwierdzeniu w formie 
decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych.

4. Wnioski rezerwowe obejmuje się porozumieniami w razie niedoj-
ścia do skutku porozumień dotyczących wniosków przyjętych do 
realizacji, o których mowa w ust. 1, a także w razie wydzielenia 
z rezerwy ogólnej funduszu leśnego dodatkowych środków na 
finansowanie odpowiednio wniosków zintegrowanych, wnio-
sków dotyczących przedsięwzięć drogowych oraz wniosków 
dotyczących przedsięwzięć publicznych.

5. Procedura zawierania porozumień, o których mowa w ustępach 
poprzedzających, powinna zostać zakończona w terminie do 30 
dni od wejścia w życie decyzji, o której mowa w ust. 1.

6. W sytuacjach nieprzewidzianych, o których wnioskujący nie 
posiadał wiedzy w dniu składania wniosku oraz podpisania poro-
zumienia, możliwe jest zawarcie aneksów do porozumień, o 
których mowa w ustępach poprzedzających.

7. Możliwe są przesunięcia niewykorzystanych środków finanso-
wych na inne zadania ujęte na liście, o której mowa w ust. 1, w 
sytuacji posiadania wiedzy o braku możliwości zrealizowania 
zadania zakwalifikowanego do realizacji lub w sytuacji powstania 
oszczędności w stosunku do zakładanej wartości zadania. W tej 
sytuacji niezbędne jest przesłanie stosownego pisemnego 
wniosku do DGLP.

8. Dopuszcza się rozszerzenie zakresu rzeczowego lub realizację 
kolejnego etapu zadania ujętego na liście, o której mowa w ust. 1, 
w sytuacji powstania oszczędności w stosunku do zakładanej 
wartości pierwotnego zadania. W tej sytuacji niezbędne jest 
przesłanie stosownego pisemnego wniosku do DGLP.

§ 23
Na kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infra-

struktury nakłada się obowiązek doprowadzenia do wydzielenia 
(wydzielania) z rezerwy ogólnej funduszu leśnego (zgodnie z 
obowiązującymi w LP procedurami i w razie takiej potrzeby) kwot 
środków z ich przeznaczeniem na finansowanie (współfinansowa-
nie) poszczególnych przedsięwzięć drogowych, przedsięwzięć 
publicznych oraz przedsięwzięć objętych wnioskami zintegrowa-
nymi. 

§ 24
1. Ustala się, że niezależnie od:

1) nadzoru wykonywanego przez nadleśnictwa w wykonaniu 
przepisów prawa budowlanego, a także 

2) nadzoru nad nadleśnictwami ze strony regionalnych dyrekcji 
Lasów Państwowych 

 – realizacja poszczególnych przedsięwzięć budowlanych 
podlega systematycznemu kontrolingowi sprawowanemu przez 
Zespół Kontrolingu Terenowego (stosownie do postanowień 
aktu ogólnego zarządu odnoszącego się do tej komórki organi-
zacyjnej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych), jak również 
okresowej kontroli funkcjonalnej.

2. Niezależnie od działań nadzorczych ze strony nadleśniczego 
jako wnioskodawcy, realizowanych w wykonaniu umowy, o 
której mowa w § 30 ust. 1 – Zespół Kontrolingu Terenowego 
(mając na względzie oświadczenie, o którym mowa w § 12) jest 
obowiązany prowadzić działania kontrolingowe w odniesieniu do 
przedsięwzięć publicznych – objętych i nieobjętych wnioskami 
zintegrowanymi.

§ 25
W porozumieniach, o których mowa w § 22, należy uwzględniać 

zasadę, iż przekazywanie do jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek administracji publicznej środków związanych 
z funduszem leśnym dla sfinansowania (dofinansowania) przedsię-
wzięć publicznych (samoistnych lub stanowiących przedmiot wnio-
sków zintegrowanych) następuje za pośrednictwem właściwych 
nadleśnictw, będących  wnioskodawcami. 

§ 26
1. Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów 

Państwowych a nadleśnictwem będącym wnioskodawcą może 
przewidywać zaliczkowe przekazanie (przekazywanie) do tego 
nadleśnictwa środków na finansowaniem przedsięwzięć budow-
lanych lub/oraz zasilanie budżetu jednostki samorządu teryto-
rialnego albo innej jednostki administracji publicznej w związku z 
realizowaniem przez te jednostki przedsięwzięć publicznych 
objętych lub nieobjętych wnioskami zintegrowanymi.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, przekazuje się na wniosek 
nadleśnictwa wnioskodawcy kierowany do DGLP za pośrednic-
twem właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych 
(wniosek o płatność). Właściwa regionalna dyrekcja Lasów 
Państwowych, przed przesłaniem do DGLP ww. wniosku o płat-
ność, jest obowiązana do jego zanalizowania pod względem 
merytorycznym i finansowym, kwitując tę analizę w piśmie prze-
wodnim.

3. Jeżeli wniosek o płatność dotyczy zaliczkowego przekazania 
środków (por. ust. 1), wniosek powinien zawierać przywołanie 
stosownego zapisu na temat takiego zaliczkowego przekazy-
wania, zawarty w ww. porozumieniu. 

4. Przekazywanie do nadleśnictwa wnioskodawcy środków, zwią-
zanych z funduszem leśnym, z tytułu faktycznie wykonanych 
robót w realizacji przedsięwzięcia budowlanego lub przedsię-



21BILP 1/2018

wzięcia publicznego objętego lub nieobjętego wnioskiem zinte-
growanym może następować po uprzednim udokumentowanym 
rozliczeniu środków przekazanych tytułem zaliczki.

5. Wnioski o płatność z tytułu faktycznie wykonanych robót, o 
których mowa w ust. 4, powinny być należycie udokumentowane 
– stosownie do szczegółowych zapisów na ten temat w porozu-
mieniu pomiędzy nadleśnictwem wnioskodawcą a DGLP.

6. Obieg wniosków o płatność, o których mowa w ust. 2 oraz w  
ust. 5, w DGLP, ich kontrola merytoryczna, formalna i finansowa, 
a także ich realizacja następuje zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie w DGLP postanowieniami instrukcyjnymi. 

§ 27
1. Na komórkę organizacyjną DGLP właściwą ds. infrastruktury 

nakłada się obowiązek projektowania kwartalnych raportów z 
realizacji przedsięwzięć budowlanych oraz przedsięwzięć 
publicznych objętych i nieobjętych wnioskami zintegrowanymi.

2. Raporty, o których mowa w ust. 1, po ich zatwierdzeniu w formie 
decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych, powinny być odpowiednio uwzględniane w corocznych 
sprawozdaniach finansowo-gospodarczych Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

3. Wzór ww. raportów, po ich zaprojektowaniu przez komórkę 
DGLP właściwą ds. infrastruktury, powinien być przedmiotem 
odrębnego aktu ogólnego zarządu Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych.
     

Rozdział VII
Wykonywanie obowiązków wnioskodawców, 

o których mowa w § 2 pkt 6, w części dotyczącej dróg

§ 28
Nadleśnictwa będące wnioskodawcami wypełniają: 
1) wszystkie, prawem przewidziane, obowiązki inwestorskie w 

związku z realizowaniem w nadleśnictwie przedsięwzięć 
budowlanych;

2) na mocy niniejszego zarządzenia działają z upoważnienia 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w odniesieniu 
do przedsięwzięć publicznych objętych i nieobjętych wnio-
skiem zintegrowanym.

§ 29
1. W związku z realizacją danego przedsięwzięcia budowlanego 

nadleśnictwa będące wnioskodawcami są w szczególności 
obowiązane do:
1) współdziałania z regionalną dyrekcją Lasów Państwowych w 

celu doprowadzenia do podpisania porozumienia, o którym 
mowa w § 22 ust. 2;   

2) doprowadzenia do wyłonienia wykonawcy (wykonawców) 
robót budowlanych, z uwzględnieniem ust. 2;  

3) zapewnienia nadzoru budowlanego;
4) protokolarnego, etapowego i końcowego odbioru robót 

budowlanych;
5) współdziałania z Zespołem Kontrolingu Terenowego w trakcie 

kontrolingu realizowanego przez tę komórkę w realizacji § 24 
ust. 1;

6) współdziałania z regionalną dyrekcją Lasów Państwowych 
przy wykonywaniu przez nią działań nadzorczych, dotyczą-
cych robót budowlanych;

7) kompletowania wymaganej dokumentacji jako załączników 
do wniosków o płatność;

8) projektowania wniosków o płatność i ich dystrybucji do DGLP 
za pośrednictwem regionalnej dyrekcji LP; 

9) wykonywania innych działań, związanych z robotami budow-
lanymi, w tym działań, o które zwróci się regionalna dyrekcja 
Lasów Państwowych lub, za jej pośrednictwem, Dyrekcja 
Generalna Lasów Państwowych.

2. W odniesieniu do każdego przedsięwzięcia budowlanego nadleś- 
nictwo będące wnioskodawcą jest obowiązane zwrócić się do 

zakładów Lasów Państwowych wyspecjalizowanych w robotach 
drogowych z zapytaniem co do możliwości wykonania całości 
lub części prac w ramach tego przedsięwzięcia  z uwzględnie-
niem obowiązujących przepisów o korzystaniu z usług wewnątrz-
instytucjonalnych w Lasach Państwowych, wynikających z 
rozporządzenia regulującego gospodarkę finansową tego 
podmiotu. Zakład Lasów Państwowych, w odpowiedzi na  
ww. zapytanie, zobowiązuje się do przedstawienia oferty wyko-
nawczej, jeżeli w danym roku gospodarczym dysponuje lub 
będzie w stanie uzyskać wolne moce przerobowe. Nadleśnictwo 
będące wnioskodawcą nie może odmówić skorzystania z usług 
danego zakładu Lasów Państwowych, jeżeli warunki zaofero-
wane przez zakład są najkorzystniejsze spośród pozostałych 
warunków zaoferowanych przez inne zakłady Lasów Państwo-
wych, a ponadto, jeżeli warunki te wypełniają stosowne dyspo-
zycje rozporządzenia regulującego gospodarkę finansową w LP.

§ 30
1. W związku z realizacją danego przedsięwzięcia publicznego, 

objętego lub nieobjętego wnioskiem zintegrowanym, nadleś- 
nictwa będące wnioskodawcami są m.in. obowiązane do:
1) zawarcia z jednostką samorządu terytorialnego lub inną 

jednostką administracji publicznej umowy stanowiącej o 
uprawnieniach i obowiązkach nadleśnictwa oraz ZKT, w 
szczególności stanowiącej o uprawnieniu nadleśnictwa oraz 
ZKT do nadzorowania ww. jednostki w przedmiocie postępu 
realizacji przedsięwzięcia publicznego; 

2) współdziałania z ZKT w trakcie wykonywania przez tę 
komórką organizacyjną DGLP działań kontrolingowych;

3) w wykonaniu umowy, o której mowa w pkt 1:
a) prowadzenia systematycznego nadzorowania jednostki 

samorządu terytorialnego dotyczącego postępu realizacji 
przedsięwzięcia publicznego,

b) protokolarnego, etapowego i końcowego odbioru prac, 
c) kompletowania dokumentacji, w tym sporządzanej przez 

jednostkę samorządu terytorialnego lub inną jednostkę 
administracji publicznej, jako załączników do wniosków o 
płatność,

d) projektowania wniosków o płatność w związku z realizacją 
przedsięwzięcia publicznego (objętego lub nieobjętego 
wnioskiem zintegrowanym) i ich dystrybucji do DGLP za 
pośrednictwem regionalnej dyrekcji LP,

e) prowadzenia wszystkich działań związanych z regulo-
waniem zobowiązań finansowych względem jednostki 
samorządu terytorialnego lub innej jednostki administracji 
publicznej (w tym przyjmowanie wpłat z DGLP, przele-
wanie środków pieniężnych do jednostki samorządu tery-
torialnego lub innej jednostki administracji publicznej),

 f) wykonywania innych działań. 
2. Komórkę organizacyjną DGLP właściwą ds. infrastruktury zobo-

wiązuje się do zaprojektowania wzoru umowy, o której mowa w 
ust. 1 pkt 1.

3. W sytuacjach nieprzewidzianych, o których wnioskujący nie 
posiadał wiedzy w dniu składania wniosku oraz podpisania poro-
zumienia, możliwe jest zawarcie aneksów do umów, o których 
mowa w ustępach poprzedzających.

Rozdział VIII
Urzeczywistnianie koncepcji Wielkiego Szlaku

§ 31
1. Komórkę organizacyjną DGLP właściwą ds. udostępniania lasu 

zobowiązuje się do zaprojektowania i doprowadzenia do prze-
prowadzenia w Lasach Państwowych pełnej inwentaryzacji 
wszelkich urządzeń nieruchomych oraz obiektów dziedzictwa 
kulturowego stanowiących pozostałości po urządzeniach nieru-
chomych, związanych z funkcją lasu jako miejsca wypoczynku, 
uprawiania turystyki, w tym turystyki krajoznawczej, przechowy-
wania materialnych świadectw przeszłości, rehabilitacji, dokony-
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wania promocji polskiego modelu leśnictwa i ochrony przyrody, 
jak również przeprowadzania edukacji przyrodniczoleśnej i 
historycznej.

2. Przy przeprowadzaniu ww. inwentaryzacji należy kierować się 
klasyfikacją urządzeń nieruchomych i ich pozostałości, stano-
wiącej przedmiot załącznika nr 2, mając przy tym na względzie, 
że te urządzenia i pozostałości mogą występować w odosob-
nieniu lub funkcjonalnym zespoleniu (np. zespół urządzeń i ich 
pozostałości tworzących Wilczy Szaniec, zespół urządzeń nieru-
chomych i gruntowych tworzących parking leśny itd.). 

3. Szczegółowy sposób przeprowadzenia inwentaryzacji, o której 
mowa w ust. 1, będzie przedmiotem odrębnego aktu ogólnego 
zarządu.

§ 32
1. Na bazie wyników inwentaryzacji, o której mowa w § 31, komórkę 

organizacyjną DGLP właściwą ds. udostępniania lasu zobowią-
zuje się do zaprojektowania pierwszej i kolejnych wersji Wiel-
kiego Szlaku, rozumianego jako połączenie wyżej wymienionych 
urządzeń i ich pozostałości, w tym zespołów tych urządzeń i ich 
pozostałości (a także elementów przyrody oraz zespołów urzą-
dzeń i ich pozostałości we władaniu jednostek samorządu tery-
torialnego oraz innych jednostek administracji publicznej) w 
funkcjonalną całość z punktu widzenia poboru (przy różnych 
oferowanych scenariuszach, ujętych w katalogach analogowych 
i internetowych) świadczeń pobytowych w lasach i ich bliższym i 
dalszym otoczeniu.

2. Szczegółowy sposób projektowania, katalogowania i warunków 
korzystania z  Wielkiego Szlaku w jego kolejnych wersjach 
będzie przedmiotem odrębnego aktu ogólnego zarządu

§ 33
Do realizowania przedsięwzięć budowlanych i przedsięwzięć 

publicznych, objętych i nieobjętych wnioskami zintegrowanymi, a 
dotyczących Wielkiego Szlaku, postanowienia Rozdziałów od III do 
VII stosuje się odpowiednio. 

Rozdział IX
Postanowienia końcowe 

§ 34
Komórka organizacyjna DGLP właściwa ds. infrastruktury we 

współdziałaniu z komórką organizacyjną DGLP właściwą  
ds. udostępniania lasu zorganizuje bez zbędnej zwłoki naradę z 
udziałem pracowników, zajmujących w regionalnych dyrekcjach 
Lasów Państwowych odpowiadające stanowiska pracy, dla doko-
nania szczegółowego omówienia interpretacyjnego postanowień 
niniejszego zarządzenia i zobowiązania tych pracowników do prze-
prowadzenia na okoliczność niniejszego zarządzenia stosownych 
szkoleń w nadleśnictwach.

§ 35
Traci moc Zarządzenie nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uczestnictwa 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji infra-
strukturalnych przedsięwzięć wspólnych na rzecz prowadzenia 
gospodarki leśnej i z nią związanych oraz mających wpływ na jej 
realizację, w tym zintegrowanego ze współdziałaniem z jednost-
kami samorządu terytorialnego (znak sprawy: EI.770.5.2016).

§ 36
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH 

dr inż. Konrad Tomaszewski

ZARZĄDZENIE NR 50
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 18 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania 

mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych

OR.241.15.2017

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, o którym mowa w art. 33 ust. 3 

pkt 1a ustawy o lasach3, mając na względzie art. 35a ust. 1 ustawy 
o lasach4 oraz § 17b Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników PGL LP5 , 

zarządza się, co następuje:

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

4 Art. 35a ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że pracownicy Lasów Państwowych uprawnieni są do noszenia munduru leśnika.
5 Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PGL LP został zawarty dnia 29 stycznia 1998 r. i wpisany do Rejestru Ponadzakładowych Układów Zbioro-

wych Pracy pod numerem U-XLIII; przepis § 17b został wprowadzony Protokołem dodatkowym nr 26 zawartym dnia 20 marca 2017 r. i stanowi: „Na pisemny wniosek 
pracownika zatrudnionego na stanowisku nierobotniczym poza Służbą Leśną oraz kierowcy samochodu osobowego lub osobowo-terenowego wydaje się bezpłatne 
umundurowanie i oznaki służbowe, z limitem wynoszącym 40 pkt na rok, z obowiązkiem ich noszenia w czasie pełnienia obowiązków służbowych”.
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§ 1
W Zarządzeniu nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm 
użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów 
Państwowych wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 8;
2) dodaje się §§ 11a i 11b w brzmieniu:
  „§ 11a. 1. Pracownikom jednostek organizacyjnych Lasów 

Państwowych zatrudnionym na stanowiskach nierobotni-
czych poza Służbą Leśną oraz kierowców samochodów 
osobowych lub osobowo-terenowych, zgodnie z § 17b  
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracow-
ników PGL LP, na pisemny wniosek przysługuje bezpłatne 
umundurowanie i oznaki służbowe, z obowiązkiem ich 
noszenia w czasie pełnienia obowiązków służbowych. 

 2. Obowiązek noszenia munduru, o którym mowa w ust. 1, 
dotyczy wskazanego przez kierownika jednostki zakresu 
zadań, okoliczności lub sytuacji, w których pracownik powi-
nien występować w mundurze.

 3. Dla pracowników, o których mowa w ust. 1, liczba punktów 
przeliczeniowych wynosi 40 na rok, tj. okres 12 miesięcy 
liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego nastę-
pującego po miesiącu, w którym pracownik złożył wniosek.

 4. Zezwala się na wykorzystywanie limitu punktów przelicze-
niowych w czasie dłuższym niż jeden rok, w okresie nieprze-
kraczającym 3 lat.

 5. W ramach limitu punktów pracownik może pobrać wyłącznie 
elementy munduru wyjściowego leśnika, wyszczególnione w 
tabeli, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 6. W przypadku rozwiązania stosunku pracy lub pisemnej 
rezygnacji z bezpłatnego umundurowania i oznak służbo-
wych pracownik zobowiązany jest do zwrotu równowartości 
punktów przeliczeniowych wykorzystanych za okres po 
ustaniu stosunku pracy lub rezygnacji z uprawnienia.

 7. W przypadku przejścia pracownika na stanowisko w 
Służbie Leśnej w tej samej jednostce organizacyjnej liczbę 
przysługujących punktów przeliczeniowych, o której mowa w 
§ 9, pomniejsza się o liczbę wykorzystanych punktów przeli-
czeniowych proporcjonalnie do okresu korzystania z upraw-
nienia, o którym mowa w ust. 1.

 8. Do pracowników korzystających z uprawnienia, o którym 
mowa w ust. 1, zapisy § 10 ust. 2 i § 11 ust. 3–4 stosuje się”.

 „§ 11b. Pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwo- 
wych niezaliczeni do Służby Leśnej oraz niekorzystający z 
uprawnienia, o którym mowa w § 11a ust. 1, mogą na koszt 
własny nabyć i nosić mundury leśnika wraz z oznakami służ-
bowymi według wzorów określonych w rozporządzeniu, o 
którym mowa w § 1 ust 1”;

3) załącznik do zarządzenia oznacza się jako „Załącznik nr 1”;
4) dodaje się Załącznik nr 2 pt. „Tabela wartości punktów dla 

poszczególnych elementów munduru wyjściowego leśnika 
przysługujących pracownikom zatrudnionym na stanowi-
skach nierobotniczych poza Służbą Leśną oraz kierowców 
samochodów osobowych lub osobowo-terenowych, o których 
mowa w § 17b Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników PGL LP” w brzmieniu określonym w załącz-
niku do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą 

obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 roku.

 DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 18 grudnia 2017 r.

TABELA WARTOŚCI PUNKTÓW 
dla poszczególnych elementów munduru wyjściowego leśnika przysługujących 

pracownikom zatrudnionym na stanowiskach nierobotniczych poza Służbą Leśną 
oraz kierowców samochodów osobowych lub osobowo-terenowych, 

o których mowa w par. 17b Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP

Element munduru wyjściowego leśnika Punktacja

1. Marynarka męska, damska – gabardyna lub tropik 25

2. Spodnie męskie, damskie lub spódnica – gabardyna lub tropik 15

3. Koszula męska, bluzka damska koloru białego 7

4. Krawat 3

5. Czapka 7

6. Kurtka męska, damska 40

7. Szalik 2

8. Skarpety 2

9. Półbuty męskie, damskie 12

Oznaki uzupełniające

10. Oznaki służbowe wyhaftowane bajorkiem 5
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ZARZĄDZENIE NR 51
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie realizacji projektu rozwojowego 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

pn. „Reintrodukcja dropia zwyczajnego Otis tarda na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”

ZP.7211.6.2017 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych, wynikającego z jego obowiązku 
inicjowania, organizowania oraz koordynowania przedsięwzięć na 
rzecz rozwoju leśnictwa (art. 33 ust. 3 pkt 3)3, jak również inicjowania, 
popierania i finansowania badań w zakresie leśnictwa, a także nadzoru 
nad wykorzystaniem wyników tych badań (art. 33 ust. 3 pkt 6)4  
– mając przy tym  na względzie, że:

1) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych jest uprawniony do 
organizowania wspólnych przedsięwzięć jednostek organi-
zacyjnych Lasów Państwowych (art. 33 ust 3 pkt 8)5; 

2) w Lasach Państwowych tworzy się fundusz leśny stanowiący 
formę gospodarowania środkami na cele wskazane w ustawie 
(art. 56 ust. 2), a Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
dysponuje środkami funduszu leśnego (art. 56 ust. 2);

3) środki funduszu leśnego mogą być przeznaczone na wspólne 
przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych (art. 58 ust. 2 pkt l) oraz badania naukowe (art. 58 ust. 2 
pkt 1) ;

4) obowiązkiem Lasów Państwowych jest wspomaganie admi-
nistracji publicznej w doprowadzaniu do kształtowania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należytej różnorodności 
biologicznej, w tym poprzez przywracanie biocenozie 
gatunków zwierząt, których zanik w przeszłości w Polsce nie 
miał charakteru naturalnego –

postanawia się, co następuje:

§ 1
Ważąc na okoliczność przyjęcia (zob. zał.) przez ministra właści-

wego ds. środowiska do akceptującej wiadomości zamiaru przystą-
pienia przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
(zwane dalej Lasami Państwowymi lub przywoływane za pomocną 
akronimu LP) do prac mających na celu przywrócenie występowa-
nia w Polsce w stanie wolnym dropia zwyczajnego, ptaka uważa-
nego powszechnie za gatunek na terenie naszego kraju wymarły 
(załącznika nie drukujemy – przyp. red.)  –  na Dyrekcję Generalną 
Lasów Państwowych (przywoływaną dalej także za pomocą akro-
nimu DGLP), Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej 
Górze, Nadleśnictwo Świebodzin, Leśny Bank Genów Kostrzyca 
(LBG), Centrum Informacyjne Lasów Państwowych (CILP) oraz 

Zakład Informatyki Lasów Państwowych (ZILP) nakłada się niniej-
szym obowiązek realizacji (w okresie od 1 stycznia 2018 roku do  
31 grudnia 2026 roku) w formie wspólnego przedsięwzięcia jedno-
stek organizacyjnych LP (przy współdziałaniu z Parkiem  Narodo-
wym „Ujście Warty”, a także przy korzystaniu z usług Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, jednego z wielkomiejskich ogrodów zoologicz-
nych oraz wybranej organizacji pozarządowej) projektu rozwojo-
wego pn. „Reintrodukcja dropia zwyczajnego Otis tarda na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (zwanego dalej Projektem).

     
§ 2

Ustala się, że Projekt powinien objąć następujące podstawowe 
działania:

1) utworzenie zintegrowanego zespołu obiektów budowlanych 
oraz urządzeń gruntowych tworzących infrastrukturę Ośrodka 
Hodowli Dropia z siedzibą w Zagórzu (dalej OHD);

2) sprowadzenie z zagranicy żywych osobników dropi, nie 
wykluczając importu jaj tego gatunku;

3) doprowadzenie przez OHD do powstania stada zarodowego 
dropi i jego utrzymywanie hodowlane;

4) wytypowanie obszarów nadających się do przekształcenia w 
krajobrazy, akceptowane – według najlepszej wiedzy 
naukowej – przez dropia w pełnym zakresie jego wymagań 
życiowych w stanie wolnym, nie wyłączając wymagań warun-
kujących zdolność do reprodukcji rozszerzonej;

5) doprowadzanie przez OHD do uzyskiwania nadwyżki liczeb-
nościowej osobników dropi:
a) kwalifikujących się do wsiedleń oraz 
b) na potrzeby odnawiania i doskonalenia ww. stada zarodo-

wego;
6) przeprowadzenie prac adaptacyjnych w celu ukształtowania 

krajobrazów, o których mowa w pkt 4;
7) systematyczne wsiedlanie osobników dropi w ramach wyżej 

wymienionych krajobrazów;
8) prowadzenie inwentaryzacji, monitoringu oraz diagnostyki 

populacji dropi w miejscach ich wsiedlenia oraz rozprzestrze-
niania się po wsiedleniu, nie wykluczając:
a) interwencjonizmu weterynaryjnego,
b) działań mających na celu przeciwdziałanie kształtowania 

się zbyt wysokiej wartości współczynnika pokrewieństwa 
stada wolnościowego dropi;

1 Art. 33 ust. 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 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 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, 
dalszej racjonalnej gospodarki leśnej oraz na rzecz rozwoju leśnictwa.

4 Art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje 
wykorzystanie wyników tych badań.

5 Art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych.

6 Art. 56 ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że w Lasach Państwowych tworzy się fundusz leśny stanowiący formę gospodarowania środkami na cele wskazane w ustawie.
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9) permanentne doskonalenie biotopów w miejscach występo-
wania dropia, nie wykluczając: 
a) ograniczania liczebności naturalnych wrogów tego  

gatunku,
b) interwencjonizmu żywieniowego;

10) prowadzenie badań genetycznych w odniesieniu do:
a) krajowych eksponatów dropi, 
b) stada zarodowego,
c) osobników poddawanych wsiedlaniu,
d) populacji dropi żyjących na wolności w następstwie wsiedleń;

11) inne działania w zakresie osłony naukowej Projektu;
12) założenie i utrzymywanie banku genów na potrzeby 

Projektu;
13) kształtowania świadomości społeczeństwa na temat istoty 

(zakresu) oraz znaczenia Projektu dla dobrostanu przyrod-
niczego w Polsce, a także zasad i sposobu zachowania  
się ludzi na terenach występowania dropia w stanie wol- 
nym;

14) promowanie Projektu;
15) założenie oraz utrzymywanie księgi rodowodowej dropi obję-

tych Projektem;
16) prowadzenie wszelkiej innej dokumentacji związanej z 

Projektem.

§ 3
Obowiązki menadżera Projektu nakłada się na stanowisko 

pracy, wchodzące w skład Wydziału Ochrony Przyrody Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych, zajmowane aktualnie przez 
Mateusza Grzębkowskiego, pełnoetatowego pracownika DGLP. 

§ 4
Ustala się, że realizacja Projektu będzie finansowana z wyko-

rzystaniem:
1) środków związanych z funduszem leśnym;
2) wpłat obciążających koszty nadleśnictwa, dokonywanych w 

wykonaniu art. 53 ust. 1 ustawy o lasach; 
3) środków własnych Nadleśnictwa Świebodzin;
4) środków własnych Parku Narodowego „Ujście Warty”, Uniwer-

sytetu  Zielonogórskiego, jednego z wielkomiejskich ogrodów 
zoologicznych oraz wybranej organizacji pozarządowej,

przy czym każdorazowo roczny plan finansowy Projektu będzie 
konkretyzowany w ramach prac nad planem finansowo-gospodar-
czym Lasów Państwowych.  

§ 5
Ustala się następujący generalny zakres obowiązków ciążących 

na podmiotach przewidzianych do realizacji Projektu:

Podmiot Struktura organizacyjna 
podmiotu Zakres obowiązków 

1 2 3

DGLP

Menadżer Projektu 
pod kierunkiem Naczelnika
Wydziału Ochrony Przyrody 

DGLP

Konkretyzacja Projektu poprzez opracowanie dokumentu „Wniosek o realizację  
i dofinansowanie projektu rozwojowego: >Reintrodukcja dropia zwyczajnego Otis tarda  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej<” (zwanego dalej Wnioskiem).
Uwaga: wniosek powinien zostać sporządzony zgodnie 

z postanowieniami Zarządzeniu nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
1 września 2016 r. w terminie do 30 stycznia 2018 roku; Wniosek podlega zatwierdzeniu 

przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w formie decyzji zarządczej

Menadżer Projektu 
pod kierunkiem Naczelnika 
Wydziału Ochrony Przyrody 

DGLP wraz z komórką 
organizacyjną DGLP właściwą 

ds. zamówień publicznych 

Doprowadzenie do ustalenia wielkomiejskiego ogrodu zoologicznego do realizacji działań 
promocyjnych w odniesieniu do Projektu; doprowadzenie do ustalenie organizacji 

pozarządowych do przeprowadzenia kampanii edukacyjnej mającej na celu ukształtowanie 
świadomości społeczeństwa na temat istoty (zakresu) oraz znaczenia Projektu  

dla dobrostanu przyrodniczego w Polsce, a także zasad i sposobu zachowania się ludzi  
na terenach występowania dropia w stanie wolnym.

Uwaga: ustalenie wielkomiejskiego ogrodu zoologicznego oraz organizacji pozarządowej 
powinno nastąpić w sposób transparentny z uwzględnieniem przepisów dotyczących 

zamówień publicznych

Menadżer Projektu 
pod kierunkiem Naczelnika  
Wydziału Ochrony Przyrody 

wraz z komórką organizacyjną 
DGLP właściwą 

ds. zamówień publicznych 

Zaprojektowanie wieloletnich umów z: (1) Parkiem Narodowym „Ujście Warty”,  
(2) Uniwersytetem Zielonogórskim, (3) wybranym wielkomiejskim ogrodem zoologicznym  

oraz (4) wybraną organizacją pozarządową.
Zaprojektowanie wieloletnich porozumień między DGLP 

a (1) Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze, (2) Nadleśnictwem 
Świebodzin, (3) Leśnym Bankiem Genów Kostrzyca  

oraz (4) Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych.
Uwaga: projekty umów oraz porozumień powinny być przedstawiane do podpisu  

Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych. Powinny one konkretyzować 
(uszczegóławiać) pod względem rzeczowym, harmonogramowym oraz finansowym 

obowiązki ciążące na poszczególnych jednostkach organizacyjnych LP oraz podmiotach 
zewnętrznych w realizacji Projektu

Menadżer Projektu 
pod kierunkiem Naczelnika 
Wydziału Ochrony Przyrody 

wraz z komórką organizacyjną 
DGLP właściwą 
ds. planowania 

Udział w corocznym opracowywaniu planu finansowo-gospodarczego DGLP  
w części dotyczącej Projektu
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DGLP
Menadżer Projektu 

pod kierunkiem Naczelnika 
Wydziału Ochrony Przyrody

Prowadzenie (w poszczególnych latach realizacji Projektu), mającej na celu ciągłą ocenę 
przebiegu jego realizacji z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności  

oraz gospodarności (w tym: /1/ analizowanie wpływów korespondencyjnych dotyczących 
Projektu, /2/ wykonywanie analiz kontrolingowych, /3/dokonywanie kontroli funkcjonalnych, 

/4/ dokonywanie kontroli post factum,  w szczególności kontroli merytorycznej dowodów 
księgowych związanych z Projektem, /5/ udział w odbiorach prac badawczych  

oraz sprawozdań związanych z Projektem – łącznie z wyjazdami delegacyjnymi);  
z wykorzystaniem wyników ww. działalności analitycznej (monitorowej, kontrolingowej  

oraz kontrolnej) – projektowanie wypływów korespondencyjnych, projektowanie decyzji 
wewnątrzinstytucjonalnych, w tym decyzji koordynacyjnych;  

podejmowanie wszelkich działań mających 
na celu wykonanie oświadczeń woli zawartych we wypływach korespondencyjnych 

 oraz w ww. decyzjach wewnątrzinstytucjonalnych; sporządzanie raportów cząstkowych 
i końcowych z realizacji Projektu. Udzielanie konsultacji i porad Nadleśnictwu Świebodzin, 
LBG, CILP, ZILP oraz ww. podmiotom zewnętrznym. Udział w ewentualnym dochodzeniu 

mienia, jeżeli ma to związek z realizacją Projektu

Regionalna Dyrekcja  
Lasów Państwowych 

w Zielonej Górze

Udział (pośredniczenie) w porozumieniu z menadżerem Projektu 
w oddziaływaniu zarządczym na Nadleśnictwo Świebodzin 

jako jednostkę obowiązaną do zasadniczej części działań bezpośrednich w realizacji tegoż 
Projektu. Udzielanie Nadleśnictwu Świebodzin wszelkiej pomocy, jaka okaże się niezbędna 

w wypełnianiu obowiązków tego podmiotu. Wykonywanie innych działań, wynikających 
odpowiednio  z Wniosku, porozumienia wieloletniego zawartego z DGLP, planu finansowo- 

-gospodarczego DGLP na dany rok, decyzji zarządczej konkretyzującej 
i aktualizującej działania do wykonania w danym roku gospodarczym w realizacji Projektu,  

a także ustaleń operacyjnych.

Nadleśnictwo Świebodzin

Wykreowanie OHD w swojej strukturze organizacyjnej. Doprowadzenie do stworzenia 
infrastruktury technicznej OHD. Sprowadzenie osobników dropi z zagranicy (nie wykluczając 

importu jaj). Doprowadzenie do powstania stada zarodowego dropi 
i jego utrzymywanie hodowlane. Doprowadzanie przez OHD 

do uzyskiwania nadwyżki liczebnościowej osobników dropi kwalifikujących się do wsiedleń 
oraz wykorzystywanych  

na potrzeby odnawiania i doskonalenia ww. stada zarodowego. Prowadzenie działań 
mających na celu zapobieżenie kształtowaniu się zbyt wysokiej wartości współczynnika 

pokrewieństwa stada wolnościowego dropi na etapie rozmnażania i typowania osobników  
do wsiedleń oraz udział w procedurze wsiedleń dropi. Wykonywanie innych działań, 

wynikających odpowiednio  z Wniosku, porozumienia wieloletniego zawartego z DGLP, 
planu finansowo-gospodarczego DGLP na dany rok, decyzji zarządczej konkretyzującej  

i aktualizującej działania do wykonania w danym roku gospodarczym w realizacji Projektu,  
a także ustaleń operacyjnych.

Leśny Bank Genów  Kostrzyca

Prowadzenie badań genetycznych w odniesieniu do: (1) krajowych eksponatów dropi,  
(2) stada zarodowego, (3) osobników poddawanych wsiedlaniu, (4) populacji dropi żyjących 

na wolności w następstwie wsiedleń. Założenie i utrzymywanie banku genów 
na potrzeby Projektu. Założenie oraz utrzymywanie księgi rodowodowej dropi,  

objętych Projektem.
Wykonywanie innych działań, wynikających odpowiednio  

z Wniosku, porozumienia wieloletniego zawartego z DGLP, planu finansowo-gospodarczego 
DGLP na dany rok, decyzji zarządczej konkretyzującej i aktualizującej działania  

do wykonania w danym roku gospodarczym w realizacji Projektu, a także ustaleń 
operacyjnych.

Uwaga: celem prac prowadzonych przez  LBG powinno być m.in.: (1) ustalenie /na podstawie 
krajowych eksponatów dropi/ profili genetycznych charakteryzujących na terytorium Polski ten 
gatunek przed jego  wymarciem w naszym kraju; (2) sporządzenie wytycznych postępowania 
zapobiegającego powstawaniu populacji wolnościowych dropia charakteryzujących się zbyt 

wysokim współczynnikiem pokrewieństwa /współczynnikiem inbredu/
 oraz zbyt dużym odchyleniem od profili, o których mowa w pkt (1); (3) genetyczna 

identyfikacja osobników dropi poprzedzająca prokreację w ramach stada zarodowego;  
(4) genetyczna identyfikacja osobników dropi typowanych do wsiedlenia w ramach danego 
krajobrazu; (5) monitorowanie różnorodności genetycznej populacji wolnościowych dropi  

/na potrzeby sygnalizowania ewentualnego zjawiska chowu wsobnego/; (6) podaży materiału 
rozmnożeniowego na wypadek potrzeby podjęcia działań awaryjnych w razie 

niespodziewanego załamania się należytej realizacji Projektu      

Centrum Informacyjne  
Lasów Państwowych

Opracowanie we współpracy z nw. wielkomiejskim ogrodem zoologicznym  
oraz nw. organizacją pozarządową szczegółowych założeń kampanii promocyjno-edukacyjnej 
związanej z Projektem. Wykonywanie innych działań, wynikających odpowiednio  z Wniosku, 

porozumienia wieloletniego zawartego z DGLP, planu finansowo-gospodarczego DGLP  
na dany rok, decyzji zarządczej konkretyzującej i aktualizującej działania do wykonania  

w danym roku gospodarczym w realizacji Projektu, a także ustaleń operacyjnych
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Zakład Informatyki Lasów Państwowych

Informatyzacja Projektu. Utrzymanie SILP w części dotyczącej Projektu. Wykonywanie 
innych działań, wynikających odpowiednio  z Wniosku, porozumienia wieloletniego 

zawartego z DGLP, planu finansowo-gospodarczego DGLP na dany rok, decyzji zarządczej 
konkretyzującej i aktualizującej działania do wykonania w danym roku gospodarczym  

w realizacji Projektu, a także ustaleń operacyjnych

Park Narodowy 
„Ujście Warty”

Wytypowanie obszarów nadających się do przekształcenia 
w krajobrazy, akceptowane – według najlepszej wiedzy naukowej – przez dropia w pełnym 

zakresie jego wymagań życiowych w stanie wolnym, nie wyłączając wymagań 
warunkujących zdolność do reprodukcji rozszerzonej. Przeprowadzenie prac adaptacyjnych 

w celu ukształtowania ww. krajobrazów. Dokonywanie systematycznego wsiedlania 
osobników dropi. Prowadzenie monitoringu, inwentaryzacji oraz diagnostyki populacji dropi 

w miejscach ich wsiedlenia oraz rozprzestrzeniania się po wsiedleniu, nie wykluczając:  
(1) interwencjonizmu weterynaryjnego, (2) działań mających na celu zapobieżenie 

kształtowaniu się zbyt wysokiej wartości współczynnika pokrewieństwa stada wolnościowego 
dropi. Permanentne doskonalenie biotopów w miejscach występowania dropia, 
nie wykluczając: (1) ograniczania liczebności naturalnych wrogów tego gatunku,  
(2) interwencjonizmu żywieniowego. Wykonywanie innych działań, wynikających 

odpowiednio  z Wniosku, umowy wieloletniej zawartej z DGLP, planu  
finansowo-gospodarczego DGLP na dany rok, decyzji zarządczej konkretyzującej 

i aktualizującej działania do wykonania w danym roku gospodarczym w realizacji Projektu,  
a także ustaleń operacyjnych

Uniwersytet Zielonogórski

Sprawowanie funkcji osłony naukowej Projektu, w tym: 
[A] opracowanie (w ramach prac rozwojowych): (1)  podręcznika 

na temat behawioru dropia, jego wymagań co do siedlisk, zagrożeń od czynników 
biotycznych i abiotycznych, (2) wytycznych postępowania w ramach OHD, (3) studium 

wykonalności Projektu;  [B] udzielanie wszelkich konsultacji naukowych w toku realizacji 
Projektu. Wykonywanie innych działań, wynikających odpowiednio  z Wniosku, umowy 

wieloletniej zawartej z DGLP, planu finansowo-gospodarczego DGLP na dany rok, decyzji 
zarządczej konkretyzującej i aktualizującej działania do wykonania w danym roku 

gospodarczym w realizacji Projektu, a także ustaleń operacyjnych

Wielkomiejski 
ogród zoologiczny 

Promocja Projektu, obejmująca m.in. budowę i utrzymanie woliery pokazowej z dropiami  
na terenie zoo. Przekazywanie Nadleśnictwu Świebodzin wiedzy w zakresie hodowli dropi  

i badań weterynaryjnych. Wykonywanie innych działań, wynikających odpowiednio   
z Wniosku, umowy wieloletniej zawartej z DGLP, planu finansowo-gospodarczego DGLP  
na dany rok, decyzji zarządczej konkretyzującej i aktualizującej działania do wykonania  

w danym roku gospodarczym w realizacji Projektu, a także ustaleń operacyjnych

Organizacja pozarządowa

Kształtowanie świadomości społeczeństwa na temat istoty (zakresu) oraz znaczenia 
Projektu dla dobrostanu przyrodniczego w Polsce, 

a także zasad i sposobu zachowania się ludzi na terenach występowania dropia w stanie 
wolnym. Wykonywanie innych działań, wynikających odpowiednio  z Wniosku, umowy 

wieloletniej zawartej z DGLP, planu finansowo-gospodarczego DGLP na dany rok, decyzji 
zarządczej konkretyzującej i aktualizującej działania do wykonania w danym roku 

gospodarczym w realizacji Projektu, a także ustaleń operacyjnych

§ 6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu 

zachowują moc postanowienia Zarządzenia nr 40 Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych z dnia 1 września 2016 r. 

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega 

opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski
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DECYZJA NR 305
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 23 listopada 2017 r. 

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

 
GD.0050.9.2017 

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 (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 13 grudnia 2017 r.,  z moim udziałem i udziałem moich 

zastępców oraz kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych (DGLP), na godzinę 10.00 do 
jednostki lokalnej Nadleśnictwa Radom z siedzibą w Jedlni 
zwołuję pod moim przewodnictwem naradę dyrektorów regio-
nalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów 
zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, zwaną 
dalej naradą. W naradzie, o której mowa w zdaniu poprzedza-
jącym, wezmą udział moi zastępcy, Przewodniczący Rady 
Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwo-
wych oraz kierownicy komórek organizacyjnych DGLP.

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 Dyrek-
tora 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 
uszczegółowiających poszczególne punkty porządku narady. 

2. Dyrektora zakładu Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, 
działającego pod firmą Centrum Informacyjnego Lasów 
Państwowych, zobowiązuję do zapewnienia rejestracji prze-
biegu narady na potrzeby leśnej telewizji internetowej.

§ 5
1. W części narady, w której zaplanowany jest udział przedstawi-

cieli instytucji współpracujących z LP, zostanie zaprezentowana 
informacja o bieżących działaniach realizowanych przez LP i 
realizacji wizji działań rozwojowych. 

§ 6
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.

§ 7
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 2017 r. poz. 788 ze 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 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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DECYZJA NR 306
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 27 listopada 2017 r.
 

w sprawie uszczegółowienia nadzwyczajnego postępowania 
dotyczącego wykorzystania środków związanych z funduszem leśnym, przeznaczonych na koszty udrażniania 

dróg publicznych w zakresie wspomagania administracji publicznej, 
w związku z wystąpieniem stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym

EI.770.28.2017

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 m.in., że 
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje 
oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasu, 
racjonalnej gospodarki leśnej;

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;

4) art. 3 ust. 5 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu 
lądowego3, stanowiącym, że budowa, przebudowa, remont, 
utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizo-
wane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świad-
czonych przez jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej –

– mając na względzie:
(1) postanowienia Decyzji nr 211 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie konkrety-
zacji 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 (znak: ZM.800.19.2017), zwanej dalej decyzją  
nr 211/2017;

(2) postanowienia § 3 Decyzji nr 218 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 
planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania klęsko-
wiska w odniesieniu do działań w roku 2017 (znak: 
EP.0210.2.2017); 

(3) efekty prowadzonej przez Lasy Państwowe gospodarki leśnej 
na obszarach objętych klęskowiskiem, do realizacji której 
niezbędne są działania polegające na udrażnianiu dróg 
publicznych, a tym samym w gospodarczo uzasadnionych 
przypadkach, przy pozostawaniu w związku z prowadzoną 
działalnością leśną, dopuszczalne jest wspomaganie admini-
stracji publicznej z wykorzystaniem środków związanych z 
funduszem leśnym. W przypadku, gdy stan dróg publicznych 
determinuje możliwości sprzedaży produktów gospodarki 
leśnej lub ma wpływ na dostępność produktów gospodarki 

leśnej, dopuszcza się uznanie racjonalności finansowania 
odbudowy, przebudowy (modernizacji) lub istotnego odtwa-
rzania (istotnego remontu) drogowej infrastruktury tech-
nicznej z wykorzystaniem środków związanych z funduszem 
leśnym;

(4) realizacja przedsięwzięć wspólnych związanych z udrażnia-
niem dróg publicznych w obrębie klęskowiska odbywa się w 
trybie odrębnym niż ustalony w Zarządzeniu nr 22 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2017 r. 
w sprawie realizacji w Lasach Państwowych, z wykorzysta-
niem środków związanych z funduszem leśnym, wspólnych 
przedsięwzięć jednostek organizacyjnych o charakterze 
infrastrukturalnym, mających związek z gospodarką leśną lub 
inną uprawnioną działalnością Lasów Państwowych, z 
uwzględnieniem zintegrowania tych przedsięwzięć z działal-
nością Lasów Państwowych w zakresie wspomagania admi-
nistracji publicznej (znak: EI.770.11.2017) –

– postanawiam, co następuje:

§ 1
Koszty udrażniania dróg publicznych w obrębie klęskowiska 

traktuje się jako wspólne przedsięwzięcia obejmujące Dyrekcję 
Generalną Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów 
Państwowych i nadleśnictwa.

§ 2
1. Nadleśniczowie nadleśnictw, o których mowa w Decyzji nr 

211/2017, składają do właściwych dyrektorów regionalnych 
dyrekcji Lasów Państwowych wnioski dotyczące udrażniania 
dróg publicznych w obrębie klęskowiska w celu uzyskania finan-
sowania przebudowy (modernizacji) lub istotnego odtwarzania 
(istotnego remontu) drogowej infrastruktury technicznej.

2. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, po prze-
prowadzeniu analizy zasadności i szczegółowej weryfikacji, 
przekazują wnioski zbiorczo do akceptacji Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych.

3. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:
1) nazwa nadleśnictwa wnioskującego;
2) nazwa jednostki samorządu terytorialnego;
3) szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonania danej 

drogi, w tym uzasadnienie, że realizacja przedsięwzięcia 
publicznego będzie stanowiła wykonanie udrażniania dróg 
samorządowych w obrębie klęskowiska oraz wykazanie, 
że istnieje związek przyczynowo-skutkowy z przewidy-
wanym przebiegiem użytkowania lasu w obrębie klęsko-
wiska;

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 Art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późn. zmian.) stanowi, że budowa, prze-
budowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby fizyczne 
i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
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4) szczegółowe uzasadnienie przyjętych rozwiązań techniczno-
-technologicznych dla przedsięwzięcia drogowego wraz z 
długością drogi;

5) całkowity koszt przedsięwzięcia wspólnego, udział środków 
własnych nadleśnictwa oraz ewentualny deklarowany udział 
środków własnych beneficjenta przedsięwzięcia publicznego 
w realizacji danego przedsięwzięcia drogowego;

6) informację, czy przedsięwzięcie ma charakter stały, czy 
tymczasowy.

§ 3
1. Wnioski, o których mowa w § 2, podlegają uzupełniającej 

analizie, za wykonanie której czyni się odpowiedzialnym kierow-
nika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury, 
w celu utworzenia wstępnej listy wniosków przewidzianych do 
realizacji.

2. Kierownik komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infra-
struktury na bazie listy wniosków, o których mowa w ust. 1, przy-
gotowuje projekt decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, zawierającej wnioski przyjęte do realizacji 
w danym roku gospodarczym.

3. Przedsięwzięcia zatwierdzone do realizacji decyzją, o której 
mowa w ust. 2, podlegają systematycznemu nadzorowaniu doty-
czącemu postępu realizacji przedsięwzięcia wspólnego, w tym 
prowadzeniu terenowego kontrolingu oraz kontroli funkcjonalnej 
nadleśnictw w trakcie realizowania przedsięwzięć.

§ 4
1. Rozrachunki wydatków środków związanych z funduszem 

leśnym, poniesione z tytułu zadań dotyczących administracji 
publicznej w zakresie leśnictwa, należy rozliczyć na podstawie 
sporządzonych not księgowych, zgodnie z procedurą określoną 
w zarządzeniu o planie finansowo-gospodarczym.

2. Właściwa regionalna dyrekcja Lasów Państwowych, przed prze-
słaniem do DGLP ww. noty księgowej, jest obowiązana do jej 
zanalizowania pod względem merytorycznym i finansowym, 
kwitując tę analizę w piśmie przewodnim.

§ 5
Koszty poniesione w związku z odbudową, przebudową (moder-

nizacją) lub istotnym odtwarzaniem (istotnym remontem) drogowej 
infrastruktury technicznej, albo drogowego obiektu inżynierskiego 
w ramach udrażniania dróg samorządowych w obrębie klęskowi-
ska, należy ewidencjonować na koncie 5072 – Koszty zadań doty-
czących administracji publicznej – nieodpłatne.

§ 6
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH 

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 309     
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia  29 listopada  2017  r.

w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej 
pn. „Kompleksowa ocena stanu zdrowotnego i statyki pomnika przyrody Dąb Bartek 

oraz zalecenia konserwatorsko-ochronne”

OR.5001.22.1.2017

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 Zarządzenia 
nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 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, począwszy od 2018 roku, usługi badawczej  

pn. „Kompleksowa ocena stanu zdrowotnego i statyki pomnika 
przyrody Dąb Bartek oraz zalecenia konserwatorsko-ochronne” 

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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należy zlecić Instytutowi Badawczemu Leśnictwa zgodnie z usta-
lonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach, 
które zostaną określone  w umowie:
a) okres realizacji badań – około 12 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 227 810 zł brutto, w tym na 2018 r.  

– 227 810 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

DECYZJA NR 313/2017   
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie nałożenia na nadleśniczych kierujących nadleśnictwami 
Białowieża, Hajnówka i Browsk obowiązku wydania decyzji zarządczej, 

uzupełniającej strukturę organizacyjną tych nadleśnictw o zespoły 
opiniodawczo-doradcze nadleśniczego w kwestii oceny stopnia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego 

w lasach gospodarczych Puszczy Białowieskiej
 

GL.003.1.2017

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 zleconego 
Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych w trybie nadzoru 
na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy3 – postanawiam, co następuje:

§ 1
Zobowiązuję Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-

wych w Białymstoku do nałożenia na nadleśniczych, kierujących 
nadleśnictwami Białowieża, Hajnówka i Browsk, obowiązku wyda-
nia, na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Lasów Państwowych4, decyzji 
zarządczej, uzupełniającej strukturę organizacyjną tych nadleś- 
nictw o zespoły opiniodawczo-doradcze nadleśniczego, do właści-
wości których należeć będzie ocena stopnia zagrożenia 
bezpieczeństwa publicznego w lasach gospodarczych Puszczy 
Białowieskiej (po jednym zespole w każdym nadleśnictwie).

§ 2
Funkcję członków każdego z powołanych w powyższym trybie 

zespołów pełnić powinni m.in.:
l osoba wskazana przez Głównego Inspektora Pracy,
l osoba wskazana przez Komendanta Głównego Straży 

Pożarnej,
l osoba wskazana przez Ministra Środowiska spośród osób wypeł-

niających funkcję członka Państwowej Rady Ochrony Przyrody,
l osoba wskazana za pośrednictwem Ministra Środowiska 

przez Prezesa Rady Ministrów spośród członków Rady 
Konsultacyjnej ds. Leśnictwa,

l osoba wskazana przez Prezesa Ligi Ochrony Przyrody,
l po jednej osobie wskazanej przez wójtów gmin właściwych ze 

względu na pokrywanie się zasięgu terytorialnego wskazanych 
wyżej nadleśnictw z zasięgiem terytorialnym tychże gmin.

Lista osób, o których mowa powyżej, przedstawiona zostanie 
niezwłocznie po wskazaniu ich przez właściwie organy i instytucje 
na prośbę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

§ 3
Ponadto w decyzji, o której mowa w § 1, Dyrektor Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku zobowiąże wskaza-
nych nadleśniczych do wydania, na podstawie art. 35 ust. 1 o 
lasach5, decyzji zarządczych, dokonujących (z wykorzystaniem 
prac powołanych zespołów) waloryzacji lasów z punktu widzenia 
stanu bezpieczeństwa publicznego w tych lasach z podziałem na 
trzy stopnie tego stanu:

l obszary leśne stwarzające poważne i bezsprzeczne zagro-
żenie dla życia i zdrowia ludzkiego, 

l obszary leśne stwarzające umiarkowane zagrożenie dla 
życia i zdrowia ludzkiego,

l obszary leśne niestwarzające zagrożenia dla życia i zdrowia 
ludzkiego.

Niezwłocznie po dokonaniu powyższej waloryzacji nadleśniczo-
wie przystąpią do wykonania obowiązków wynikających z art. 26 
ust. 3 i 4 ustawy o lasach w zakresie wprowadzenia okresowego 
zakazu wstępu do lasu.

§ 4
Decyzja niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

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 poz. 788 ze 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 Powołany przepis ustawy o lasach stanowi, że nadzór nad Lasami Państwowymi sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.
4 § 22 ust. 3 Statutu PGL LP stanowi, że nadleśniczy wydaje zarządzenia i decyzje, obowiązujące na obszarze danego nadleśnictwa.
5 Art. 35 ust. 3 ustawy o lasach stanowi, iż nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada 

za stan lasu.
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DECYZJA NR 314
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 7 grudnia 2017 r.
 

w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników 

GD.001.15.2017 

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 18 grudnia 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 2017 r. poz. 788 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.

DECYZJA NR 318
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie wyboru banków do współpracy z jednostkami organizacyjnymi 
Lasów Państwowych na rok 2018

EP.3113.6.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe  – w wykonaniu zadań określonych w 
ustawie o lasach w odniesieniu do gospodarowania środkami 

funduszu leśnego oraz zadań związanych z wykonywaniem Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospo- 
darstwie Leśnym Lasy Państwowe3 – postanawiam, co następuje:

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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad  gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe (Dz. U. 94.134.692).
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§ 1
W związku z upływem ustalonego na dzień 1 grudnia 2017 r. 

terminu składania przez banki ofert współpracy z jednostkami orga-
nizacyjnymi Lasów Państwowych, po zapoznaniu się ze złożonymi 
ofertami, wydział właściwy w DGLP ds. planowania dokonał ich 
oceny. Listę banków, do których skierowano zaproszenie do skła-
dania ofert, oraz przyjęte kryteria oceny złożonych ofert prezentuje 
załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – 
przyp. red.).

§ 2
Kierując się kryteriami przedstawionymi w załączniku nr 1, 

zaproszenie do podpisania umów ramowych dotyczących współ-
pracy z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych należy 
skierować do następujących banków: PKO BP, BGK, Bank PEKAO, 
Zachodni WBK, mBank, ING Bank Śląski, BGŻ BNP Paribas, Bank 
Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy.

§ 3
W związku z wyborem banków wskazanych w § 2 zobowiązuję 

wydział właściwy w DGLP ds. planowania do przygotowania umów 
ramowych określających zasady współpracy banków z jednostkami 
organizacyjnymi Lasów Państwowych.

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 319
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 18 grudnia 2017 r. 

w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
w trakcie narady odbytej w Jedlni w dniu 13 grudnia 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.0050.9.2017

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 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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DECYZJA NR 322
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 19 grudnia 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.001.15.2017

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 dniu  18 grudnia 

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 2017 r. poz. 788 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.

DECYZJA NR 324    
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

 
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania w jednostkach Lasów Państwowych 
Podręcznika wdrażania projektu dla Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
pn.: Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe 

OS.082.47.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe – w wykonaniu zadania Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych określonego w art. 33 ust. 2 pkt 8 
oraz art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o lasach – zarządzam co następuje:

§ 1
W związku z realizacją projektu, dla którego podpisano Umowę 

o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020, wprowadzam do stosowania w jednost-
kach Lasów Państwowych „Podręcznik wdrażania projektu”.

§ 2
Jednostka Realizująca Projekt, funkcjonująca w strukturze Centrum 

Koordynacji Projektów Środowiskowych, wprowadza aktualizacje 

podręcznika nie częściej niż raz na kwartał. Aktualizacja podręcznika nie 
wymaga zmiany/ nowej decyzji Dyrektora Generalnego. O wprowadzo-
nych zmianach CKPŚ informuje regionalnych koordynatorów Projektu, 
którzy zobowiązani są do niezwłocznego przekazania tych informacji 
koordynatorom w nadleśnictwach biorących udział w Projekcie. Aktu-
alna wersja podręcznika w wersji elektronicznej znajdować się będzie 
na stronie internetowej www.ckps.lasy.gov.pl w strefie po zalogowaniu.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opubliko-

waniu w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

Załączniki: 
1. Podręcznik wdrażania projektu dla projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarzą-

dzanych przez PGL Lasy Państwowe”. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
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DECYZJA NR 325
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania w jednostkach Lasów Państwowych podręcznika procedur  
pt. „Wydobywanie kopalin ze złóż położonych na gruntach w zarządzie PGL LP – zasady i tryb ubiegania się o koncesję  

przez jednostki PGL LP” opracowanego w ramach realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych 
pt. „Pozyskanie koncesji na eksploatację kopalin własności nieruchomości gruntowej 

ze złóż na obszarach w zarządzie PGL LP”

OS.011.4.78.2017 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 62 i § 103 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania  Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33  
ust. 3 pkt 34 ustawy o lasach – postanawia się, co następuje:

§ 1
1. Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych 

Lasów Państwowych podręcznik procedur pt. „Wydobywanie 
kopalin ze złóż położonych na gruntach w zarządzie PGL LP – 
zasady i tryb ubiegania się o koncesję przez jednostki PGL LP” 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie 
drukujemy – przyp. red.)

2. Podręcznik należy stosować w procesie wyboru złoża kruszyw 
naturalnych oraz pozyskania koncesji na jego eksploatację.

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

waniu w Biuletynie Informacyjnym 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 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 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 § 10 Statut Lasów Państwowych 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.

4 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz 
ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok
Nadleśnictwo Augustów

Na podstawie postanowień art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2017 r. poz. 788 z późń. 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.), a także zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Białymstoku (pismo, zn. spr.: ZS.2261.1.3.2017, z dnia 29 listopada 2017 r.), Nadleśnictwo Augustów informuje  
o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości. 

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny nr 
działki

kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

29.11.2017 r.

01-01-1-01-46-c-00

20-01-011-0005 46/1

Ls 0,0930

217 143,00

01-01-1-01-46-~a-00 Ls 0,0374

01-01-1-01-46-~b-00 Ls 0,0231

01-01-1-01-44-d-00
20-01-011-0005 44/4

Ls 0,1313

01-01-1-01-44-~a-00 Ls 0,0614

Razem: 0,3462 217 143,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny nr 
działki

kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Miasto Augustów 20-01-011-0005 5021/3 Ls 1,3000 194 480,00

Razem: 194 480,00

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Augustów

Wojciech Szostak
Augustów, 11 grudnia 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków
Nadleśnictwo Piwniczna

Skorygowana informacja o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany gruntów

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 poz. 788 z późn. zm.), Nadleś- 
nictwo Piwniczna informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany gruntów pomiędzy Nadleśnictwem Piwniczna a Miastem i 
Gminą Uzdrowiskową Muszyna po otrzymaniu zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie (pismo z dnia 20 
października 2017 r., znak sprawy: OZ.2261.28.2016).

Informacja o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany gruntów z dnia 14 grudnia 2017 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

20.10.2017 r.
03-21-1-03-103-m-00 121011_4.0001.29/4 dr 0,0793 33,346

03-21-1-03-104-d-00 121011_4.0001.31/3 Ls 0,1123 1,934

Dokończenie na str. 37



37BILP 1/2018

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Jednostka samorządu terytorialnego 121011_5.0009.239 LsV 1,1350 31,870

Zamiana odbędzie się z dopłatą ze strony jednostki samorządu terytorialnego.
               

Nadleśniczy
Stanisław Michalik

Piwniczna-Zdrój, 14 grudnia 2017 r. 

Dokończenie ze str. 36

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno
Nadleśnictwo Bircza

Nadleśnictwo Bircza informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany gruntów znajdujących się w zarządzie PGL LP Nadleś- 
nictwa Bircza na podstawie przepisów art. 38a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788, z późn. zm.) oraz 
zgodnie z Wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie nadleśnictw Lasów 
Państwowych nadzorowanych przez dyrektora RDLP w Krośnie (na zamianę została wydana zgoda, znak sprawy: ZS.2261.12.2017).

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 6 grudnia 2017 r. 

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

29.11.2017 r.
04-02-2-07-14-z 18-13-032-0021

dz. nr 156/6 S-PsIII 0,07
20 995,00

04-02-2-07-14-ax 18-13-032-0021
dz. nr 156/6 Ps III 0,06

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Barbara 
i Ryszard Kowalik

18-13-032-0021
dz. nr 193/1 Ls 0,36

21 895,00
18-13-032-0021

dz. nr 193/2 Ls 0,28

Nadleśniczy
Zbigniew Kopczak

Stara Bircza, 6 grudnia 2017 r.        
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Wipsowo 

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 Wipsowo 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)

18.12.2017 r.

07-32-2-10-65-c-00
28-14-065-0008-3065/3 Ls 1,40 257,285

07-32-2-10-65-d-00

07-32-2-10-65-a-00 28-14-065-0008-3065/6 R IVa    0,1126   26,307

Razem:    1,5126 283,592

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Jeziorany

28-14-065-0009-76/5 RIVb, N 1,16

227,55628-14-065-0009-76/6 RIVb 0,02

28-14-065-0009-76/7 Ls, N, R 7,32

28-14-065-0017-218/23 RIVa, Lz 1,17 28,514

28-14-065-0017-276 Dr 0,25 6,093

28-14-065-0017-266/1 Dr 0.29 7,068

28-14-065-0017-281/1 Dr 0,12 2,925

28-14-065-0018-95 Dr 0,17 4,143

28-14-065-0008-14/2 Dr 0,05 1,219

28-14-065-0008-15/1 Dr 0,05 1,219

28-14-065-0008-16/3 Dr 0,03 0,731

28-14-065-0011-172 Dr 0,12 2,925

28-14-065-0011-183 Dr 0,12 2,925

Razem: 10,87 285,318

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Wipsowo

mgr inż. Wojciech Matuszak
Wipsowo, 20 grudnia 2017 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Szczytno

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 788), Ramowych wytycznych w 
sprawie zamian lasów, gruntów oraz innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, stanowiących załącznik do 
Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., znak ZS-D-2141-11/12, oraz zgody dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30 listopada 2017 r., znak ZS.2261.4.2017, Nadleśnictwo Szczytno infor-
muje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Gminą Szczytno.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

30.11.2017 r. 07-29-3-08-11A -j   -00 28-17-062-0026-561 Dr 0,0947 4,3

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Szczytno 28-17-062-0026-63 Dr 0,2000 5,4

         Nadleśniczy
         Nadleśnictwa Szczytno

mgr inż. Janusz Kleszczewski
Szczytno, 4 grudnia 2017 r.     

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław
Nadleśnictwo Kamienna Góra

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 788), Ramowych wytycznych w sprawie 
zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., znak: ZS-D-2141-11-2/12) oraz zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych we 
Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2017 r., znak: DZ.2261.7.2017, sprostowanej pismem z dnia 8 grudnia 2017 r., znak: DZ.2261.7.2017, Nadle-
śnictwo Kamienna Góra informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 12 grudnia 2017 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

7.12.2017 r.

13-12-2-14-150-a-01

02-07-034-0002   
dz. nr 680

Bz 0,0130

223,40

13-12-2-14-150-b-01 Bz 0,3865

13-12-2-14-150-~b-01 Bz 0,0080

13-12-2-14-150-~c-01 Bz 0,0140

13-12-2-14-150-f-01 Bz 1,0331

13-12-2-14-150-g-00 Ps IV 0,1051

13-12-2-14-150-~g-00 Bz 0,0092

13-12-2-14-150-~h-00 Bz 0,0104

13-12-2-14-150-~i-01 Bz 0,0136

13-12-2-14-150-~j-01 Bz 0,0132

13-12-2-14-151-d-01 02-07-034-0002  
dz. nr 671 Ps V 1,8776

Razem: 3,4837 223,40

Dokończenie na str. 40
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Dokończenie ze str. 39

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Jednostka administracji samorządowej  
– Gmina Lubawka

02-07-035-0001   
dz. nr 245

Br-ŁV 0,0300
50,60

Ł V 0,1700

02-07-035-0001   
dz. nr 210/2 dr 0,1300  2,62

02-07-035-0004   
dz. nr 293 Tr 0,4100  9,17

02-07-035-0009         
dz. nr 403
dz. nr 404

dz. nr 406/1
dz. nr 407

dz. nr 409/3
dz. nr 436/1
dz. nr 437/2
dz. nr 439/2
dz. nr 452
dz. nr 453

dz. nr 454/1
dz. nr 454/2
dz. nr 476/1
dz. nr 477
dz. nr 478
dz. nr 480

dr 3,9600 79,69

dz. nr 349
dz. nr 350

dz. nr 351/2
dz. nr 352/2
dz. nr 381/2
dz. nr 382/1
dz. nr 437/1
dz. nr 439/1
dz. nr 440

dz. nr 446/1
dz. nr 449
dz. nr 452
dz. nr 453

dr 4,3700 87,94

02-07-035-0013          
dz. nr 164/2
dz. nr 165

dr 0,3900 6,35

Razem: 9,4600 236,37

        
     Nadleśniczy
               mgr inż. Dariusz Gajda

Kamienna Góra, 12 grudnia 2017 r.
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OGŁOSZENIA

***
Zgodnie z § 8 Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie 
wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Służby 
Leśnej w Lasach Państwowych Nadleśnictwo Barlinek (RDLP 
Szczecin) unieważnia zagubioną legitymację służbową nr 58 
wydaną w 2010 r. specjaliście Służby Leśnej Elżbiecie Górec-
kiej.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Barlinek
dr inż. Sławomir Gibert

Barlinek, 29 listopada 2017 r.

***
Nadleśnictwo Prudnik (RDLP Katowice) unieważnia legity-

mację służbową nr 63 wydaną przez Nadleśnictwo Prudnik  
w dniu 26 stycznia 2012 r. na nazwisko Andrzej Zawada – leś-
niczy. Legitymacja została zagubiona.

Nadleśniczy
mgr inż. Stanisław Jurecki

Prudnik, 19 grudnia 2017 r.
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NOTATKI
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CENNIK ZAMIESZCZANYCH WKŁADEK
Obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku

„Głos Lasu”
Wymiar pisma: 205 x 285 plus spady po 5 mm

Wkładki dostarczone przez zamawiającego – 0,60 zł za szt.
Waga do 50 g (w wypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

Kontakt: Jerzy Drabarczyk
tel. 22 185 53 74

e-mail: jerzy.drabarczyk@cilp.lasy.gov.pl
CILP, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa

„Echa Leśne”
Wymiar pisma: 210 x 255 plus spady po 5 mm

Wkładki dostarczone przez zamawiajaceg –  0,60 zł za szt.
Waga do 50 g (w wypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

Kontakt: Maria Kluczek
tel. 22 185 53 81

e-mail: maria.kluczek@cilp.lasy.gov.pl
CILP, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa

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
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