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ZARZĄDZENIA

● Zarządzenie nr 57 z 25 października 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 1 lutego 
2007 r. (znak:OM-906-1-25/07) w sprawie ustalenia sposobu wyboru wykonawców usług obcych na rzecz zakładów Lasów Państwo-
wych oraz nadleśnictw, realizowanych w ciężar ryczałtu transportowo-spedycyjnego (OM-906-1-315/07)

● Zarządzenie nr 58 z 31 października 2007 r. w sprawie prowizorium planu fi nansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe na 2008 rok (FP-1-0337/23/07) 

● Zarządzenie nr 59/52A z 31 października 2007 r. w sprawie ustalenia sposobu sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe (czyli Wewnętrzny Kodeks Leśny Handlowy) (OM-906-1-349/07) 

● Zarządzenie nr 60 z 9 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady działania oraz trybu pracy Kolegium 
Lasów Państwowych (GD-0011/3/07)

● Zarządzenie nr 61 z 12 listopada 2007 r. w sprawie sporządzania wniosku o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charak-
teru (ZU-7019-36/2007)

● Zarządzenie nr 62 z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Kolegium Lasów Państwowych w trybie korespon-
dencyjnym oraz używania funkcji portalu korporacyjnego Lasów Państwowych w części wydzielonej dla członków Kolegium Lasów 
Państwowych (GD-0011/3/07)

● Zarządzenie nr 63 z 21 listopada 2007 r. w sprawie zmiany nazwy Nadleśnictwa Brzegi Dolne w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych Krosno (OR-0151-9/2007)

● Zarządzenie nr 64 z 21 listopada 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 14 marca 
2006 r. w sprawie stanu ilościowego samochodów osobowych i osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystywania samochodów 
prywatnych w celach służbowych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (OR-402-13/07)

DECYZJE

● Decyzja nr 98 z 31 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu fi nansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych (FP-1-0337/20/07)

● Decyzja nr 99 z 31 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu fi nansowo-gospodarczego Regionalnych Dyrekcji 
Lasów Państwowych (FP-1-0337/22/07)

● Decyzja nr 100 z 31 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu zakładów o zasięgu krajowym (FP-1-0337/21/
/2007) 

● Decyzja nr 101 z 31 października 2007 r. w sprawie zmiany decyzji nr 96 w sprawie powołania członków Komisji Leśno-Drzewnej 
(OM-906-1-350/07)

● Decyzja nr 102 z 6 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej podstawowego kursu dla kandydatów do pracy 
w Straży Leśnej (GS-1401-1-11/07)

● Decyzja nr 103 z 6 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na zorganizowanie przez Stowarzy-
szenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) szkolenia dla kadry kierowniczej Lasów Państwowych pt.: „Udział 
leśnictwa w łagodzeniu zmian klimatycznych, wywołanych efektem cieplarnianym” (OZ/2715-18/2007) – bez publikacji (przyp. red.) 

● Decyzja nr 104 z 6 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na zorganizowanie przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) szkolenia 
dla kadry kierowniczej Lasów Państwowych pt.: „Udział leśnictwa w łagodzeniu zmian wywołanych efektem cieplarnianym” (OZ-2715-
-18/2007) – bez publikacji (przyp. red.) 

● Decyzja nr 105 z 8 listopada 2007 r. w sprawie zlecenia Katedrze Gleboznawstwa Leśnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie realizacji tematu badawczego pt.: „Nadzór autorski nad wdrożeniem metody SIG do diagnozowania siedlisk leśnych oraz 
przygotowanie aktualizacji cz. II „Instrukcji urządzania lasu” – „Zasady kartowania i wyróżniania siedlisk leśnych” (OR-5010/32/2007) 
– bez publikacji (przyp. red.) 

● Decyzja nr 106 z 9 listopada 2007 r. w sprawie powołania Kolegium Lasów Państwowych na kadencję 2007–2010  (GD-0011/3/07)

● Decyzja nr 107 z 14 listopada 2007 r. w sprawie zlecenia Wydziałowi Leśnemu Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
realizacji tematu badawczego pt.: „Określenie granic wysokościowych stref roślinnych dla lasów górskich z rozbiciem na nadleśnictwa 
i obręby leśne południowej Polski” (OR-5010/35/07) – bez publikacji (przyp. red.) 

● Decyzja nr 108 z 16 listopada 2007 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym realizacji dwóch 
nowych tematów badawczych, wyszczególnionych w załączniku do niniejszej decyzji (OR-5010/29/07) – bez publikacji (przyp. red.)  

ZARZĄDZENIA I DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 25 października do 25 listopada 2007 r.)
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O

ZARZĄDZENIE NR 57
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 25 października 2007 r.

W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 5 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW 
PAŃSTWOWYCH Z 1 LUTEGO 2007 R. 
(ZNAK: OM-906-1-25/07) 
W SPRAWIE USTALENIA 
SPOSOBU WYBORU WYKONAWCÓW 
USŁUG OBCYCH NA RZECZ ZAKŁADÓW 
LASÓW PAŃSTWOWYCH1 
ORAZ NADLEŚNICTW, 
REALIZOWANYCH W CIĘŻAR RYCZAŁTU 
TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNEGO  

OM-906-1-315/07

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych, określonego w § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu 
– zarządzam, co następuje.

§ 1
W zarządzeniu nr 5 dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 1 lutego 2007 r. (znak: OM-906-1-25/07) w sprawie ustalenia spo-

sobu wyboru wykonawców usług obcych na rzecz zakładów Lasów 
Państwowych oraz nadleśnictw, realizowanych w ciężar ryczałtu 
transportowo-spedycyjnego, rozdział 7 – Uregulowania końcowe, 
§ 21 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 7
Uregulowania końcowe

§ 21
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje 

się normy zawarte w przepisach prawa zamówień publicznych. 
Normy te stosuje się w szczególności w odniesieniu do zawie-
szania terminów lub powtarzania czynności w ramach postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z wnie-
sionymi protestami oraz odwołaniami, jeśli odwołania są możliwe.

2. Niniejsze zarządzenie będzie miało zastosowanie w odniesieniu 
do usług, zamawianych na rok 2009.”

§ 2
Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrek-

tora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. (znak: 
OR-013-3/07) w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł 
służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora 
generalnego Lasów Państwowych, niniejsze zarządzenie należy 
do grupy aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętej pod pozycją 17.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak

1 Przez zakład Lasów Państwowych należy tu rozumieć inną jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych w rozumieniu ustawy o lasach.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych 
i leśnictwa z 18 maja 1994 r.; w § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez 
przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych „dyrektor generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązu-
jące w Lasach Państwowych”.

ZARZĄDZENIE NR 58
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 31 października 2007 r.

W SPRAWIE PROWIZORIUM 
PLANU FINANSOWO-GOSPODARCZEGO 
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA 
LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE NA 2008 R.   

FP-1-0337/23/07 

Na podstawie § 6, ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów 
z 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki 
finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 
(Dz. U. nr 134, poz. 692) oraz § 8, ust. 1, pkt 2 zarządzenia 
nr 50 MOŚZNiL z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu 
Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe zarzą-
dzam, co następuje.

§ 1
Wprowadzam do stosowania prowizorium planu finansowo-

-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe na 2008 rok, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3 i 4 
do niniejszego zarządzenia (bez publikacji – przyp. red.).

§ 2
Integralną część składową prowizorium planu finansowo-gospo-

darczego Lasów Państwowych, o którym mowa w § 1 (obok opra-
cowań zbiorczych – zał. nr 1), stanowią prowizoria:

– planów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (zał. nr 2),
– planu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (zał. nr 3),
– planu zakładów o zasięgu krajowym (zał. nr 4).

§ 3
W okresie funkcjonowania prowizorium planu odpis podstawowy 

funduszu leśnego w nadleśnictwach dokonywany jest wskaźnikiem 
procentowym w wysokości 14% wartości sprzedaży drewna. 

§ 4
1. Nakłady na środki trwałe (zakup, budowa lub modernizacja) 

w jednostkach organizacyjnych działających w Lasach Państwo-
wych mogą być wydatkowane przy zachowaniu płynności 
finansowej.

2. Przy podejmowaniu decyzji o nakładach na środki trwałe należy 
uwzględnić efekty, które powinny być osiągnięte, m.in.: poprawa 
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funkcjonalności działania jednostek organizacyjnych, obniżka 
kosztów, ochrona majątku Skarbu Państwa.

3. W uzasadnionych wypadkach dyrektor RDLP, zgodnie z § 12, 
ust. 2 rozporządzenia RM, może centralizować odpisy amorty-
zacyjne i określać ich przeznaczenie.

§ 5
W terminie do 29 lutego 2008 roku dyrektorzy regionalnych 

dyrekcji Lasów Państwowych przedłożą dyrektorowi generalnemu 

Lasów Państwowych materiały planistyczne do opracowania planu 
finansowo-gospodarczego na 2008 rok.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak

O

ZARZĄDZENIE NR 59/52A
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 31 października 2007 r.

W SPRAWIE 
USTALENIA SPOSOBU 
SPRZEDAŻY DREWNA 
PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO 
LEŚNE LASY PAŃSTWOWE 
(CZYLI WEWNĘTRZNY KODEKS LEŚNY 
HANDLOWY) 

OM-906-1-349/07 

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe1 – w wykonaniu zadania dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych, określonego w § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu2 
– zarządzam, co następuje.

Rozdział I
Podstawowe założenia oraz stany faktyczne 

determinujące zasady handlu drewnem 
w Lasach Państwowych 

oraz sposób ich stosowania

Podrozdział I
Przedmiot zarządzenia

§ 1
1.Zarządzenie ustala sposób wykonywania przez jednostki organi-

zacyjne Lasów Państwowych czynności prawnych i faktycznych, 
wchodzących w skład zasadniczej działalności administracyjnej3 
Lasów Państwowych, obejmujących w szczególności:
1) sporządzanie przez Lasy Państwowe oferty sprzedaży drewna 

(oferta sprzedaży w danym roku kalendarzowym oraz 
w poszczególnych jego przedziałach);

2) ustalanie przyszłych nabywców drewna – z odpowiednim 
uwzględnieniem środków zabezpieczenia interesu Skarbu 
Państwa w razie odstąpienia przez ww. przyszłych nabyw-
ców od zawarcia umów;

3) zbywanie drewna w stanach siły wyższej;
4) zbywanie surowca drzewnego na rzecz zakładów Lasów 

Państwowych oraz korzystanie z zakładów Lasów Państwo-
wych i innych podmiotów jako wykonawców usług spedycji 
i wywozu drewna.

2. Zarządzenie marginalnie jedynie zajmuje się surowcem drzewnym, 
pochodzącym ze skupu przez Lasy Państwowe, do prowadzenia 
którego w Lasach Państwowych – z mocy prawa – uprawnione 
są wyłącznie zakłady Lasów Państwowych4. 

3. Zarządzenie wiąże nabywców drewna na warunkach dobrowol-
ności. 

4. Nabywcy stali (tradycyjni), którzy poprzez złożenie oświadcze-
nia woli na ręce dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

zakomunikują o rezygnacji w danym roku kalendarzowym 
z przysługującego im prawa zakupu drewna w trybie rokowań 
internetowych – ustalonego w niniejszym zarządzeniu jako tryb 
podstawowy – mogą nabywać surowiec drzewny w trybie otwar-
tej, ogólnodostępnej licytacji internetowej, korzystając z aplikacji 
„e-drewno”, o której jest mowa w dalszej części niniejszego 
zarządzenia. 

5. Rezygnacja, o której mowa w ust. 4, skutkuje odpowiednim 
zwiększeniem puli surowca drzewnego oferowanego w trybie 
ww. licytacji internetowej. Zwiększenie puli surowca drzewnego, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiada historycz-
nej ilości drewna, o której mowa w § 11, ust. 2, związanej z tymi 
nabywcami. 

§ 2
1. Poza reglamentacją niniejszego zarządzenia pozostają nastę-

pujące sprawy:
1) opracowywanie kolejnych wersji planu sprzedaży drewna 

(tj. po zakończeniu rokowań internetowych, a następnie 
po spisaniu umów kupna–sprzedaży drewna);

2) spisywanie umów sprzedaży drewna; 
3) bieżące zarządzanie umowami, o których mowa w pkt. 2, 

w tym:
a) prowadzenie kontrolingu gospodarowania należnościami 

oraz wszelkich innych czynności kontrolingowych, 
związanych ze sprzedażą drewna, 

b) sporządzanie oraz korygowanie grafików oraz harmono-
gramów odbioru drewna przez nabywców,

c) podejmowanie renegocjacji warunków umownych, 
dotyczących sprzedaży drewna w sytuacjach szczególnie 
uzasadnionych,

d) dokumentowanie sprzedaży drewna, w tym fakturowanie 
jego sprzedaży,

e) pozyskiwanie bieżące środków pieniężnych należnych 
za sprzedane drewno,

f) uruchamianie środków ochrony mienia Skarbu Państwa, 
o których mowa w § 1, ust. 1, pkt 3;

4) kontrola wynikowa sprzedaży drewna.
2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, mogą zostać objęte odrębną 

regulacją dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Podrozdział II 
Podstawowe założenia oraz stany faktyczne 

determinujące zasady handlu drewnem 
w Lasach Państwowych oraz sposób ich stosowania

§ 3
1. Zasady sprzedaży drewna zostały ustalone i należy je stosować 

z uwzględnieniem następujących założeń i stanów faktycznych:
1) handel drewnem powinien uwzględniać, występujące w Pol-

sce, zjawisko trwałego deficytu surowca drzewnego przeja-
wiające się tym, że moce przerobowe zakładów polskiego 
przemysłu drzewnego o około 3–5 milionów m3 przewyższają 
możliwość bezpiecznego poziomu podaży drewna, wynoszą-
cej około 30–31 milionów m3 surowca drzewnego rocznie; 
system handlu drewnem powinien być zatem zgodny 
z regułami gospodarowania zasobami pozostającymi 
w strukturalnym i trwałym niedoborze;
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2) handel drewnem powinien:  
a) chronić ekosystemy leśne przed nadmiernym, niezgod-

nym z zasadami racjonalnej gospodarki, pozyskaniem 
drewna, 

b) honorować unijną zasadę dążenia do zaspakajania zapo-
trzebowania na surowiec drzewny gospodarstw domo-
wych, w tym przede wszystkim rodzinnych gospodarstw 
rolnych, 

c) stwarzać ramy czasowe oraz możliwość nabywcom 
surowca drzewnego, których status ekonomiczny nie 
pozwala na składanie ofert zakupu wysoko ocenianych, 
a tym samym na pełne zaspakajanie swojego zapotrze-
bowania na surowiec drzewny, na podjęcie działań 
naprawczych oraz restrukturyzacyjnych, 

d) podmiotom planującym rozwój oraz inicjację działalności 
na polskim rynku drzewnym, stwarzać do tego warunki 
poprzez działanie w ramach tych zasad otwartej aukcji 
internetowej;

3) sprzedaż drewna w maksymalnym stopniu powinna zostać 
objęta aplikacjami informatycznymi;

4) corocznie do sprzedaży w Lasach Państwowych powinna 
być przeznaczana ilość drewna wynikająca z zasady trwałego, 
ciągłego oraz równomiernego użytkowania lasu;

5) z możliwej w danym roku masy drewna do pozyskania 
i sprzedaży powinno być wydzielane drewno opałowe oraz 
inne, w tym wielkowymiarowe, służące do zaspokajania 
potrzeb energetycznych oraz bytowych lokalnych gospo-
darstw rolnych i innych gospodarstw domowych, w szczegól-
ności zlokalizowanych na terenach niezurbanizowanych, 
a także służące zaspokajaniu potrzeb innych grup nabywców 
niż nabywcy stali, z zastrzeżeniem pkt. 11; 

6) oferty sprzedaży drewna dla nabywców prowadzących dzia-
łalność gospodarczą wystawiają nadleśniczowie, korzystając 
z odpowiednich funkcji informatycznego Portalu Leśno-
-Drzewnego;

7) nabywcy drewna prowadzący działalność gospodarczą, swoimi 
ofertami zakupu powinni obkładać oferty sprzedaży drewna 
używając informatycznego Portalu Leśno-Drzewnego;

8) oferty zakupu, przy zastosowaniu specjalnej aplikacji infor-
matycznej, powinny być automatycznie oceniane z punktu 
widzenia interesu Skarbu Państwa, reprezentowanego przez 
Lasy Państwowe – cena drewna powinna być tylko jednym 
z elementów oceniających oferty zakupu; 

9) w wyniku informatycznego spotkania się ofert sprzedaży 
z ofertami zakupu surowca drzewnego, każdy nabywca 
drewna uzyskuje prawo zakupu surowca drzewnego propor-
cjonalnie do oceny oferty zakupu;

10) drewno pojawiające się w ciągu roku gospodarczego w na-
stępstwie szkód od czynników biotycznych oraz abiotycz-
nych, a także odstępowania nabywców od zawartych umów, 
powinno być zbywane na informatycznej, otwartej aukcji 
internetowej;

11) nabywcy drewna rozpoczynający operowanie na polskim 
rynku drzewnym lub zamierzający istotnie zwiększyć rozmiar 
zakupów w stosunku do roku poprzedniego, powinni mieć 
stworzoną możliwość zakupu drewna, jednak z wyłączeniem 
rokowań internetowych;

12) w razie wystąpienia w danym nadleśnictwie lub grupie 
nadleśnictw stanu siły wyższej (wielkoobszarowe szkody 
od pożarów, wiatru, śniegu itp.), sprzedaż drewna powinna 
następować według zasad nadzwyczajnych.

Rozdział II
Internetowy Portal Leśno-Drzewny

§ 4
1. W Lasach Państwowych tworzy się Portal Leśno-Drzewny, zwany 

dalej portalem, będący wyodrębnioną bazą danych systemu 
informatycznego Lasów Państwowych.

2. Komunikację ze stroną główną portalu nawiązuje się poprzez 
użycie adresu internetowego www.zilp.pl/drewno, albo poprzez 

użycie ikony (łącza) umieszczonego – na przykład – na głównej 
stronie internetowej Lasów Państwowych (www.lp.gov.pl).

3. W zakresie funkcji o charakterze podstawowym portal jest ogól-
nodostępny. Określony katalog uprawnień oraz możliwości 
korzystania z funkcji portalu zostały zarezerwowane dla użyt-
kowników zarejestrowanych. 

4. Każdy zarejestrowany użytkownik portalu nawiązuje z nim łącz-
ność (otwiera swoje konto) poprzez wprowadzenie unikatowego 
loginu oraz hasła.

5. Proces rejestracji użytkowników portalu oraz korzystania z niego 
przez użytkowników zarejestrowanych został ustalony w Regu-
laminie Portalu Leśno-Drzewnego, stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszego zarządzenia. 

6. Obowiązek utworzenia, wprowadzenia portalu (jako systemu 
informatycznego) w życie oraz administrowanie nim nakłada się 
na Zakład Informatyki Lasów Państwowych. Jest on obowiązany 
do operacyjnej bieżącej współpracy oraz współdziałania z odpo-
wiednimi komórkami organizacyjnymi Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Poznaniu (współpraca oraz współdziałanie w części 
dotyczącej aplikacji „e-drewno”) oraz kooperantami zewnętrznymi 
Lasów Państwowych, wykonującymi usługi związane bezpo-
średnio lub pośrednio z funkcjonowaniem portalu.

Rozdział III
Komisja Leśno-Drzewna

§ 5
1. W celu zachowania obiektywizmu i jawności postępowania przy 

handlu drewnem w Lasach Państwowych, na mocy niniejszego 
zarządzenia tworzy się Komisję Leśno-Drzewną, zwaną dalej komisją.

2. Komisja jest ciałem opiniodawczo-doradczym dyrektora gene-
ralnego Lasów Państwowych w rozumieniu § 10 Statutu Lasów 
Państwowych5.

3. W sprawie ustalenia składu komisji, dyrektor generalny Lasów 
Państwowych wydaje decyzję, która – poza publikacją w Biuletynie 
Informacyjnym Lasów Państwowych oraz utrwaleniem na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych – w for-
mie raportu jest zamieszczana na stronach portalu; w decyzji 
podaje się adres do korespondencji z członkiem komisji z uży-
ciem portalu.

4. Komisja składa się z 34 członków z głosem stanowiącym (człon-
kowie stanowiący komisji), z tym, że: 
1) 17 członków Komisji Leśno-Drzewnej (w procedurze wyła-

niania przez siebie ustalonej) wskazują dyrektorowi general-
nemu Lasów Państwowych właściwe władze samorządu 
gospodarczego przemysłu drzewnego lub przedstawiciele 
dobrowolnych zrzeszeń przedsiębiorców przemysłu drzew-
nego, z tym, że:
a) 5 członków komisji wskazują władze samorządu gospo-

darczego oraz przedstawiciele dobrowolnych zrzeszeń 
przedsiębiorców przemysłu tartacznego,

b) 3 członków komisji wskazują władze samorządu gospo-
darczego przemysłu oraz przedstawiciele dobrowolnych 
zrzeszeń przedsiębiorców przemysłu płytowego,

c) 3 członków komisji wskazują władze samorządu gospo-
darczego oraz przedstawiciele dobrowolnych zrzeszeń 
przemysłu celulozowo-papierniczego,

d) 2 członków komisji wskazują władze samorządu gospo-
darczego oraz przedstawiciele dobrowolnych zrzeszeń 
wytwórców palet,

e) 2 członków komisji wskazują władze samorządu gospo-
darczego oraz przedstawiciele dobrowolnych zrzeszeń 
wytwórców produktów ogrodowych,

f) 1 członka komisji wskazują władze samorządu gospodar-
czego oraz przedstawiciel dobrowolnych zrzeszeń 
przedsiębiorców przemysłu meblarskiego,

g) 1 członka komisji wskazuje Stowarzyszenie Dom Drewniany.
2) 17 członków Komisji Leśno-Drzewnej ustala dyrektor gene-

ralny Lasów Państwowych spośród pracowników jednostek 
organizacyjnych Lasów Państwowych.
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5. W komisji może również zasiadać przewodniczący prowadzący, 
ale bez prawa do zabierania głosu stanowiącego – o ile zostanie 
ujęty w decyzji, o której mowa w ust. 3. 

6. W pracach komisji – z głosem doradczym oraz wyjaśniającym – 
– bierze udział dyrektor generalny Lasów Państwowych oraz 
zapraszani przez niego eksperci; każdy członek komisji może 
zwrócić się w trybie operacyjnym do dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych o to, by zechciał zaprosić do grona ekspertów 
wskazaną przez tego członka osobę. 

§ 6
1. Kandydatem na członka komisji może być każda osoba fizyczna, 

posiadająca pełną zdolność prawną oraz pełną zdolność 
do czynności prawnych w rozumieniu polskiego kodeksu cywil-
nego z tym, że członek Komisji Leśno-Drzewnej działa w niej 
w imieniu własnym, kierując się najlepszą wiedzą oraz bezstron-
nością; członek komisji jest obowiązany do sukcesywnego 
odwiedzania strony portalu, w szczególności do bieżącego 
zapoznawania się z kierowaną do niego korespondencją;

2. Utrata członkostwa przez członka komisji następuje w razie:
1) umotywowanej rezygnacji członka komisji z dalszej w niej 

pracy (członek Komisji Leśno-Drzewnej może w każdym 
czasie, składając na ręce dyrektora generalnego Lasów 
Państwowych stosownie umotywowane oświadczenie, 
wystąpić ze składu komisji);

2) umotywowanego cofnięcia wskazania, o którym mowa w § 5, 
ust. 4, pkt 1;

3) śmierci członka komisji, skazania go prawomocnym wyro-
kiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej lub z innych 
względów ubezwłasnowolniających członka komisji.

3. Utrata członkostwa przez członka komisji jest kwitowana 
stosowną decyzją dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

4. Po zmniejszeniu składu komisji z powodu utraty członkostwa 
przez choćby jednego członka komisji, do odtworzenia pełnego 
składu komisji regulacje zarządzenia o powoływaniu składu 
osobowego komisji stosuje się odpowiednio.

5. Wytyczne kierunkowe do procedury wyłaniania członków 
stanowiących komisji, zawarto w załącznikach 2 i 3.

§ 7
1. Posiedzenia komisji są ważne pod warunkiem uczestniczenia 

w nich co najmniej połowy aktualnego składu członków stano-
wiących komisji – z tym, że w wezwaniu na posiedzenie komisji 
może być zawarte zastrzeżenie o jej drugim terminie. W drugim 
terminie posiedzenie komisji jest ważne, gdy uczestniczy w nim 
co najmniej 30% aktualnego jej składu.

2. Pierwsze posiedzenie komisji w nowym składzie zwołuje dyrek-
tor generalny Lasów Państwowych. Następne posiedzenia zwo-
łuje przewodniczący stanowiący, zwany dalej przewodniczącym. 
Dyrektor generalny Lasów Państwowych zwołuje posiedzenie 
komisji w razie ustąpienia (odejścia) z jej składu przewodniczą-
cego. 

3. Po wyborze przewodniczącego – dyrektor generalny Lasów 
Państwowych kierowanie komisją przekazuje przewodniczącemu. 
Jeśli w skład komisji wchodzi przewodniczący prowadzący – 
– przewodniczący ustala z nim podział zadań związanych 
z prowadzeniem posiedzeń komisji.

4. Podczas pierwszego posiedzenia komisji spośród składu osobo-
wego komisji następuje wybór trzech członków zwykłych prezy-
dium komisji. W skład prezydium komisji wchodzi także, z mocy 
niniejszego zarządzenia, przewodniczący oraz przewodniczący  
prowadzący. Prezydium komisji może zbierać się (spotykać) 
w okresie między posiedzeniami stacjonarnymi komisji, w celu 
przygotowania dalszych prac komisji. Przewodniczący podczas 
najbliższego posiedzenia stacjonarnego komisji przekazuje 
informację ze spotkań prezydium komisji, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym. 

5. Komisja zajmuje stanowisko w drodze uchwał.
6. Uchwały są przyjmowanie w trybie głosowania:

1) jawnego:
a) tradycyjnego (podczas posiedzeń stacjonarnych),

b) prowadzonego z wykorzystaniem portalu (podczas posie-
dzeń zaocznych);

2) tajnego: 
a) tradycyjnego (podczas posiedzeń stacjonarnych);
b) prowadzonego z wykorzystaniem portalu (podczas posie-

dzeń zaocznych).
7. Z zastrzeżeniem wypadków opisanych w załączniku nr 5 (wybór 

przewodniczącego) – komisja wszystkie uchwały przyjmuje 
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy frekwen-
cji potrzebnej do uznania posiedzenia komisji za ważne. 
Przy równej liczbie głosów – rozstrzyga głos przewodniczącego. 

8. Dyrektor generalny Lasów Państwowych zasadniczo jest zwią-
zany stanowiskiem komisji, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Jeśli stanowisko, uchwalone przez komisję, stwarza w ocenie 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych zagrożenie dla 
interesu majątkowego Skarbu Państwa – dyrektor generalny 
Lasów Państwowych stanowisko komisji poddaje z własnej 
inicjatywy nadzorowi, sprawowanemu nad Lasami Państwowymi 
przez ministra środowiska. 

10. Decyzja nadzorcza ministra środowiska ma dla dyrektora 
generalnego Lasów Państwowych moc wiążącą, stosownie 
do uzasadnienia zawartego w załączniku nr 4 do niniejszego 
zarządzenia.

11. Inicjowanie oraz tryb pracy komisji podano w załączniku nr 5 
do niniejszego zarządzenia.

12. Praca w komisji jest nieodpłatna. Członkom komisji, na ich wnio-
sek, przysługuje zwrot kosztów przejazdów na posiedzenia 
stacjonarne – stosownie do uregulowań wewnętrznych, obowią-
zujących w tym zakresie w Lasach Państwowych. 

§ 8
Główne zadania komisji zestawiono w załączniku nr 6 do niniej-

szego zarządzenia. Komisja realizuje inne zadania, określone 
w niniejszym zarządzeniu oraz w innych załącznikach do niniejszego 
zarządzenia. Przewodniczący (działając na pisemny wniosek 
co najmniej 50% składu komisji + 1) jest obowiązany do doprowa-
dzenia do zajęcia przez komisję stanowiska w trybie posiedzenia 
stacjonarnego lub zaocznego w każdej sprawie związanej z han-
dlem drewna przez Lasy Państwowe.

Rozdział IV
Rynki właściwe surowca drzewnego

§ 9
1. W celu zapewnienia możliwie najbardziej zbliżonych warunków 

konkurencji nabywców surowca drzewnego pozyskiwanego 
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 
– wprowadza się podział rynku tego surowca na rynki właściwe 
drewna (surowca drzewnego) w rozumieniu ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów7.

2. Rynki właściwe, o których mowa w ust. 1, sklasyfikowano 
z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) substytucyjności, pozwalającego na sklasyfikowanie rynków 

właściwych surowca drzewnego z punktu widzenia zbliżonej 
zdolności do zaspokajania potrzeb i oczekiwań oraz prefe-
rencji nabywców z punktu widzenia możliwego przeznacze-
nia drewna w trakcie przerobu, poziomu ceny, właściwości, 
w tym grubości oraz jakości surowca drzewnego (załącznik nr 7);

2) uzupełniających, pozwalających na sklasyfikowanie rynków 
właściwych (załącznik nr 8) surowca drzewnego z punktu 
widzenia homogeniczności pod względem:
a) miejsca (obszaru) odbioru lub pochodzenia drewna, 

rozumianego szczególnie jako wyznacznik historycznie 
ukształtowanych cen na poszczególne sortymenty drzewne 
oraz kosztów transportu, a także szczególnych (lokal-
nych) właściwości surowca drzewnego,

b) podstawowej funkcji celu zakupu lub zużycia surowca 
drzewnego,

c) ryzyka handlowego ocenianego z punktu widzenia intere-
sów majątkowych Skarbu Państwa reprezentowanych 
przez Lasy Państwowe.
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3. Załączniki nr 7 i 8, o których mowa w ust. 2, pozwalają na szcze-
gółową identyfikację, w tym ustalenie nazwy, każdego rynku 
właściwego drewna8.

4. Korzystając z funkcji portalu, każdy konkretny rynek właściwy 
drewna może być dookreślony, szczególnie poprzez informacje o:
1) procentowym udziale poszczególnych sortymentów (klas 

jakościowo-wymiarowych) wchodzących w skład danej grupy 
handlowej sortymentów;

2) specjalnych, lokalnych cechach jakościowych surowca 
drzewnego (np. sosna taborska; drewno postrzelane itd.);

3) specjalnych sposobach wyróbki (np. drewno kłodowane);

Rozdział V
Podstawowe prawa nabywców stałych 

oraz inicjowanie i rozwój działalności 
na rynku drzewnym w Polsce

§ 10
Każdy podmiot planujący wkroczyć na polski rynek drzewny, 

nabywa surowiec drzewny na otwartej aukcji internetowej (aplikacja 
„e-drewno”). Podmiotowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzają-
cym, służy również prawo do zakupu surowca drzewnego 
w trybach, o których mowa w § 23. Mogą oni ponadto uczestniczyć 
w procedurach zagospodarowania drewna pozyskiwanego 
w ramach usuwania skutków stanów siły wyższej, jak również 
przystępować do negocjacji, o których mowa w § 27, ust. 5, pkt 2.

§ 11
1. Każdy nabywca kupujący w Lasach Państwowych surowiec 

drzewny w roku poprzedzającym dany rok w handlu drewnem 
(nabywca stały) – może uczestniczyć w rokowaniach interneto-
wych, o których mowa w dalszej części niniejszego zarządzenia.

2. Uczestnik rokowań internetowych w swojej ofercie zakupu może 
ujmować taką ilość surowca drzewnego, jaka wynika z historii 
zakupu drewna (historyczna ilość surowca drzewnego).

3. Szczegółowe zasady ustalania historii zakupu surowca 
drzewnego oraz odstępstwa od tych zasad są przedmiotem 
uchwały komisji.

4. Zasada zakupu na otwartej aukcji internetowej (aplikacja 
„e-drewno”) lub w trybach, o których mowa w § 23, odnosi się 
również do każdego nabywcy stałego, planującego rozwój 
działalności związanej z potrzebą zakupu drewna ponad poziom 
historycznej ilości surowca drzewnego. 

Rozdział VI
Oferta sprzedaży drewna

§ 12
1. Podstawą specyfikacji drewna oferowanego w danym roku 

do sprzedaży przez Lasy Państwowe jest tzw. normatywna ilość 
drewna, możliwa do pozyskania w poszczególnych nadleśnic-
twach. Wartość tej wielkości ustala się według procedury, opisa-
nej w załączniku nr 9 pod pozycją 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Szczególne wypadki ustalania normatywnej ilości drewna, 
o której mowa w ust. 1 (takich jak brak planu urządzenia lasu czy 
niektórych danych, o których mowa w załączniku nr 9, pkt 1, 
zakłócenia w realizacji planu wynikające ze zdarzeń losowych, 
nieskwitowane aneksem do planu urządzenia lasu itp.), są zada-
niem komórki organizacyjnej regionalnej dyrekcji Lasów 
Państwowych właściwej w sprawach urządzania lasu. 

§ 13
Normatywna ilość drewna, o której mowa w § 12, podlega korek-

cie zwiększającej lub zmniejszającej z użyciem wskaźnika korygu-
jącego, o którym mowa w § 14.

§ 14
1. Dyrektor generalny Lasów Państwowych corocznie doprowadza 

do sporządzenia krótkoterminowej prognozy koniunktury na rynku 
drzewnym – w odniesieniu do poszczególnych grup rynków 

właściwych, o których mowa w § 9, oraz z uwzględnieniem 
uwarunkowań regionalnych tej koniunktury.

2. Prognoza, o której mowa w ust. 1, jest umieszczana na stronie 
portalu – z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do plano-
wanego posiedzenia komisji.

3. Komisja, biorąc pod uwagę ww. prognozę, uchwala wskaźniki 
podwyższające lub zmniejszające normatywną ilość drewna 
możliwego do pozyskania w nadleśnictwach. Wskaźniki, o któ-
rych mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być różnicowane 
według grup rynków właściwych. Uchwała komisji jest 
odpowiednio uwzględniana w decyzji dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych.

4. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych może różni-
cować wskaźniki, o których mowa ust. 3, według nadleśnictw 
– biorąc pod uwagę przede wszystkim odpowiednio ich opóź-
nienia lub przyspieszenia w realizacji planu urządzenia lasu 
w stosunku do upływu czasu (z zastrzeżeniem wszakże docho-
wania „regionalnego” wolumenu zmian zasadniczej oferty 
sprzedaży drewna, ujętego w decyzji dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych). Decyzję dyrektora regionalnej dyrekcji 
Lasów Państwowych o zróżnicowaniu wskaźników, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym, zamieszcza się na stronie 
portalu.

§ 15
1. Oferta sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe w danym roku 

jest sumą indywidualnych ofert sprzedaży drewna, sporządza-
nych przez poszczególne nadleśnictwa oraz zakłady Lasów 
Państwowych, pośredniczące w sprzedaży drewna przez 
nadleśnictwa, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Ta część surowca drzewnego pozyskanego w nadleśnictwach, 
która ma być sprzedana z użyciem ww. usług zakładów Lasów 
Państwowych, jest wyłączana z indywidualnych ofert sprzedaży 
drewna nadleśnictw.

3. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych nadzorują 
proces tworzenia indywidualnych ofert sprzedaży drewna 
w nadleśnictwach i zakładach Lasów Państwowych. 

4. Wzorcowa procedura tworzenia projektu ostatecznej oferty 
sprzedaży drewna została szczegółowo opisana w załączniku 
nr 9, pod pozycją 2, do niniejszego zarządzenia.

§ 16
1. Opracowanie ostatecznej oferty sprzedaży drewna, o której 

mowa w § 15, wymaga wyodrębnienia w niej pul drewna do:
1) sprzedaży w trybie ofert sprzedaży (rokowań internetowych) 

z odpowiednim uwzględnieniem ofert sprzedaży surowca 
drzewnego przez zakłady Lasów Państwowych;

2) sprzedaży aukcyjnej oraz w trybach podobnych;
3) sprzedaży jednostkom organizacyjnym (obowiązanym do za-

kupu drewna w trybie zamówień publicznych), prowadzącym 
działalność gospodarczą, w ramach której drewno stanowi 
materiał bezpośrednio-produkcyjny (materiał do przerobu 
w celu wytworzenia wyrobów);

4) zbycia zakładom Lasów Państwowych, nabywającym drewno 
w jednostkach organizacyjnych LP w celu bezpośredniego 
przerobu (drewno jako materiał do działalności wytwórczej 
zakładów) lub w celu zużycia na własne potrzeby zakładów;

5) sprzedaży klientom kupującym drewno w celach niezwią-
zanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą polegają-
cą na przerobie drewna (obowiązanym lub nieobowiązanym 
do stosowania trybu zamówień publicznych przy zakupach);

6) sprzedaży klientom kupującym drewno incydentalnie;
7) zużycia na potrzeby własne nadleśnictw.

2. Wielkość poszczególnych pul, o których mowa w ust. 1, określa 
dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (docelowo 
z wykorzystaniem odpowiedniej aplikacji informatycznej). 

3. Dyrektor generalny Lasów Państwowych, po zwróceniu się 
do komisji o zajęcie stosownego stanowiska, zatwierdza 
według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych pule drewna 
wyłączone z procedury obkładania ofertami zakupu, ustalając 
pozostałe pule, o których mowa w ust. 1 – bezwarunkowo 
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lub pod warunkiem wprowadzenia odpowiednich korekt 
w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych (przede 
wszystkim w razie stwierdzenia nadmierności tych pul, 
naruszającej zasadę konkurencyjności).

4. O ostatecznym wolumenie poszczególnych pul drewna 
w poszczególnych nadleśnictwach oraz zakładach Lasów 
Państwowych decydują dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych, z zastrzeżeniem ust. 3.

§ 17
1. Projekt ostatecznej oferty sprzedaży drewna jest poddawany 

analizie, mającej na celu zbadanie, czy gospodarowanie surow-
cem drzewnym w danym roku nie narusza zasad trwałości, 
ciągłości oraz równomierności użytkowania głównego lasu.

2. Projekt ostatecznej oferty sprzedaży drewna wraz z wynikami 
analizy, o której mowa w ust. 1, jest zamieszczany na stronie 
portalu.

§ 18
1. Projekt ostatecznej oferty sprzedaży drewna staje się ofertą 

sprzedaży drewna po zatwierdzeniu, w formie decyzji, przez 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Decyzja ta może 
mieć charakter bezwarunkowy lub warunkowy (nakazujący 
wprowadzenie odpowiednich korekt). Dyrektor generalny Lasów 
Państwowych podejmuje decyzję zatwierdzającą po zajęciu 
w sprawie stosownego stanowiska przez komisję.

2. Ofertę sprzedaży drewna umieszcza się na stronie portalu.

Rozdział VII
Procedury ustalania nabywców

Podrozdział I
Sprzedaż w trybie ofert zakupu

(rokowania internetowe)

§ 19
1. Tryb rokowań internetowych jest dominującą formą wyłaniania 

(ustalania) nabywców drewna. Uczestniczenie w rokowaniach 
internetowych wymaga wniesienia wadium. Wadium wnosi się 
przed złożeniem oferty zakupu drewna.

2. Tryb, o którym mowa w ust. 1, nie jest typowym konkursem ofert, 
gdyż nie prowadzi do stanów faktycznych, w których z danego 
kierunku zakupu (z danego nadleśnictwa lub zakładu Lasów 
Państwowych) są eliminowani wszyscy oferenci za wyjątkiem 
tego, który złożył najkorzystniejszą ofertę zakupu. Tryb rokowań 
internetowych zakłada, że im lepszą ofertę z punktu widzenia 
interesu Skarbu Państwa złoży dany oferent, tym większą ma on 
pewność, że będzie mógł kupić drewno z oczekiwanych kierun-
ków zakupu (tj. ze wskazanych nadleśnictw lub zakładów Lasów 
Państwowych) i w niezredukowanej ilości z obłożonego ofertą 
kierunku zakupu. 

3. Tryb, o którym mowa w ust. 1, dotyczy surowca drzewnego 
ujętego w ofercie sprzedaży, o której mowa w § 18, pod pozycją 
„drewno przewidziane do obłożenia zapotrzebowaniami” 
(por.: zał. 9, pkt 2). Przy zakupie drewna w trybie rokowań inter-
netowych nie przewiduje się stosowania instytucji samowyrobu 
– z zastrzeżeniem surowca do zrębkowania lub balotowania. 
W odniesieniu do surowca do zrębkowania lub balotowania 
dopuszcza się rozwiązanie technologiczne, polegające na tym, 
że drewno pozyskują i je zrębkują lub balotują wyspecjalizowane 
jednostki organizacyjne, wchodzące w skład nabywcy lub przez 
niego zatrudnione9. 

4. Tryb ofertowy odbywa się według następujących zasad ogólnych:
1) realizacja trybu ofertowego następuje przy możliwie pełnym 

wykorzystaniu funkcji portalu oraz bazy danych systemu 
informatycznego Lasów Państwowych;

2) dyrektor generalny Lasów Państwowych wzywa wszystkich 
nabywców do składania zapotrzebowania na surowiec 
drzewny, a tych, którzy nie dokonali rejestracji, do zarejestro-
wania się i złożenia zapotrzebowania;

3) wszyscy uprawnieni do działalności gospodarczej mogą 
składać zapotrzebowania na drewno (oferenci), o ile 
są nabywcami stałymi;

4) jeden oferent składa tyle zapotrzebowań, na ilu grupach 
rynków właściwych, wyodrębnianych na podstawie grup 
handlowo-gatunkowych drewna funkcjonuje (np.: jeśli ofe-
rent zamierza kupić drewno wielkowymiarowe standard grupy 
gatunkowej sosna oraz planuje zakup drewna średniowymia-
rowego do przerobu mechanicznego z wyborem grupy brzoza 
– składa dwa niezależne zapotrzebowania); jeśli w celu 
zaopatrzenia w surowiec drzewny danej grupy handlowo-
-gatunkowej oferent złoży zapotrzebowanie w jednym 
nadleśnictwie (ew. w jednym zakładzie LP pełniącym tu rolę 
jakby nadleśnictwa), będzie to oznaczało, że jego zapo-
trzebowanie składa się z jednej oferty zakupu drewna; 
w innych wypadkach zapotrzebowanie na daną grupę 
handlowo-gatunkową składa się z wielu, czy całego pakietu 
ofert zakupu;  

5) oferenci wraz z zapotrzebowaniem zgłaszają, na którym 
poziomie struktury organizacyjnej Lasów Państwowych chcą 
być obsługiwani na etapie wyłaniania (ustalania) nabywców 
z tym, że do obsługi mogą wybrać:
a) nadleśnictwo (także dwa lub więcej nadleśnictw, jeśli 

planują kupno drewna w więcej niż jednym nadleśnictwie), 
b) zakład (zakłady) Lasów Państwowych (jeśli nabywca 

zapotrzebowaniem obłożył tylko ofertę – oferty – sprzedaży 
drewna z zakładu – zakładów – LP), 

c) regionalną dyrekcję Lasów Państwowych (także dwie lub 
więcej regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, jeśli 
planują kupno drewna w więcej niż jednej regionalnej 
dyrekcji Lasów Państwowych), 

d) Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych – z odpowied-
nim uwzględnieniem utrwalonego w zakresie tej obsługi 
zwyczaju;

6) zgłoszenie poziomu struktury organizacyjnej, wybranej 
do obsługi nabywcy, jest informacją udostępnioną na stronie 
portalu; z mocy niniejszego zarządzenia przyjmuje się, że – 
– z braku sprzeciwu ze strony właściwych nadleśniczych lub 
kierowników zakładów – godzą się oni na to, aby kierownik 
jednostki organizacyjnej, obsługujący danego nabywcę, 
działał z ich umocowania – sprzeciw, o którym mowa, wnosi 
się z zachowaniem drogi służbowej do dyrektora generalne-
go Lasów Państwowych, który podejmuje decyzję o sposobie 
uwzględnienia sprzeciwu;

7) wszyscy oferenci oraz składane przez nich zapotrzebowania 
na drewno podlegają ocenie według jednolitych, zunifikowa-
nych zasad, z uwzględnieniem następujących kryteriów: 
a) służące ocenie nabywcy (np.: średnioroczny udział 

nabywcy w wartości sprzedaży drewna przez nadleśnic-
twa, procent nadleśnictw zaangażowanych w zbywanie 
drewna nabywcy, długotrwałość współpracy handlowej 
z Lasami Państwowymi, średnioroczna wartość kredytu 
kupieckiego zaciąganego w Lasach Państwowych, wkład 
w dywersyfikowanie rynku drzewnego, mierzony liczbą 
oraz ilością kupowanych sortymentów, ilość drewna 
nabywana w celach sprzedaży pośredniczej),

b) służące ocenie oferty z punktu widzenia honorowania 
w ofercie utartego zwyczaju kupieckiego (np.: w aspekcie 
dotychczasowych kierunków zakupu drewna oraz ilości 
drewna nabywanego z tych kierunków, spójności oferty 
z przyrzeczeniem surowcowym i dotychczasowym udzia-
łem drewna nabywanego do sprzedaży pośredniczej),

c) służące ocenie oferty z punktu widzenia oferowanego 
poziomu ceny zakupu i oferowanego terminu regulowania 
należności.

5. Szczegółową specyfikację kryteriów oraz ich znaczenie (ważenie) 
przy ocenie zapotrzebowania na surowiec drzewny każdorazowo 
uchwala komisja, kierując się wzorcowym zestawieniem, ujętym 
w załączniku nr 10 do zarządzenia.

6. W rozpatrywaniu zapotrzebowań na drewno wyróżnia się dwa 
etapy fazy:
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1) pierwszy (obejmujący dwie fazy rokowań internetowych: 
I i II), w ramach którego do poszczególnych nabywców zostaje 
przypisane drewno:
a) w ilości niezredukowanej (tj. zgodnej z ofertami zakupu 

składającymi się na zapotrzebowanie danego nabywcy 
na drewno danej grupy gatunkowo–handlowej) – w odnie-
sieniu do ofert zakupu, które po obłożeniu ofert sprzedaży 
sporządzonych w nadleśnictwach (zakładach LP), nie 
wywołały w tych jednostkach organizacyjnych LP zjawi-
ska przewagi popytu nad podażą,

b) w ilości zredukowanej w stosunku do ofert zakupu – w od-
niesieniu do tych ofert, które po obłożeniu ofert sprzeda-
ży sporządzonych w nadleśnictwach (zakładach LP), 
wywołały zjawisko przewagi popytu nad podażą z tym, 
że stopień redukcji oferty zakupu danego nabywcy 
na danym kierunku (tj. w danym nadleśnictwie lub zakła-
dzie oferującym drewno do sprzedaży) jest odwrotnie 
proporcjonalny do wartości łącznej oceny zapotrzebowa-
nia danego nabywcy na drewno danej grupy gatunko-
wo–handlowej10.

2) etap drugi (obejmujący jedną fazę rokowań: fazę III) 
– powtórnego ofertowania zakupu drewna (na kierunkach, 
tj. w nadleśnictwach lub zakładach, w których po pierwszym 
etapie pozostało drewno „niezagospodarowane”) z tym że:
a) prawo do ponownego składania ofert zakupu przysługuje 

tym nabywcom, którzy w wyniku pierwszego etapu 
nie zrealizowali swojego łącznego zapotrzebowania 
na daną grupę gatunkowo–handlową drewna,

b) zapotrzebowanie nabywców w ramach drugiego etapu 
może obejmować całkiem nowe oferty zakupu (w ramach 
drugiego etapu – nabywcy w żadnym zakresie nie są 
związani ofertami zakupu, wchodzącymi w skład zapo-
trzebowań na drewno, które wykazali w ramach etapu 
pierwszego),

c) na poszczególnych kierunkach oferty zakupu są zgłaszane 
do wysokości puli drewna niezagospodarowanego w ramach 
etapu pierwszego,

d) przy ocenie ponownych ofert zakupu kryterium zwyczaju 
kupieckiego jest pomijane,

e) ten nabywca, którego zapotrzebowanie na daną grupę 
gatunkowo–handlową uzyskało w ramach drugiego etapu 
najwyższą ocenę, uzyskuje prawo do nabycia drewna 
do wysokości oferowanej do zakupu z poszczególnych 
kierunków,

f) ten nabywca, którego zapotrzebowanie na daną grupę 
gatunkowo–handlową uzyskało w ramach drugiego etapu 
ocenę drugą w kolejności, uzyskuje prawo do nabycia 
drewna do wysokości oferowanej do zakupu z poszcze-
gólnych kierunków, chyba że nabywca legitymujący się 
najwyższą oceną zapotrzebowania „zagospodarował” 
całość lub część drewna z danego kierunku,

g) do nabywców legitymujących się trzecią, czwartą 
i następnymi w kolejności ocenami zapotrzebowania 
na drewno – regułę opisaną w lit. f) stosuje się odpowiednio. 

7. Po zakończeniu rokowań internetowych nabywcy mogą zawie-
rać pisemne porozumienia wzajemne w sprawie wymiany 
przypisu drewna z poszczególnych kierunków (pod warunkiem 
zamieszczenia informacji w tym zakresie na stronie portalu).

8. Ostateczny wynik rozpatrzenia ofert zakupu drewna podlega 
zatwierdzeniu przez właściwych nadleśniczych. 

§ 20
1. Na podstawie corocznej ekspertyzy, o której mowa w § 14, 

ust. 1, oraz materiałów pomocniczych, o których mowa w ust. 2, 
komisja zajmuje stanowisko w sprawie ceny dolnej, tj. takiej 
sugerowanej ceny, poniżej której cena może być uznana za cenę 
rażąco niską oraz w sprawie ceny górnej, tj. takiej sugerowanej 
ceny, powyżej której cena może być uznana za cenę nadmiernie 
wygórowaną w odniesieniu do danej grupy handlowej.

2. Proces ustalania cen dolnych oraz górnych jest wspomagany 
materiałami, generowanymi z użyciem odpowiedniego oprogra-

mowania, wchodzącego w skład aplikacji informatycznej, obsłu-
gującej rokowania internetowe. Materiały te są dostarczane 
komisji jako sugerowane ceny dolne oraz górne poszczególnych 
grup handlowych.

3. Wzorcową procedurę ustalania ceny dolnej oraz górnej 
w ramach przygotowywania materiałów pomocniczych dla komi-
sji opisano w załączniku nr 9, pod pozycją 3. 

4. Dyrektor generalny Lasów Państwowych w sprawie ceny dolnej 
i górnej wydaje stosowną decyzję z zastrzeżeniem, że zapotrze-
bowania na drewno zawierające cenę poniżej ceny dolnej 
nie będą w Lasach Państwowych podejmowane ze względu 
na okoliczność naruszenia przy tej cenie interesu Skarbu 
Państwa, reprezentowanego przez Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe.

5. Każdy oferent może w swoim zapotrzebowaniu na drewno 
podać cenę wyższą, aniżeli cena górna. Przy wartościowaniu 
zapotrzebowań na drewno cena przekraczająca cenę górną 
traktowana jest tak, jak cena górna. Podanie w zapotrzebowaniu 
na drewno ceny, przebijającej cenę górną, uprawnia nabywcę 
do podjęcia w pierwszej kolejności z nadleśnictwem (nadleśnictwami) 
lub zakładem (zakładami) negocjacji w sprawie warunków 
handlu drewnem, na spełnieniu których nabywcy szczególnie zależy. 

§ 21
Charakterystyka procesu przetwarzania danych na potrzeby 

oceny łącznej zapotrzebowania na drewno danej grupy gatunko-
wo–handlowej w ramach rokowań internetowych oraz procesu 
rozstrzygnięć rokowań internetowych została zawarta w załączniku 
nr 11 do zarządzenia.

§ 22
1. Drewno, które nie zostanie zagospodarowane w ramach rokowań 

internetowych, powinno zostać przekazane przez nadleśniczego 
(lub dyrektora zakładu LP) do sprzedaży z użyciem aplikacji 
„e-drewno”.

2. Do sprzedaży z użyciem aplikacji „e-drewno” przeznacza się 
również każdą partię surowca drzewnego, która w danym 
nadleśnictwie (lub zakładzie Lasów Państwowych) faktycznie 
nie zostanie, z winy nabywcy, odebrana w danym miesiącu 
zgodnie z harmonogramem utrwalonym w umowie sprzedaży, 
o ile takie rozstrzygnięcia zostaną w umowie sprzedaży zawarte 
(jako rozwiązania poprzedzające uznanie umowy za rozwiązaną 
z winy nabywcy). Na równi z faktycznym odebraniem danej 
partii drewna uznaje się uregulowanie przez nabywcę należno-
ści za drewno pozostające de facto w lesie (lub w zakładzie 
Lasów Państwowych) w oczekiwaniu na wywóz, jeśli na takie 
rozwiązanie przystanie odpowiednio nadleśniczy (mając 
na względzie stan sanitarny lasu) lub dyrektor zakładu Lasów 
Państwowych.

 
Podrozdział II

Sprzedaż drewna w systemie aukcyjnym i submisyjnym

§ 23
1. W systemie aukcyjnym i submisyjnym jest sprzedawany 

surowiec drzewny, którego cena jest ściśle związana z charakte-
rystyką (wysoką jakością lub wyjątkowymi cechami, np. zawiły 
układ słojów w drewnie brzozowym czeczotkowym) poszczegól-
nych, indywidualnie identyfikowanych dłużyc lub kłód (przedmiotem 
licytacji lub konkursu ofert są losy, które stanowią poszczególne 
dłużyce lub kłody; losem może być oznaczona grupa dłużyc 
lub kłód). W trybie aukcyjnym lub submisyjnym mogą być 
ponadto sprzedawane sztuki drewna wielkowymiarowego, które 
z formalnego punktu widzenia, ze względu na mało istotne 
wady, nie kwalifikują się do zaliczenia do najwyższych klas jako-
ści – o ile z doświadczenia wynika, że przy sprzedaży aukcyjnej 
(submisyjnej) drewno to spotka się (ze względu na pozostałe 
cechy wyróżniające) z bardzo wysoką ceną.

2. Co do reguły – w systemie aukcyjnym oraz systemie submisyj-
nym drewno sprzedawane jest po jego pozyskaniu i skoncentro-
waniu w celu oględzin przez potencjalnych nabywców. 
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3. Drewno do sprzedaży, o której mowa w ust. 1, stanowi wyodręb-
nioną część oferty sprzedaży drewna, o której mowa w rozdzia-
le VI niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 10.

4. Szczegółowe warunki aukcji lub submisji (w tym aplikacje 
informatyczne, wspomagające ten proces) ustala kierownik 
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, umocowany 
do przeprowadzenia czynności aukcyjnych lub submisyjnych. 
Zaleca się, aby czynności aukcyjne lub submisyjne przypadały 
dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, nadzo-
rującemu nadleśnictwa oraz zakłady Lasów Państwowych, 
przeznaczające drewno do zbycia w omawianych trybach 
sprzedaży. Przeprowadzający czynności aukcyjne oraz submi-
syjne ustanawia, w formie zarządzenia, regulamin lub zasady 
aukcji lub submisji – po ich uprzednim uzgodnieniu w drodze 
consensusu z zainteresowanymi nadleśniczymi lub kierownikami 
zakładów Lasów Państwowych. Uzgodnienie, o którym mowa 
w zdaniu poprzedzającym, poczytuje się za umocowanie 
prowadzącego aukcję lub submisję do czynności aukcyjnych 
lub submisyjnych za nadleśniczych lub kierowników zakładów.

5. Aukcja polega na klasycznej licytacji poszczególnych losów, 
przy czym potencjalni kupcy są zgromadzeni w tym czasie 
w jednym miejscu. Dopuszcza się rozwiązania polegające 
na licytacji informatycznej (przy użyciu systemów informatycz-
nych), jak też rozwiązania mieszane (łączące licytację klasyczną 
z licytacją internetową). Submisja polega na klasycznym 
konkursie ofert, przy czym przedmiotem ofertowania 
są poszczególne losy, a jedynym kryterium oceny oferty jest 
oferowana cena.

6. Umowa kwitująca wynik aukcji lub submisji, jest spisywana 
pomiędzy nabywcą losu (losów) i właściwym nadleśnictwem 
lub zakładem Lasów Państwowych.

7. W ramach pomocy udzielanej dyrektorowi generalnemu Lasów 
Państwowych w kierowaniu Państwowym Gospodarstwem 
Leśnym Lasy Państwowe – dyrektorów regionalnych dyrekcji 
Lasów Państwowych Poznań (w odniesieniu do systemu 
aukcyjnego) oraz Krosno (w odniesieniu do systemu submisyj-
nego) zobowiązuje się do udzielania wszechstronnych konsul-
tacji i pomocy na rzecz dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych planujących wprowadzenie wspólnych przedsię-
wzięć nadzorowanych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych w postaci aukcyjnego lub submisyjnego systemu 
sprzedaży drewna okrągłego.

8. Przykładowy regulamin aukcji drzewnej oraz przykładowe zasa-
dy submisji zamieszczono w załączniku nr 12 do niniejszego 
zarządzenia.

9. W wypadku gdy drewno przeznaczone do sprzedaży aukcyjnej 
lub submisyjnej nie znajdzie nabywcy (lub nabywca odstąpi 
od faktycznego jego zakupu), jest bez zbędnej zwłoki umiesz-
czane przez nadleśniczego (lub kierownika zakładu Lasów 
Państwowych) jako wyodrębniona pozycja w aplikacji „e-drewno”.

10. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dyrektor regionalnej 
dyrekcji Lasów Państwowych, działając po umocowaniu właści-
wych kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych podlegających jego nadzorowi, może wystąpić do dyrektora 
generalnego Lasów Państwowych z umotywowanym wnio-
skiem o sprzedaż w trybie aukcji lub submisji drewna, które 
zgodnie z regulacjami niniejszego zarządzenia zasadniczo 
powinno być zbywane w trybie aplikacji „e-drewno”. Rozwiązanie, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno znajdować 
zastosowanie szczególnie przy zaspakajaniu zapotrzebowania 
na drewno nabywców zgłaszających reklamacje co do rozstrzy-
gnięć zapadających w trybie rokowań internetowych. W razie 
uzyskania zgody dyrektora generalnego Lasów Państwowych, 
regulacje ust. 4–9 stosuje się odpowiednio. 

Podrozdział III
Zbywanie drewna zakładom Lasów Państwowych

nabywającym drewno 
w jednostkach organizacyjnych LP 
w celu bezpośredniego przerobu 

oraz na potrzeby własne zakładu

§ 24
1. Regulacje niniejszego podrozdziału odnoszą się do drewna, 

zbywanego zakładom celem bezpośredniego przerobu 
(wytworzenia produktów do sprzedaży) lub zużycia na własne 
potrzeby.

2. Drewno, planowane do zbycia zakładom Lasów Państwowych, 
stanowi wyodrębnioną pozycję oferty sprzedaży, o której mowa 
w Rozdziale VI niniejszego zarządzenia.

3. Zbycie drewna zakładom Lasów Państwowych następuje 
po cenach, uwzględniających odpowiednio ceny osiągane 
w wyniku procedury ofertowej, o której mowa w podrozdziale I 
niniejszego rozdziału zarządzenia.

4. Ceny, o których mowa w ust. 3, oraz inne warunki zbywania 
drewna do danego zakładu powinny być przedmiotem decyzji 
dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Decyzja, 
o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna zawierać uzasad-
nienie przyjętych cen zbycia na rzecz zakładów, jeśli ceny 
te będą ustalone poniżej ceny średnioważonej, wyliczanej 
na podstawie danych, o których mowa w ust. 3. Uzasadnienie, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno w szczegól-
ności uwzględniać: 

1) funkcję buforu danego zakładu na wypadek siły wyższej, 
o której mowa w dalszej części niniejszego zarządzenia 
(dyspozycyjność w stawianiu do dyspozycji sił i środków, 
np. przy wykonywaniu zadań w zakresie walki z pożarami 
lasu; dyspozycyjność w zakresie zagospodarowywania tere-
nów poklęskowych oraz udostępniania placów składowych 
do przejściowego magazynowania drewna poklęskowego) 
– i wynikającą z tych okoliczności konieczność ponoszenia 
przez Lasy Państwowe ciężaru utrzymania zakładu w goto-
wości finansowej do podjęcia przez zakład ww. działań bez 
zbędnej zwłoki;

2) funkcję dostarczania przez zakłady Lasów Państwowych 
informacji w ramach sondażu marketingowego (także 
w odniesieniu do innowacji marketingowych) – i wynikające 
z niej ryzyko kosztów innowacyjnych, ponoszonych w takich 
sytuacjach przez zakłady;

5. Sprzedaż drewna, o której mowa w ust. od 1 do 4, odbywa się 
na podstawie porozumienia zbycia surowca drzewnego, spisy-
wanego bezpośrednio między zainteresowanymi nadleśniczymi 
i dyrektorami zakładów Lasów Państwowych – przy koordyna-
cyjnej jedynie funkcji właściwych dyrektorów regionalnych 
dyrekcji Lasów Państwowych.

6. Jeżeli zakład Lasów Państwowych odstąpi od zawarcia lub 
harmonogramowej realizacji porozumienia, o którym mowa w ust. 5, 
„uwolnione” w ten sposób drewno jest przeznaczane przez 
nadleśniczego do sprzedaży z użyciem aplikacji „e-drewno”. 

7. Odstąpienie zakładu od zawarcia lub harmonogramowej realizacji 
ww. porozumienia podlega w trybie nadzoru szczególnemu 
badaniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwo-
wych w aspekcie wniosków na przyszłość i odpowiedzialności 
kierownika zakładu Lasów Państwowych za zaistniały stan rzeczy.

8. Zakłady Lasów Państwowych mogą uzupełniać zaopatrzenie 
w drewno jako materiał do przerobu przez jego skup ze źródeł 
zewnętrznych.
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Podrozdział IV
Sprzedaż drewna klientom kupującym drewno 

w celach niezwiązanych bezpośrednio 
z działalnością gospodarczą 

polegającą na przerobie drewna 
(obowiązanym lub nieobowiązanym do stosowania 

trybu zamówień publicznych przy zakupach) 
oraz sprzedaż drewna klientom incydentalnym

§ 25
1. Drewno planowane do zbycia klientom kupującym je w celach 

niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą, pole-
gającą na przerobie drewna oraz klientom incydentalnym stanowi 
wyodrębnione pozycje oferty sprzedaży, o której mowa w roz-
dziale VI niniejszego zarządzenia. Klienci, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym, będą umownie nazywani dalej klien-
tami incydentalnymi lub detalicznymi.

2. Składając propozycję pul drewna do sprzedaży detalicznej, 
nadleśniczowie powinni brać pod uwagę ilość drewna zwyczajowo 
sprzedawanego tym klientom w latach minionych.

3. Do grupy klientów incydentalnych lub detalicznych zalicza się 
w szczególności:
1) gospodarstwa domowe i rolne kupujące drewno do zużycia 

jako opał;
2) gospodarstwa rolne kupujące żerdzie gospodarcze;
3) jednostki sektora publicznego oraz inne jednostki organiza-

cyjne, niezajmujące się działalnością gospodarczą, kupujące 
surowiec drzewny do zużycia jako opał;

4) firmy budowlane kupujące stemple budowlane;
5) osoby fizyczne i jednostki organizacyjne kupujące drewno 

okrągłe „od przypadku do przypadku” (na przykład do: 
wytwarzania rzeźb, incydentalnego wytwarzania obiektów 
małej architektury ogrodowej z litego drewna 
w ramach kompleksowego urządzania ogrodów, w celach bu-
downictwa skansenowego, konserwacji zabytków 
i innych robót budowlano-montażowych, gdy wymaga 
to wytworzenia nietypowych elementów drewnianych 
z drewna okrągłego – np. elementów nietypowych więźb da-
chowych);

6) osoby fizyczne i właściciele gospodarstw rolnych kupujący 
incydentalnie drewno okrągłe wielko- i średniowymiarowe 
w celu poddania go przerobowi na potrzeby własne:
a) siłami własnymi (np. wyrób niestandardowych elemen-

tów więźby dachowej, wyrób – w celach remontowych 
lub odtworzeniowych – elementów drewnianych wcho-
dzących w skład obiektów o niewspółczesnych 
konstrukcjach, np. wzniesionych w konstrukcji sumiko-
wo-łątkowej lub pełnego bala, budowa systemem 
gospodarczym obiektów drewnianych lub o konstrukcji 
drewnianej),

b) w drodze zlecenia określonych prac firmom usługowym 
(wytwarzanie wyrobów z materiału powierzonego). 

4. Klienci wymienieni w ust. 3, pkt. 4 i 5, są klientami incydentalny-
mi w rozumieniu niniejszego zarządzenia.

5. Nabywcy, dla których przerób drewna stanowi podstawową 
działalność gospodarczą, a tryb ofertowy jest trybem podstawo-
wym zakupu surowca drzewnego – drewno do zużycia na własne 
potrzeby energetyczne oraz incydentalnego zużycia na wła-
sne potrzeby nabywają w ten sposób, że zapotrzebowanie 
na taki surowiec drzewny uwzględniają odpowiednio w swoim 
zapotrzebowaniu podstawowym, chyba że niewielka ilość tego 
surowca w połączeniu z jego oczywistą odmiennością w stosunku 
do drewna nabywanego w celach przerobu uzasadniania 
potraktowanie takiego nabywcy, na jego wniosek, jak nabywcy 
incydentalnego (np. nabywca kupuje w celach przerobu suro-
wiec wielkowymiarowy, a w danym roku zamierza nabyć 
na własne potrzeby niewielką partię surowca średniowymiaro-

wego w celu ogrodzenia części swojego placu składowego oraz 
podstemplowania hali traków w budowie). 

6. Cena zakupu drewna (Cd) dokonywanego w danym nadleśnic-
twie przez klienta detalicznego lub incydentalnego nie powinna 
być mniejsza, aniżeli cena obliczana z zastosowania następują-
cej formuły matematycznej: Cd = Cśr * Ws, gdzie: Cśr – cena 
średnioważona danej grupy handlowej, liczona według cen, 
po których drewno będzie nabywane w trybie ofertowym przez 
nabywców obsługiwanych na poziomie nadleśniczych, 
Ws – wskaźnik wzrostu ceny średnioważonej ustalany dla 
poszczególnych grup handlowych w drodze decyzji dyrektora 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, zamieszczanej 
na stronie portalu. Przy ustalaniu wartości wskaźnika Ws – dyrektorzy 
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych powinni brać pod 
uwagę stworzenie barier dla zjawisk, o których mowa w ust. 8. 
W wypadku braku Cśr dla danej grupy handlowej (drewno nie-
sprzedawane w trybie ofertowym) cenę detaliczną ustala nadleś-
niczy, biorąc pod uwagę poziom cen detalicznych w innych 
nadleśnictwach.

7. Sprzedaż drewna klientom detalicznym lub incydentalnym 
może odbywać się na warunkach samowyrobu (obejmującego 
wszystkie lub niektóre tylko czynności w zakresie ścinki drzew 
i wyróbki sortymentów) – z zastrzeżeniem, że samowyrób nie 
może dotyczyć czynności związanych ze ścinką 
mechaniczną drzew, a także drewna wielkowymiarowego 
oraz średniowymiarowego do mechanicznego przerobu lub 
do produkcji celulozy i płyt.

8. Nadleśniczowie sprzedający drewno klientom detalicznym 
lub incydentalnym, są obowiązani do dołożenia należytej 
staranności w celu niedopuszczenia do zjawiska nabywania 
drewna pod tytułem zakupu detalicznego, a faktycznie w celach 
przeznaczenia go do pozaewidencyjnego przerobu w celach 
handlowych (np. zakup drewna opałowego – z opcją jego 
łupania na szczapy, zbywane w ramach pozewidencyjnego 
handlu obwoźnego, zakup surowca średniowymiarowego – – z 
opcją jego pozaewidencyjnej odsprzedaży do przerobu 
na palety, kupno drewna wielkowymiarowego przez osoby fi-
zyczne, pełniące de facto funkcję akwizytorów małych 
tartaków, zaopatrujących je w pozaewidencyjne masy drewna 
okrągłego).

9. Jeżeli klient detaliczny lub incydentalny jest obowiązany do sto-
sowania zamówień publicznych – nadleśniczy, w odpowiedzi 
na jego wystąpienie złożone w sprawie zakupu drewna w trybie 
prawa zamówień publicznych, jest obowiązany do podania ceny 
sprzedaży nie mniejszej aniżeli cena, o której mowa w ust. 6.

10. Sprzedaż na rzecz klientów detalicznych oraz incydentalnych 
jest prowadzona wyłącznie na przedpłaty.

11. Jeżeli z upływem czasu ilość sprzedanego drewna wyodrębnio-
nego do sprzedaży klientom detalicznym oraz incydentalnym 
jest mniejsza, aniżeli wynika to ze zwyczajowego rytmu tej 
sprzedaży – nadleśniczy drewno z puli detalicznej i incydental-
nej – w ilości odpowiadającej różnicy między ilością drewna, 
które zwyczajowo powinno zostać sprzedane klientom detalicz-
nym, a ilością faktycznie sprzedaną – przekazuje do sprzedaży 
w trybie aplikacji „e-drewno”. 

Podrozdział V
Sprzedaż drewna do jednostek organizacyjnych 

prowadzących działalność gospodarczą 
w zakresie przerobu drewna

obowiązanym do stosowania procedur 
zamówień publicznych

§ 26
1. Drewno planowane do zbycia jednostkom organizacyjnym, 

prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie przerobu 
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drewna i obowiązanym do stosowania zamówień publicznych 
przy zakupie dostaw, robót i usług, stanowi wyodrębnioną pozy-
cję oferty sprzedaży, o której mowa w rozdziale VI niniejszego 
zarządzenia. 

2. Składając propozycję puli drewna do sprzedaży nabywcom, 
o których mowa w ust. 1 – nadleśniczowie powinni brać pod 
uwagę ilość drewna zwyczajowo sprzedawanego tym klientom 
w latach minionych.

3. Do grupy jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, 
zalicza się w szczególności:
1) tartaki należące do samorządu terytorialnego,
2) samorządowe wytwórnie palet, 
3) wszelkie jednostki sektora finansów publicznych zajmujące 

się wytwarzaniem produktów z drewna okrągłego.
4. Sprzedaż drewna ww. jednostkom organizacyjnym następuje 

przy umowie, której stroną jest właściwe nadleśnictwo oraz 
dana jednostka organizacyjna, nabywająca drewno.

5. Nadleśniczy w odpowiedzi na wystąpienie złożone przez jed-
nostkę organizacyjną, o której mowa w ust. 1, w sprawie zakupu 
drewna w trybie prawa zamówień publicznych, jest obowiązany 
do podania ceny sprzedaży nie mniejszej, aniżeli cena średnio-
ważona, wynikająca z zapotrzebowań złożonych w trybie ofert 
internetowych w odniesieniu do danego nadleśnictwa przez 
nabywców obsługiwanych przez nadleśniczego – nabywcy 
lokalni (lub uzyskanej w trybie aukcyjnym lub submisyjnym, jeśli 
przedmiotem zakupu ma być tzw. surowiec cenny) – z odpo-
wiednim uwzględnieniem terminu zapłaty, podanego przez 
zamawiającego w istotnych warunkach zamówienia.

6. Do puli drewna, o której mowa w niniejszym podrozdziale, 
nieznajdującego nabywcy z uwzględnieniem upływu czasu, 
regulację § 25, ust.11 stosuje się odpowiednio.

Podrozdział VI
Sprzedaż drewna w trybie 

otwartej licytacji internetowej 
z wykorzystaniem aplikacji „e-drewno”

§ 27
1. Do sprzedaży z użyciem aplikacji „e-drewno” przeznacza się 

surowiec drzewny, o którym mowa w § 22, ust. 1 i 2, § 23, ust. 9, 
§ 24, ust. 6, § 25, ust. 11 oraz § 26, ust. 6.

2. Do sprzedaży z użyciem aplikacji „e-drewno” przeznacza się 
również drewno, które:
1) zostało przypisane do nabywcy w wyniku właściwej procedury, 

lecz nabywca nie przystąpił do umowy kupna–sprzedaży;
2) przestało być faktycznie nabywane przez nabywcę (lub fak-

tycznie sprzedawane nabywcy z jego winy) ze względu 
na sytuację finansową nabywcy – pomimo podpisanej z nim 
umowy (odstąpienie sprzedawcy lub nabywcy od realizacji umowy);

3) w ciągu roku powinno zostać pozyskane i sprzedane (pomimo 
iż nie zostało ujęte w ofercie sprzedaży) ze względu 
na stan sanitarny lasu (np. nieprzewidziany rozwój kornika 
w drzewostanach świerkowych), w następstwie lokalnych 
pożarów lasu oraz innych zakłóceń w gospodarce leśnej 
– o ile opisane zdarzenia nie wyczerpują znamion siły wyż-
szej, o której mowa w rozdziale VIII;

4) pojawia się w wyniku usuwania skutków stanów siły wyższej 
– jeżeli wykorzystanie aplikacji „e-drewno” zostało przewi-
dziane w odpowiednim programie działania, związanego 
ze stanami siły wyższej (por.: rozdział VIII).  

3. Drewno do sprzedaży w trybie aplikacji „e-drewno” przeznaczają 
nadleśniczowie lub kierownicy zakładów Lasów Państwowych.

4. Szczegółowy opis funkcjonowania oraz sposób posługiwania się 
aplikacją „e-drewno” przedstawiono w załączniku nr 13 do niniej-
szego zarządzenia.

5. Partia drewna, przeznaczona do sprzedaży w aplikacji „e-drewno”, 
która nie znalazła nabywcy w kolejnych licytacjach elektronicz-
nych, może być:
1) wyłączana ze sprzedaży w danym roku, jeśli drewno to nie 

musi być pozyskane ze względu na uwarunkowania przyrod-

nicze i inne stany faktyczne (np. ze względu na konieczność 
pozyskania drewna trudno zbywalnego ze względu na cięcia 
rębne, wykonywane na danej powierzchni);

2) poddana, za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów 
Państwowych, sprzedaży w trybie zaproszenia do negocjacji 
bezpośrednich z klientami zewnętrznymi (gotowymi do pod-
jęcia takich negocjacji) z tym, że:
a) negocjacje takie prowadzi komisja trzyosobowa, powoły-

wana na mocy decyzji odpowiednio przez nadleśniczego 
lub kierownika zakładu,

b) należy dążyć do tego, aby ww. negocjacje miały charakter 
zbiorowy, tj. by uczestniczyli w nich wszyscy potencjalni 
nabywcy drewna trudno zbywalnego,

c) z negocjacji jest sporządzany protokół, wymagający 
zatwierdzenia przez nadleśniczego lub kierownika zakładu,

5) po pozyskaniu – zbyta do zakładu LP po cenach ustalanych 
przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych –
– z odpowiednim uwzględnieniem uregulowań podrozdziału III.

 

Rozdział VIII
Zbywanie drewna w stanach siły wyższej

§ 28
Szczegółowy sposób gospodarki surowcem drzewnym w sta-

nach siły wyższej utrwalono w załączniku nr 14 do niniejszego 
zarządzenia.

Rozdział IX
Działalność składnic 

w zakresie spedycji i wywozu drewna

§ 29
1. Działalność zakładów Lasów Państwowych, o której mowa 

w niniejszym rozdziale, może polegać na spedycji lub odsprze-
daży drewna:
1) w stanie pierwotnym,
2) po manipulacji drewna.

2. Na drewno, o którym mowa w ust. 1, składa się:
1) stan remanentu drewna na początku roku kalendarzowego,
2) drewno nabywane z nadleśnictw, do ujęcia przez zakład 

w ofercie sprzedaży w trybie rokowań internetowych lub 
w trybie aukcyjnym (submisyjnym),

3) drewno skupowane ze źródeł zewnętrznych,
4) drewno nabywane z nadleśnictw po bezskutecznej procedu-

rze jego sprzedaży w nadleśnictwach w trybie licytacyjnym 
z użyciem aplikacji „e-drewno” (por.: § 27, ust. 6, pkt 3),

5) drewno będące pozostałością działalności wytwórczej zakła-
dów Lasów Państwowych oraz nadwyżką manipulacyjną 
lub załadunkową,

6) drewno nabywane z nadleśnictw po bezskutecznej procedu-
rze jego sprzedaży w nadleśnictwach w trybie licytacyjnym 
z użyciem aplikacji „e-drewno” (por.: § 27, ust. 6, pkt 3);

7) drewno nabywane w ramach gospodarowania surowcem 
drzewnym w stanach siły wyższej, o którym mowa w § 28.

3. Drewno, o którym mowa w ust. 2, pkt 1–5, jest umieszczane 
w ofercie sprzedaży drewna. Sposób sporządzania oferty 
sprzedaży drewna przez zakłady opisano w załączniku nr 9, pod 
pozycją nr 2. Drewno to może być sprzedawane w trybie:

1) rokowań internetowych, o których mowa w § 19–22;
2) aukcji (submisji), o której mowa w § 23;
3) sprzedaży detalicznej, o której mowa w § 25.
4. Po bezskutecznym zbyciu w trybach, o których mowa w ust. 3, 

drewno jest sprzedawane w trybie licytacji, o której mowa 
w § 27, ust. 1–5. W trybie licytacji jest również zbywane drewno, 
o którym mowa w ust. 2, pkt 7, jak również wszelkie drewno 
pojawiające się w zakładzie do sprzedaży po sporządzeniu 
i zatwierdzeniu oferty sprzedaży drewna przez zakład.

5. Po bezskutecznym zbyciu w trybie licytacyjnym, o którym mowa 
w ust. 4, surowiec drzewny jest poddawany trybowi negocjacyj-
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nemu, z odpowiednim wykorzystaniem uregulowań, o których 
mowa w § 27, ust. 6, pkt 2.

6. Drewno, o którym mowa w ust. 2, pkt 7, jest zbywane lub zago-
spodarowywane stosownie do zapisów w załączniku nr 14.

7. Nabywcy składają zapotrzebowanie na drewno, ujęte w ofercie 
sprzedaży zakładu Lasów Państwowych (pula do rokowań inter-
netowych), według ceny surowca drzewnego loco las po zrywce. 

8. Cena ryczałtu transportowo-spedycyjnego na 2008 rok i następ-
ne lata oraz ryczałtu w wypadku spedycji na koszt i staranie 
nadleśnictw zostanie ustalona oddzielnym trybem na podstawie 
negocjacji zainteresowanych stron – przed etapem obkładania 
oferty sprzedaży drewna zapotrzebowaniami na drewno. 

9. Zakłady Lasów Państwowych surowiec drzewny, o którym 
mowa w ust. 8 (pula do rokowań internetowych), sprzedają 
do nabywców obsługiwanych na szczeblu RDLP oraz DGLP. 
Podstawą sprzedaży są umowy kupna–sprzedaży, podpisywa-
ne odpowiednio przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów 
Państwowych lub dyrektora generalnego Lasów Państwowych. 
Realizacja sprzedaży surowca przebiega na podstawie 
miesięcznych i kwartalnych harmonogramów, stanowiących 
integralną część umów, o których mowa w zdaniu poprzedzają-
cym. Rolę koordynatora sprzedaży w każdym wypadku pełni 
dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

10. Na podstawie ustalonego planu sprzedaży drewna do zakładów 
Lasów Państwowych, nadleśnictwa – zakłady spisują porozu-
mienia nabycia surowca z nadleśnictw. W porozumieniach tych 
uwzględnia się ceny rozliczeniowe, ustalone w ramach nadzoru 
przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, 
właściwego ze względu na położenie siedziby zakładu Lasów 
Państwowych. Przy ustalaniu cen rozliczeniowych bierze się 
pod uwagę wyniki rokowań internetowych oraz koszty, o których 
mowa w ust. 12. 

11. Wywóz drewna z lasu odbywa się staraniem i na koszt zakładu 
LP. Dokumentem potwierdzającym przekazanie towaru jest kwit 
wywozowy.

12. Rozliczenia między nadleśnictwami i zakładami LP następują 
na podstawie faktur wystawianych przez nadleśnictwa na pod-
stawie kwitów wywozowych z uwzględnieniem cen rozliczenio-
wych, o których mowa ust. 11.

13. Umowy dotyczące spedycji odrębnym trybem są podpisywane 
bezpośrednio między nabywcami surowca drzewnego i zakła-
dem LP lub nabywcami surowca drzewnego i dyrektorem 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, jako podpisującymi 
umowę kupna–sprzedaży. 

14. Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania spedycji drewna 
według przyjętych harmonogramów, zakłady Lasów Państwo-
wych mogą korzystać z usług spedytorów zewnętrznych. Zakłady 
Lasów Państwowych organizują przetarg (zgodnie z przepisami 
właściwymi w sprawie zamówień publicznych), podpisując 
następnie odpowiednie umowy z tymi spedytorami zewnętrznymi.

15. Rozliczanie między zakładem LP i nabywcami odbywa się 
na podstawie faktur wystawianych na podstawie specyfikacji 
wysyłkowych. 

Rozdział X
Ochrona mienia Skarbu Państwa 

przy sprzedaży drewna

§ 30
Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa na etapie zawierania 

umów należy do kierownika jednostki organizacyjnej Lasów 
Państwowych podpisującej umowę kupna–sprzedaży. 

§ 31
1. Preferowany jest sposób płatności przed odbiorem drewna.
2. Zabezpieczenie należności zawarte jest każdorazowo w podpi-

sywanych umowach. 
3. Sprzedający każdorazowo określa potrzebę zabezpieczenia  

należności wynikających z realizacji umów. 
4. W wypadku zastosowania w umowie terminu płatności, należy 

wybrać formę zabezpieczenia, wybraną z podanych:
1) gwarancja bankowa,
2) ubezpieczenie na koszt dłużnika w uznanej przez sprzedają-

cego instytucji ubezpieczającej,
3) factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
4) cesja” praw z lokaty,
5) inne „produkty” zabezpieczenia płatności, zaproponowane 

przez bank, dające gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu 
Państwa.

Rozdział XI
Regulacje końcowe

§ 32
W wypadku, gdy nabywca nie dysponuje sprzętem komputero-

wym, nadleśniczy (działając przez swoje służby) zapewnia możli-
wość korzystania z komputera LP, umiejscowionego najbliżej 
siedziby nabywcy; zapewnia się pomoc w wypełnieniu raptularza 
zgłoszeniowego, w internetowym głosowaniu regionalnym i innych 
czynnościach związanych z niezbędną obsługą Portalu Leśno-
-Drzewnego. 

§ 33
Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrek-

tora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. (znak: 
OR-013-3/07) w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł 
służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora 
generalnego Lasów Państwowych, niniejsze zarządzenie należy 
do grupy aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętej pod pozycjami 
1 f) oraz 9 i.

§ 34
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc 

zarządzenie nr 52 dyrektora generalnego Lasów Państwowych 
z 23 października 2006 r. w sprawie ustalenia sposobu sprzedaży 
drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

§ 35
Uzasadnienie regulacji niniejszego zarządzenia zawarto w za-

łączniku 15.

§ 36
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak

UWAGA
 z powodu nadmiernej objętości, załączników 

nie publikujemy w Biuletynie Informacyjnym 
Lasów Państwowych 

– są one dostępne w formie elektronicznej 
w Portalu Leśno-Drzewnym (przyp. red.). 

1 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych 
i leśnictwa z 18 maja 1994 r.; w § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, 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. 

2 W § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określono, że „Dyrektor generalny Lasów Państwowych ustala 
w szczególności (...) zasady sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe....”.
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8 Korzystając z załączników 7 i 8 można, na przykład, mówić o rynku właściwym drewna tartacznego sosnowego o małym ryzyku handlowym z nadleśnictwa 
Maskulińskie (drewno takie jest zasadniczo zbywane w trybie rokowań internetowych); innym przykładem może być rynek właściwy drewna tartacznego 
sosnowego z nadleśnictwa Maskulińskie zaspokajającego incydentalne zapotrzebowanie na drewno do przerobu lub zużycia w ramach zarobkowej działal-
ności gospodarczej; kolejny przykład: rynek właściwy drewna użytkowego – przemysłowego sosnowego o małym ryzyku handlowym objętego usługą 
transportowo-spedycyjną świadczoną przez Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach.

9
 Zrębki oraz baloty są wytwarzane z drewna pozyskiwanego w ramach: 

a) użytkowania głównego lasu w toku pielęgnacji lasu, 
b) głównego użytkowania rębnego lasu, 
c) użytkowania ciągłego lasu. 

Drewno na zrębki oraz baloty może być również pozyskiwane poza etatem cięć przy realizacji różnych działań (na przykład w ramach usuwania drzew, 
stanowiących zadrzewienia). Przykładem działań, skutkujących pozyskiwaniem drewna na zrębki oraz baloty poza etatem cięć są melioracje agrotech-
niczne, przygotowujące powierzchnie do odnowienia lasu. W każdym wypadku, w którym działalność skutkująca pozyskaniem drewna, nie jest ściśle 
związana z tym, że wykonanie danych czynności (użytkowanie główne lasu w toku pielęgnacji lasu, główne użytkowanie rębne lasu, użytkowanie głów-
ne ciągłe, melioracje agrotechniczne w celu przygotowania powierzchni do odnowienia) warunkuje pobranie pożytku naturalnego (zrębków, balotów itp.) 
– pożytki te należy zaplanować oraz ująć w ofercie sprzedaży drewna. W każdym wypadku, w którym działalność skutkująca pozyskaniem drewna, 
z woli nadleśniczego powinna wiązać się z pobraniem pożytku przez wykonawcę prac pozyskania drewna, drewno to (w tym drewno zrębkowane oraz 
balotowane) po zaplanowaniu powinno zostać zasadniczo ujęte (z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa pod koniec niniejszego przypisu) w portalu, 
w ramach oferty sprzedaży, choćby znalazł się tylko jeden chętny do takiego pozyskania drewna w ramach samowyrobu. Koszty samowyrobu powinny 
zostać zaliczone odpowiednio do kosztów pielęgnowania lasu, użytkowania głównego rębnego, melioracji agrotechnicznych itp. Dokonujący samowyrobu 
powinien wystawiać fakturę, obciążającą nadleśnictwo za wykonane czynności w ramach gospodarki leśnej. Nadleśnictwo powinno obciążać dokonują-
cego somowyrób fakturą za pozyskany surowiec drzewny. Oznacza to, że w ofercie zakupu oferent powinien oferować cenę zakupu bez uwzględniania 
okoliczności, że będzie ponosił koszty tego samowyrobu. Wyjątkowo drewno z samowyrobu do postaci zrębków lub balotów może być sprzedawane 
poza portalem (ceny sprzedaży negocjowane z wytwórcą zrębków oraz balotów), jeżeli wymaga tego stan siły wyższej lub występuje udokumentowany 
stan faktyczny jednej firmy, zdolnej do wykonania w danym regionie kraju usługi zrębkowania lub balotowania. Niniejszy przypis odnosi się do samowy-
robu drewna przeznaczonego do sprzedaży w trybie rokowań internetowych.

10 Przykład: nabywca X złożył zapotrzebowanie na grupę handlową drewna tartacznego sosnowego, obejmującą trzy oferty zakupu (swoje zapotrzebowa-
nie chce zrealizować w trzech nadleśnictwach); jego zapotrzebowanie zostało ocenione na 8 punktów z 10 możliwych. Oferta zakupu w jednym z nad-
leśnictw spotkała się wynikowo z nadpodażą surowca drzewnego. Z tego kierunku zakupu nabywcy zostanie przydzielona cała, ujęta w jego ofercie, ilość 
drewna. W drugim z nadleśnictw oferta zakupu spotkała się z przewagą popytu nad podażą. W pierwszej fazie rokowań internetowych zapotrzebowanie 
nabywcy z tego kierunku zakupu (z tego nadleśnictwa) zostanie zredukowane o 20% (zgodnie z zasadą odwrotnej proporcjonalności: oferty, składającej 
się na zapotrzebowanie ocenione na 10 punktów na kierunkach przeofertowanych w pierwszej fazie zakupu nie są redukowane; oferty, składające się 
na zapotrzebowanie ocenione na 0 punktów są redukowane w całości). Jednak po pierwszej fazie rokowań okazało się, że na danym kierunku pozostaje 
jeszcze drewno do zagospodarowania. W ramach drugiej fazy rokowań do tego nabywcy zostanie przypisana dodatkowa ilość drewna niezagospodaro-
wanego, tym razem zgodnie z zasadą: przypis tym większy, im wyższa ocena łącznego zapotrzebowania. W trzecim z nadleśnictw po pierwszej fazie 
rokowań okazało się, że redukcja odwrotnie proporcjonalna do łącznej oceny zapotrzebowania powoduje paradoks ujemnego stanu drewna oferowanego 
do sprzedaży (żeby redukcję ograniczyć tylko do reguły odwrotnej proporcjonalności łącznej oceny zapotrzebowania, należałoby zwiększyć ofertę sprze-
daży drewna z danego kierunku, co jest niemożliwe). W drugiej fazie rokowań musi zatem nastąpić dodatkowa redukcja zapotrzebowania na drewno 
z danego kierunku – tym mniejsza, im wyżej oceniono łączne zapotrzebowanie nabywcy na drewno.

 
O

3 Przez zasadniczą działalność administracyjną należy tu rozumieć działalność pomocniczą (w rozumieniu przepisów właściwych w sprawach Polskiej 
Klasyfikacji Działalności) na rzecz wszelkiej działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży surowca drzewnego (działalność gospodarcza w zakresie 
sprzedaży drewna obejmuje w szczególności przygotowywanie surowca drzewnego do wydania oraz faktyczne wydawanie tego surowca nabywcom 
lub ich przedstawicielom).

4 Sprawę skupu drewna, prowadzonego przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w sposób kompleksowy, ureguluje odrębne zarządzenie 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych; w ramach tego zarządzenia zostanie zawarty wywód, że w świetle prawa uprawnienie do skupu drewna 
przypada wyłącznie zakładom Lasów Państwowych.

5 W § 10 Statutu ustanowiono, że „Dyrektor generalny Lasów Państwowych 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”.

7 W myśl definicji zawartej w art. 4, pkt. 9 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331, nr 99, 
poz. 660, nr 171, poz. 1206) przez rynek właściwy należy rozumieć „(...) rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, 
w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie 
barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji”. 
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ZARZĄDZENIE NR 60
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 9 listopada 2007 r.

W SPRAWIE USTALENIA REGULAMINU 
OKREŚLAJĄCEGO ZASADY DZIAŁANIA 
ORAZ TRYBU PRACY 
KOLEGIUM LASÓW PAŃSTWOWYCH  

GD-0011/3/07 

Na podstawie § 6 Statutu Lasów Państwowych1 – w wykonaniu 
zadania, o którym mowa w § 9, ust. 4 Statutu Lasów Państwowych2 
– zarządzam, co następuje.

§ 1
Uwzględniając wniosek, przyjęty przez Kolegium Lasów 

Państwowych podczas posiedzenia 9 listopada 2007 r. – ustalam 
regulamin Kolegium Lasów Państwowych, zwany dalej regulami-
nem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia – bez publi-
kacji (przyp. red.).

§ 2
Szczegółowy tryb działania Kolegium Lasów Państwowych 

w trybie korespondencyjnym, o którym mowa w § 15 regulaminu, 
jak również używanie funkcji portalu korporacyjnego Lasów 
Państwowych – w części wydzielonej dla członków Kolegium 
Lasów Państwowych, będzie przedmiotem odrębnego zarządzenia 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

§ 3
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, traci moc 

regulamin Kolegium Lasów Państwowych wprowadzony 
31 sierpnia 2006 r. 

§ 4
Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu 41 dyrektora 

generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. (znak: OR-013-
-3/07) w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł służą-
cych grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora gene-
ralnego Lasów Państwowych – niniejsze zarządzenie należy 
do grupy aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętej pod pozycją 5 g.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak 

1 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych 
i leśnictwa z 18 maja 1994 r. W § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy 
wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych „dyrektor generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych”.

2
 W § 9, ust. 4 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że zasady działania kolegium oraz tryb prowadzenia obrad określa regulamin kolegium ustalony, 

na wniosek kolegium, przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

ZARZĄDZENIE NR 61
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 12 listopada 2007 r.

W SPRAWIE SPORZĄDZANIA WNIOSKU 
O UZNANIE LASU ZA OCHRONNY 
LUB POZBAWIENIE GO 
TEGO CHARAKTERU

ZU-7019-36/2007 

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 
ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa 
z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospo-
darstwu Leśnemu Lasy Państwowe, jak też w związku z art. 16, 
ust. 1 oraz art. 33, ust. 3, pkt 3 i 4 ustawy z 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435 z późniejszymi zmianami) 
zarządzam, co następuje.

§ 1
Wprowadzam do stosowania wytyczne w sprawie sporządzania 

wniosku o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego 
charakteru, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Za przygotowanie dokumentacji do wniosku o uznanie lasu 

za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru ustanawiam 
odpowiedzialnym dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwo-
wych, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania. 

§ 3
Traci moc zarządzenie dyrektora generalnego Lasów Państwo-

wych z 8 grudnia 1992 r. w sprawie sporządzania wniosku o uznanie 
lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru.

§ 4
Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrek-

tora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 roku (znak: 
OR-13-3/07) w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł, 
służących grupowaniu aktów normalizacji wewnętrznej dyrektora 
generalnego Lasów Państwowych, niniejsze zarządzenie należy 
do grupy aktów normalizacji wewnętrznej, ujętej pod opozycją 7a), 
piętnaste tiret tego wykazu.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak 

O
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ZAŁĄCZNIK
do zarządzenia nr 60

dyrektora generalnego Lasów Państwowych 
z 12 listopada 2007 r.

WYTYCZNE
W SPRAWIE SPORZĄDZANIA WNIOSKU 

O UZNANIE LASU ZA OCHRONNY 
LUB POZBAWIENIE GO TEGO CHARAKTERU

§ 1
Wniosek o uznanie lasu za ochronny może dotyczyć wyłącznie 

lasów spełniających kryteria wyszczególnione w art. 15 ustawy 
z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435 
z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu ministra ochrony środowiska, 
zasobów naturalnych i leśnictwa z 25 sierpnia 1992 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne 
oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej 
(Dz. U. nr 67, poz. 337).

§ 2
1. Istotną częścią prac przygotowawczych i inwentaryzacyjnych 

do planu urządzenia lasu jest kompleksowe rozpoznanie funkcji 
spełnianych przez lasy danego nadleśnictwa, nazywane aktuali-
zacją dominujących funkcji lasu i zasięgu (konturów, lokalizacji) 
obszarów chronionych. Po niej z zasady następuje konieczność 
sporządzenia dokumentacji do wniosku o uznanie lasu 
za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru. Wyjątkowo 
dokumentację sporządza się w innych terminach wynikających 
z konieczności aktualizacji danych o lasach ochronnych, np. ze 
względów podatkowych.

2. Przy aktualizacji oraz sporządzaniu dokumentacji, o której 
mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio przepisy innych 
ustaw dotyczących w szczególności ochrony: środowiska, 
przyrody, gruntów rolnych i leśnych, a także uzdrowisk, prawa 
wodnego oraz planowania przestrzennego.

§ 3
Dokumentacja do wniosku obejmuje:

1) wykaz lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne (lub o po-
zbawienie ich charakteru ochronnego), sporządzony zgodnie 
ze wzorem nr 1, stanowiącym załącznik do niniejszych wytycznych;

2) kopię mapy przeglądowej obrębów nadleśnictwa z zaznaczonymi 
granicami form ochrony przyrody, wynikających z ustawy 
o ochronie przyrody oraz obszarami kategorii lasów ochronnych, 
wynikających z ustawy o lasach;

3) opinię rady gminy, której obszaru wniosek dotyczy.

§ 4
W wykazie lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne 

(lub o pozbawienie ich charakteru ochronnego) należy:
1) w kolumnie „Wiodąca kategoria ochronności (inne kategorie)” 

zapisać kategorię wymagającą najwyższych rygorów ochron-
nych z grupy lasów ujmowanych w jeden zbiór ze względu 
na podobieństwo opisu lasu, uzasadnienie i wnioskowane 
szczególne sposoby prowadzenia gospodarki leśnej (w nawiasie 
zapisuje się również inne kategorie, jeżeli występują na danym 
obszarze); zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra 
właściwego do spraw środowiska wyróżnia się następujące 
kategorie ochronności:
• lasy glebochronne, chroniące glebę na: wydmach, stromych 

i urwistych zboczach oraz w strefie górnej granicy lasów, 
• lasy wodochronne, chroniące zasoby wód powierzchniowych 

i podziemnych,
• lasy wykazujące uszkodzenia drzewostanów na skutek dzia-

łalności przemysłu,
• lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody, przewi-

dywane do szczególnej ochrony czynnej, w tym np. obszary 

NATURA 2000 wyznaczone przez ministra właściwego 
do spraw środowiska, powierzchniowe stanowiska roślin 
podlegających ochronie gatunkowej oraz projektowane 
rezerwaty, 

• lasy znajdujące się na stałych powierzchniach badawczych 
i doświadczalnych,

• lasy stanowiące drzewostany nasienne wyłączone z użytko-
wania rębnego,

• lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie 
gatunkowej,

• lasy położone w granicach administracyjnych miast i w odle-
głości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących 
ponad 50 tys. mieszkańców,

• lasy uzdrowiskowe położone w strefach określonych w statu-
tach uzdrowisk oraz w strefach ochronnych wokół sanatoriów,

• lasy mające szczególne znaczenie dla obronności i bezpie-
czeństwa państwa;

2) w kolumnie „Oddziały i pododdziały” należy zapisać dokładną 
lokalizację lasów wnioskowanych, zgodnie z planem (lub projek-
tem planu) urządzenia lasu; lokalizacja zostanie powtórzona 
w stosownej decyzji, dlatego należy ją starannie sprawdzić 
(w szczególności dotyczy to zgodności wykazu z mapą); zależnie 
od zakresu wniosku lokalizację można zapisać indywidualnie, 
np. 14c lub w odpowiednich zbiorach 2–10, 11a, c, 14 a–g;

3) w kolumnie „powierzchnia (w ha)” należy zapisać powierzchnię 
wiodącej kategorii ochronności do drugiego miejsca po przecinku 
(np. 1425,25 ha); powierzchnia zostanie powtórzona w stosow-
nej decyzji, dlatego należy ją zapisywać po odpowiednim 
sprawdzeniu;

4) w kolumnie „opis lasu” należy zapisać syntetyczną informację 
o stanie lasu, istotną dla obowiązujących kryteriów ochronności 
– może to być skrócony opis taksacyjny w wypadku jednego 
lub kilku pododdziałów (np.: LMw, 6Db 4 So 105l – 08–I–2) 
lub uogólniony opis wielu pododdziałów (np. „drzewostany 
sosnowe z udziałem świerka i dębu średnich klas wieku 
na siedliskach silnie wilgotnych i bagiennych, przecinających – 
– nieregularnymi płatami – siedliska borowe świeże”); 
przy znacznym zróżnicowaniu istotnych elementów opisu zaleca 
się rozdzielenie opisywanego zbioru lasów na odpowiednie pod-
zbiory; w opisie lasów cennych pod względem przyrodniczym 
ujmuje się również spis kilku (do dziesięciu) charakterystycznych 
gatunków roślin podlegających ochronie ścisłej lub szczególnie 
zagrożonych;

5) w kolumnach „Uzasadnienie wniosku” i „Wnioskowane szczególne 
sposoby prowadzenia gospodarki leśnej” zakres wymaganych 
informacji został wyspecyfikowany bezpośrednio we wzorze nr 1 
i podlega zapisowi dla pododdziału, albo jednej lub kilku kategorii 
ochronności: należy tu podkreślić, że ewentualne ograniczenia 
pozyskania drewna to integralny element gospodarki leśnej, 
do której właściwą jest wyłącznie ustawa o lasach; wynika z tego, 
że ograniczenia gospodarki leśnej z tytułu innych przepisów nie 
mogą być wprowadzane bez zastosowania procedur wynikają-
cych z ustawy o lasach.

§ 5
1. Kopię mapy przeglądowej obrębów nadleśnictwa z zaznaczonymi 

granicami form ochrony przyrody, wynikających z ustawy 
o ochronie przyrody, oraz obszarami kategorii lasów ochron-
nych, wynikających z ustawy o lasach, sporządza się na podkła-
dzie mapy przeglądowej obrębu leśnego do planu (lub projektu 
planu) urządzenia lasu poprzez odpowiednie oznaczenie granic 
oraz obszarów ochronnych, w tym:
1) granice form ochrony przyrody oraz poszczególnych kategorii 

ochronności (w tym granice administracyjne miast) dowolnymi 
kolorami odpowiednio wyspecyfikowanymi w legendzie mapy,

2) obszary zaliczone we wniosku do jednej kategorii ochronności, 
tło – kolor żółty,

3) obszary zaliczone we wniosku do dwóch lub trzech kategorii 
ochronności, tło – kolor jasnozielony,

4) obszary zaliczone we wniosku do czterech lub więcej kategorii 
ochronności, tło – kolor ciemnozielony,
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ZAŁĄCZNIK do „Wytycznych...” 
wynikających z zarządzenia nr  61 

dyrektora generalnego Lasów Państwowych
 z 12 listopada 2007 r.

Wzór nr 1
 

WYKAZ LASÓW WNIOSKOWANYCH O UZNANIE ZA OCHRONNE
(LUB O POZBAWIENIE ICH CHARAKTERU OCHRONNEGO)*

Obręb leśny:  ...........................................

OKREŚLENIE POWIERZCHNI
I OPIS LASU

UZASADNIENIE 
WNIOSKU

WNIOSKOWANE SZCZEGÓLNE 
SPOSOBY PROWADZENIA

GOSPODARKI LEŚNEJ
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a) cel uznania
(lub pozbawienia)*

b) skutki społeczne
c) skutki przyrodnicze
d) skutki ekonomiczne

a) ograniczenie pozyskania
b) nakazy wykonania 

określonych zabiegów
c) konieczność założenia 

i utrzymania urządzeń 
ochronnych

d) ograniczenie udostępniania 
lasu

1 2 3 4 5 6

*niepotrzebne skreślić

O

5) obszary wymagające pozbawienia charakteru ochronnego, 
tło – kolor czerwony.

2. W wolnym polu mapy należy zamieścić legendę (wykaz znaków 
i kolorów) oraz potwierdzenie uzgodnień. 

§ 6
Sposoby sprawnego uzyskiwania opinii rad gmin, których obszaru 

dotyczą wnioski o uznanie lasów za ochronne, określa na obszarze 
swego działania dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych 
(dyrektor RDLP). Pożądane jest pisemne uzasadnienie dla rady 
gminy roli wnioskowanych lasów ochronnych w lokalnym i regional-
nym systemie obszarów chronionych, a także bezpośrednie uczest-
nictwo przedstawiciela dyrektora RDLP w obradach rad gmin 
na temat lasów ochronnych.

§ 7
1. Dokumentację do wniosku o uznanie lasu za ochronny 

(lub pozbawienie go tego charakteru) należy przesłać, po zgro-
madzeniu wymaganych dokumentów, bez zbędnej zwłoki do 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Jeżeli aktualizacja 
lasów ochronnych przeprowadzana jest równolegle z planem 
urządzenia lasu, to dokumentacja w tej sprawie musi być prze-
słana odpowiednio wcześniej – przed wnioskowaniem o zatwier-
dzenie planu urządzenia lasu.

2. W piśmie przewodnim dyrektora RDLP, dotyczącym dokumentacji 
do wniosku o uznanie lasu za ochronny (lub pozbawienie 
go tego charakteru), należy – odpowiednio do zakresu wniosku 
– opisać udział i rolę lasów ochronnych danego nadleśnictwa 
w regionalnym i krajowym systemie obszarów chronionych.
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ZARZĄDZENIE NR 62
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 16 listopada 2007 r.

W SPRAWIE 
SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU DZIAŁANIA 
KOLEGIUM LASÓW PAŃSTWOWYCH 
W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM 
ORAZ UŻYWANIA FUNKCJI 
PORTALU KORPORACYJNEGO 
LASÓW PAŃSTWOWYCH 
W CZĘŚCI WYDZIELONEJ 
DLA CZŁONKÓW 
KOLEGIUM LASÓW PAŃSTWOWYCH  

GD-0011/3/07  

Na podstawie § 6 Statutu Lasów Państwowych1, w wykonaniu 
obowiązku, o którym mowa w § 2 zarządzenia nr 60 dyrektora 
generalnego Lasów Państwowych z 9 listopada 2007 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu, określającego zasady działania oraz tryb 
pracy Kolegium Lasów Państwowych2, zarządzam, co następuje.

§ 1
W celu zapewnienia działania Kolegium Lasów Państwowych, 

zwanego dalej kolegium, w trybie korespondencyjnym – w ramach 
portalu korporacyjnego Lasów Państwowych wydziela się część 
przeznaczoną przede wszystkim dla członków Kolegium Lasów 
Państwowych, zwaną dalej portalem. 

§ 2
Dostęp do strony głównej portalu następuje po aktywizacji adresu 

internetowego tej aplikacji (www.kolegium.lasy.gov.pl); łączność ze 
stroną główną portalu można również nawiązać za pośrednictwem 
strony internetowej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 
(www.lasy.gov.pl).

§ 3
1. Wyróżnia się trzy poziomy dostępności do funkcji portalu:

1) poziom dostępności powszechnej, nie wymagającej rejestra-
cji oraz logowania się na stronie portalu;

2) poziom dostępności związanej z użytkownikami zarejestro-
wanymi;

3) poziom dostępności związanej z zarejestrowanymi członkami 
kolegium, opiekunami oraz administratorem, o których mowa 
odpowiednio w § 6 i 7.

2. Poziom dostępności powszechnej, o której mowa w ust. 1, 
pkt 1), obejmuje w szczególności możliwość:
1) zapoznawania się z dyskusją, toczącą się na forum kolegium 

na wszystkie tematy;
2) zapoznawania się z opracowaniami, analizami oraz innymi 

dokumentami zamieszczanymi na forum kolegium, o ile mają 
one klauzulę powszechnej dostępności;

3) uczestniczenia w sondażach o klauzuli powszechnej dostęp-
ności;

4) korzystania, w tym poboru, z aplikacji nieodpłatnych, o ile ich 
pobór jest możliwy ze strony portalu.

3. Poziom dostępności, o której mowa w ust. 1, pkt 2), obejmuje 
w szczególności wszystkie możliwości, o których mowa w ust. 2, 
a ponadto możliwość czynnego uczestniczenia w dyskusji 
na poszczególne tematy.

4. Poziom dostępności, o której mowa w ust. 1, pkt 3), obejmuje 
możliwości, o których mowa w ust. 3, a także mozliwość:
1) zapoznawania się z dokumentami zastrzeżonymi dla człon-

ków kolegium;
2) uczestniczenia w głosowaniu nad stanowiskami podejmowa-

nymi przez kolegium w trybie korespondencyjnym;

3) poboru od członków kolegium informacji, w tym informacji 
ocennych, w sprawach indywidualnie oznaczonych.

5. Możliwościom, o których mowa w ust. 1–4, towarzyszy funkcja 
przenoszenia danych (funkcja kopiuj i wklej)  do pamięci kompu-
tera użytkownika forum kolegium, chyba że w konkretnych 
sprawach nie została ona przewidziana.

§ 4
1. Osoby fizyczne w celu uzyskania dostępu do serwisu (do funk-

cji) portalu na poziomach, o których mowa w § 3, ust.3 i 4 samo-
dzielnie rejestrują się w serwisie po aktywizacji odpowiedniego 
przycisku rejestracyjnego.

2. Proces rejestrowania użytkowników jest wspomagany instrukcją 
„Jak się zarejestrować”.

3. Uznanie rejestracji za zakończone wymaga zaakceptowania 
przez potencjalnego użytkownika portalu niniejszego zarządzenia.

4. Po zakończonej rejestracji potencjalny użytkownik drogą inter-
netowego przekazu otrzymuje hasło, używane do logowania się 
na stronie portalu.

§ 5
1. Korzystanie z portalu przez użytkowników zarejestrowanych 

wymaga każdorazowo zalogowania się na jego stronie głównej.
2. Sposób logowania się jest ujęty w odpowiedniej instrukcji, 

znajdującej się na stronie portalu.

§ 6
1. Za administrowanie portalem odpowiada umocowany do tego 

pracownik Wydziału Informatyki w Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych (administrator), współdziałający z Zakładem Infor-
matyki Lasów Państwowych oraz kontraktorami zewnętrznymi.

2. Do zadań administratora należy w szczególności:
1) podejmowanie działań, ukierunkowanych na podnoszenie 

funkcjonalności oraz niezawodności portalu;
2) identyfikowanie oraz doprowadzanie do usuwania usterek 

w funkcjonowaniu portalu;
3) usuwanie głosów w dyskusji oraz treści o charakterze obraź-

liwym, wyczerpującym znamiona czynów zabronionych, 
w tym propagujących hasła oraz tezy, których głoszenie jest 
w Polsce zabronione z mocy Konstytucji – po uprzednim 
odebraniu zgłoszenia od opiekuna merytorycznego forum 
kolegium.

§ 7
1. Opiekunami merytorycznymi forum kolegium są pracownicy 

umocowani przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych.
2. Do zadań opiekunów merytorycznych forum kolegium należy 

w szczególności:
1) przekazywanie do administratora, o którym mowa w § 6, 

ust. 2, treści do zamieszczenia na stronach forum kolegium;
2) bieżące śledzenie „życia” forum poprzez analizowanie 

przebiegu:
a) sondaży;
b) głosowań;
c) wątków (tematów), toczącej się dyskusji;

3) przygotowywanie i przedkładanie dyrektorowi generalnemu 
Lasów Państwowych zestawień zbiorczych z analiz, 
o których mowa w pkt. 2), w tym:
a) raportów (meldunków) z sondaży i głosowań,
b) raportów z analizy spraw podejmowanych na forum,
c) dokumentacji obejmującej katalogowanie oraz omówienie 

postulatów, skarg i wniosków kierowanych pod adresem 
administracji rządowej oraz organów kierowniczych 
w Lasach Państwowych,

d) dokumentacji z przekazywanych za pośrednictwem 
forum kolegium informacji w sprawach indywidualnie 
oznaczonych;

4) identyfikowanie głosów w dyskusji oraz treści, o których 
mowa w § 6, ust. 2, pkt 3), z następczym wnioskowaniem 
do administratora o ich usunięcie ze stron portalu;

5) przygotowywanie okresowych informacji zbiorczych z „życia” 
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portalu i ich przedkładania przewodniczącemu kolegium. 
Przewodniczący kolegium sprawy poruszane, załatwione 
oraz załatwiane z użyciem portalu omawia na najbliższym 
posiedzeniu tego ciała.

§ 8
1. Na stronach portalu zamieszcza się w szczególności:

1) akty reglamentacji wewnętrznej dotyczące kolegium Lasów 
Państwowych;

2) listę i charakterystykę członków kolegium;
3) aktualny plan pracy kolegium;
4) zawiadomienia o posiedzeniach kolegium wraz z materiałami 

pomocniczymi;
5) protokoły z posiedzeń kolegium;
6) uchwały podjęte przez kolegium;
7) zestawienia zbiorcze, o których mowa w § 7, ust. 2, pkt 3);
8) informacje zbiorcze, o których mowa w § 7, ust. 2, pkt 5).

2. Wątki (tematy) dyskutowane na forum, dzielą się na:
1) poddawane sondowaniu oraz głosowaniu, zadawane 

członkom z inicjatywy dyrektora generalnego Lasów 
Państwowych;

2) pojawiające się na forum z inicjatywy własnej użytkowników 
zarejestrowanych.

3. Zadania kierowane za pośrednictwem forum do członków kole-
gium, w tym w zakresie dostarczenia informacji w sprawach 
indywidualnie oznaczonych, nie mogą wykraczać poza ramy 
opinii oraz porad udzielanych dyrektorowi generalnemu Lasów 
Państwowych.

§ 9
Portalu używa się odpowiednio do wspomagania działania 

prezydium kolegium oraz grup tematycznych, o których mowa 
w regulaminie kolegium.

§ 10
1. Użytkownicy zarejestrowani w portalu ponoszą odpowiedzial-

ność prawną za treści zamieszczone na jego stronie.
2. Dyrektor generalny Lasów Państwowych nie ponosi odpowie-

dzialności za skutki nieprawidłowego funkcjonowania komputerów 
użytkowników portalu, niebędących opiekunami merytorycznymi 
lub administratorem portalu.

§ 11
Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrek-

tora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. (znak: 
OR-013-3/07) w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł 
służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora 
generalnego Lasów Państwowych – niniejsze zarządzenie należy 
do grup aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętych pod  następują-
cymi pozycjami tego wykazu: 5 g),  8 g) – piąte tiret, 15 f) i 16 a).

§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak 

O

ZARZĄDZENIE NR 63
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 21 listopada 2007 r.

W SPRAWIE ZMIANY NAZWY 
NADLEŚNICTWA BRZEGI DOLNE 
W REGIONALNEJ DYREKCJI 
LASÓW PAŃSTWOWYCH KROSNO

OR-0151-9/2007  

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe1, zwanego dalej statutem – w związku z upoważ-
nieniem zawartym w art. 32, ust. 3, pkt 2) i art. 33, ust. 1 ustawy 
z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., 
nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami), zarządza się co nastę-
puje.

§ 1
Z dniem 1 lipca 2008 r. Nadleśnictwo Brzegi Dolne w Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych Krosno zmienia dotychczasową 
nazwę na: Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne z siedzibą w Ustrzykach 
Dolnych. 

§ 2
Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrek-

tora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. w sprawie 
ustalenia standardowej klasyfikacji haseł służących grupowaniu 
aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów 
Państwowych – niniejsze zarządzenie należy do grup aktów regla-
mentacji wewnętrznej, ujętych pod pozycją 3 b) tego wykazu. 

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak 

1 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych 
i leśnictwa z 18 maja 1994 r. W § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy 
wykonawcze do ustawy, a także w wykonaniu innych przepisów prawnych – dyrektor generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia 
i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych. Przepis § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi jedyną podstawę (delegację) do wydawania przez 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych zarządzeń oraz podejmowania decyzji zarządczych.

1 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych 
i leśnictwa z 18 maja 1994 r. W § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy 
wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych dyrektor generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach 
Państwowych; w wypadku niniejszego zarządzenia, służy ono uszczegółowieniu zasad działania kolegium oraz trybu jego obrad; zasady te oraz tryb zostały 
określone w Regulaminie Kolegium, ustalonym w trybie zarządzenia, na wniosek kolegium, przez dyrektora generalnego LP z tym, że w § 2 tego zarządzenia 
zapowiedziano wydanie odrębnego zarządzenia (jest nim niniejsze), dotyczącego trybu korespondencyjnego pracy kolegium.

2 Powołana regulacja stanowi, że szczegółowy tryb działania Kolegium Lasów Państwowych w trybie korespondencyjnym, o którym mowa w § 15 regulaminu, 
jak również używanie funkcji portalu korporacyjnego Lasów Państwowych w części wydzielonej dla członków Kolegium Lasów Państwowych, będzie przedmiotem 
odrębnego zarządzenia dyrektora generalnego Lasów Państwowych.
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DECYZJA NR 98
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 31 października 2007 r.

W SPRAWIE 
ZATWIERDZENIA PROWIZORIUM PLANU 
FINANSOWO-GOSPODARCZEGO 
DYREKCJI GENERALNEJ 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

FP-1-0337/20/07  
Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. 

o lasach (Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435) oraz w związku z § 6 Sta-

tutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
nadanego zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zaso-
bów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. ustalam, co następuje.

§ 1
Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego 

Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na rok 2008, stanowiące 
załącznik nr 1 do niniejszej decyzji (bez publikacji – przyp. red).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak 

O

DECYZJA NR 99
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 31 października 2007 r.

W SPRAWIE 
ZATWIERDZENIA PROWIZORIUM PLANU 
FINANSOWO-GOSPODARCZEGO 
REGIONALNYCH DYREKCJI 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

FP-1-0337/22/07   

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435 z późn. zm.), a także § 6, 
ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 grudnia 1994 r. w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym 

Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z 1994 r., nr 134, 
poz. 692) oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarzą-
dzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych 
i leśnictwa z 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje.

§ 1
Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego 

na rok 2008 dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych:
1. Białystok
2. Gdańsk
3. Katowice
4. Kraków
5. Krosno
6. Lublin
7. Łódź
8. Olsztyn
9. Piła
10. Poznań
11. Radom

O

ZARZĄDZENIE NR 64
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 21 listopada 2007 r.

W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 11 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW 
PAŃSTWOWYCH Z 14 MARCA 2006 R. 
W SPRAWIE STANU ILOŚCIOWEGO 
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
I OSOBOWO-TERENOWYCH ORAZ ZASAD 
WYKORZYSTYWANIA SAMOCHODÓW 
PRYWATNYCH W CELACH SŁUŻBOWYCH 
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

OR-402-13/07  

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe1, zwanego dalej statutem, w wykonaniu zadania 
ogólnego dyrektora generalnego Lasów Państwowych, określonego 
w art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 19991 roku o lasach (Dz. U. 
z 2005 r., nr 45, poz. 435 z późn. zm.), zarządzam, co następuje.

§ 1
W § 1 Zmienia się brzmienie ust. 1 na:
„1. Ustala się, w niżej wymienionych jednostkach Lasów 
Państwowych, następującą liczbę samochodów służbowych 
osobowych oraz osobowo-terenowych:
1) w biurze regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – 2 samochody,
2) w nadleśnictwach – 2 samochody, w tym jeden samochód 

Straży Leśnej.”

§ 2
Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrek-

tora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. (znak: 
OR-013-3/07) w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł, 
służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora 
generalnego Lasów Państwowych, niniejsze zarządzenie należy 
do grup aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętych pod pozycjami 
9v) oraz 16f) (piętnaste i dziewiętnaste tiret) tego wykazu.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak 

1 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa 
z 18 maja 1994 r. W § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do usta-
wy, a także w wykonaniu innych przepisów prawnych – dyrektor generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwo-
wych. Przepis § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi jedyną podstawę (delegację) do wydawania przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych zarządzeń 
oraz podejmowania decyzji zarządczych.   
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DECYZJA NR 100
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 31 października 2007 r.

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA 
PROWIZORIUM PLANU ZAKŁADÓW 
O ZASIĘGU KRAJOWYM

FP-1-0337/21/2007  

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435) oraz  w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
nadanego zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zaso-
bów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r.,  ustalam, co nastę-
puje.

§ 1
Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego 

na rok 2008 zakładu Lasów Państwowych o zasięgu krajowym:

1) Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych w Warszawie,
2) Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych 

w Bedoniu,
3) Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie,
4) Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w Bedoniu,
5) Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warsza-

wie,
obejmujące, odrębnie dla każdego zakładu, plan (załączników 
nie publikujemy – przyp. red.):
1) przychodów, kosztów i wyniku (zał. nr 1),
2) finansowania rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych (zał. nr 2),
3) zatrudnienia i wynagrodzeń (zał. nr 3).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak 

O

DECYZJA NR 101
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 31 października 2007 r.

W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI NR 96 
W SPRAWIE POWOŁANIA 
CZŁONKÓW KOMISJI LEŚNO-DRZEWNEJ 

OM-906-1-350/07 

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe1 – w wykonaniu zadania dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych, określonego w § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu2 
– postanawiam co następuje.

§ 1
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 52 z 23 paździer-

nika 2006 r. (znak: OM-906-1-125/06) w sprawie ustalenia sposobu 
sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe (WEWNĘTRZNY KODEKS LEŚNY HANDLOWY): 
1. Z dniem 30 października 2007 r. odwołuję z członka Komisji 

Leśno-Drzewnej pana Zbigniewa Gurgula.
2. Z dniem 30 października 2007 r. powołuję na członka Komisji 

Leśno-Drzewnej pana Romana Latonia – nadleśniczego 
Nadleśnictwa Nowy Targ.

§ 2
Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrek-

tora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. (znak: 
OR-013-3/07) w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł 
służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora 
generalnego Lasów Państwowych, niniejsze zarządzenie należy 
do grupy aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętej pod pozycją 16. 

§ 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak 

1 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych 
i leśnictwa z 18 maja 1994 r.; w § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez 
przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, dyrektor generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązu-
jące w Lasach Państwowych.

2 W § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określono, że „dyrektor generalny Lasów Państwowych ustala 
w szczególności (...) zasady sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe....”.

12. Szczecin
13. Szczecinek
14. Toruń
15. Warszawa
16. Wrocław
17. Zielona Góra
obejmujące, odrębnie dla każdej RDLP (załączników nie publikuje-
my – przyp. red.), plan:

1) przychodów, kosztów i wyniku (zał. 1),
2) zadań finansowanych ze środków budżetowych oraz 

prognozę dochodów budżetu państwa (zał. 1a),
3) finansowania rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych (zał. 2).
4) zatrudnienia i wynagrodzeń (zał. 3),
5) wybranych zadań rzeczowych (zał. 4),
6) rozrachunków wewnątrzbranżowych (zał. 5),

7) działalności jednostek finansowanych z narzutu na utrzy-
manie jednostek nadrzędnych (zał. 6).

§ 2
Dane, o których mowa w § 1, powinny być podstawą opracowa-

nia planów, o których mowa w § 6, ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak 

O
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DECYZJA NR 102
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 6 listopada 2007 r.

W SPRAWIE POWOŁANIA 
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ 
PODSTAWOWEGO KURSU 
DLA KANDYDATÓW 
DO PRACY W STRAŻY LEŚNEJ

GS-1401-1-11/07 

Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego zarządzeniem nr 50 
ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa 
z 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu PGL Lasy Państwowe 
oraz na podstawie § 9, ust. 1 zarządzenia nr 45 dyrektora general-
nego Lasów Państwowych z 28 kwietnia 1999 r. w sprawie określe-
nia organizacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej 
w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regional-
nych dyrekcjach Lasów Państwowych, a także szczegółowych 
zasad szkolenia strażników leśnych (GO-021-230/99) – ustalam, 
co następuje.

§ 1
 Powołuję komisję egzaminacyjną, zwaną dalej komisją, celem 

przeprowadzenia egzaminu kandydatów do pracy w Straży Leśnej 
w składzie:

1. Tadeusz Pasternak, główny inspektor Straży Leśnej DGLP 
– przewodniczący.

2. Janusz Poleszczuk, inspektor Straży Leśnej RDLP Radom 
– członek.

3. Lech Mikołajczyk, inspektor Straży Leśnej RDLP Łódź 
– członek.

§ 2
 Do zadań komisji należy przeprowadzenie egzaminu kandyda-

tów do pracy w Straży Leśnej po centralnym kursie podstawowym, 
zorganizowanym od 26 października do 16 listopada 2007 r. przez 
Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie.

§ 3
Egzamin obejmuje problematykę programu kursu.

§ 4
Komisja ze swojej pracy sporządzi protokół, który przedstawi 

dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych w terminie 7 dni.

§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak 

O

DECYZJA NR 106
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 9 listopada 2007 r.

W SPRAWIE POWOŁANIA 
KOLEGIUM LASÓW PAŃSTWOWYCH 
NA KADENCJĘ 2007–2010

GD-0011/3/07 

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 
MOŚZNiL z 18 maja 1994 r. oraz w wykonaniu zadania, o którym 
mowa w § 9 tego statutu – ustalam, co następuje.

§ 1
Powołuję Kolegium Lasów Państwowych, zwane dalej kolegium, 

w następującym składzie:

Dyrektorzy i zastępcy RDLP 
1. Marek Szary – RDLP Radom
2. Janusz Kaczmarek – RDLP Toruń
3. Jan Karetko – RDLP Olsztyn
4. Dariusz Pieniak – RDLP Łódź
5. Andrzej Konieczny – RDLP Lublin
6. Sławomir Wencel – RDLP Szczecin

Nadleśniczowie i zastępcy
1. Marcin Szydlarski – Kartuzy
2. Tadeusz Wilczyński – Głęboki Bród
3. Paweł Szczygieł – Stary Sącz
4. Lucjan Bednarz – Janów Lubelski
5. Piotr Mróz – Biłgoraj
6. Krzysztof Karst – Kielce

7. Piotr Błoński – Brzeziny
8. Marek Sobczak – Osie
9. Stanisław Peret – Kolbuszowa

10. Danuta Fuks – Iława
11. Jan Krzyszkowski – Tuczno
12. Sławomir Mydłowski – Chojnów
13. Waldemar Walczak – Drewnica
14. Tadeusz Piotrowski – Nowogard
15. Jerzy Pawliszak – Międzyrzecz
16. Ryszard Standio – Złotów
17. Przemysław Włodek – Krasiczyn
18. Jerzy Chłopek – Głogów
19. Andrzej Kuś – Gryfice

Leśniczowie
1. Wojciech Grochala – Smolarz
2. Paweł Matusiak – Drawsko Pomorskie
3. Adam Podsiadło – Marcule
4. Krzysztof Sztark – Radomsko
5. Janusz Sala – Tuchola
6. Stefan Kasiński – Brzesko
7. Grzegorz Półtorak – Gidle

Inne stanowiska
1. Agnieszka Mularzuk – naczelnik RDLP Toruń
2. Ryszard Gruś – specjalista RDLP Wrocław
3. Czesław Czochra – gł. specjalista RDLP Łódź
4. Marek Hejman – specjalista RDLP Piła
5. Barbara Sikora – emerytowany pracownik Nadl. Chojnów
6. Grażyna Zagrobelna – Nadl. Oleszyce
7. Marian Krynicki – RDLP Gdańsk
8. Janusz Perkowski – RDLP Piła
9. Andrzej Rodziewicz – ZOL Łódź

Nauka
1. prof. dr hab. Andrzej Klocek – Instytut Badawczy Leśnictwa
2. prof. dr hab. Henryk Żybura – Wydział Leśny SGGW
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3. prof. dr hab. Roman Gornowicz – Wydział Leśny AR 
w Poznaniu

4. prof. dr hab. Józef Suliński – Wydział Leśny AR w Krakowie

Organizacje społeczne, zawodowe, ekologiczne i inne
1. prof. dr hab. Tomasz Borecki – Towarzystwo Przyjaciół Lasu
2. prof. dr hab. Andrzej Grzywacz – Polskie Towarzystwo Leśne
3. prof. dr hab. Piotr Paschalis – Stowarzyszenie Inżynierów i Tech-

ników Leśnictwa i Drzewnictwa
4. dr Konrad Tomaszewski – Stowarzyszenie na Rzecz 

Zrównoważonego Rozwoju Polski
5. Wiesław Kostrzewa – Stowarzyszenie Rodzin Leśnych
6. Jan Kubiak – Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych
7. dr Sabina Nowak – Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”
8. Bogusław Kita – Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa 

i Ochrony Środowiska Związku Zawodowego Budowlani
9. Jerzy Przybylski – Związek Leśników Polskich w RP

10. Cezary Ostaszewski – Komisja Krajowa Związku Zawodowego 
Pracowników Technicznych Leśnictwa

11. Marian Pigan – Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa 
NSZZ „Solidarność”

12. Marian Dobrzyński – Związek Producentów i Eksporterów 
Palet Drewnianych w Polsce

13. Jan Broda – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
14. Aniela Czyżyk – Technikum Leśne w Tucholi 

§ 2
Kolegium jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora 

generalnego Lasów Państwowych.

§ 3
Do właściwości Kolegium Lasów Państwowych należy wydawa-

nie, adresowanych do dyrektora generalnego Lasów Państwowych, 
opinii doradczych w następujących sprawach:

a) projektowanych zmian w ustawie o lasach oraz aktach wyko-
nawczych do tej ustawy, 

b) nowelizacji polityki leśnej państwa, programu wzrostu lesis- 
tości kraju oraz innych programów rządowych lub sejmowych, 
dotyczących leśnictwa, 

c) projektu raportu o stanie lasu,
d) zasad hodowli lasu oraz instrukcji: użytkowania lasu, ochrony 

lasu, urządzania lasu oraz aktów reglamentacji wewnętrznej 
podobnej rangi,

e) projektu planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwo-
wych, 

f) projektów wieloletnich (perspektywicznych) programów 
(planów) dostosowawczych oraz rozwojowych Lasów 

Państwowych, w tym projektów sektorowych programów 
operacyjnych oraz innych programów operacyjnych, z za-
strzeżeniem programów o zasięgu regionalnym i lokalnym,

g) projektowanych zmian organizacyjnych w Lasach Państwo-
wych, obejmujących tworzenie, dzielenie, łączenie oraz likwi-
dowanie nadleśnictw oraz regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych,

h) wydawanie opinii w każdej innej sprawie – z inicjatywy wła-
snej dyrektora generalnego Lasów Państwowych, albo 
na wniosek zgłoszony na posiedzeniu lub korespondencyjnie 
(z użyciem portalu korporacyjnego) przez choćby jednego 
członka Kolegium Lasów Państwowych, z zastrzeżeniem 
że dyrektor generalny Lasów Państwowych w stosunku 
do tych wniosków może podejmować decyzję o pobraniu 
opinii lub porady podczas następnego posiedzenia Kolegium 
Lasów Państwowych lub korespondencyjnie (z użyciem 
portalu korporacyjnego).

§ 4
Zasady działania oraz tryb pracy kolegium określa Regulamin 

Kolegium Lasów Państwowych.

§ 5
Obsługę kolegium prowadzi Gabinet Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych.

§ 6
Kadencja kolegium trwa trzy lata, począwszy od wejścia decyzji 

w życie.

§ 7
Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu 41 dyrektora 

generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. (znak: OR-013-
-3/07) w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł służą-
cych grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora gene-
ralnego Lasów Państwowych, niniejsze zarządzenie należy do grupy 
aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętej pod pozycją 3 c.

§ 8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak 

O

NARADA DYREKTORÓW
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

Warszawa, 8 listopada 2007 r.

GD-0031-7/2007 

Naradę prowadził dyrektor generalny Lasów Państwowych 
Andrzej Matysiak. W naradzie ponadto uczestniczyli: poseł 
Dariusz Bąk, senator Wojciech Skurkiewicz, dyrektor Departamentu 
Leśnictwa MŚ Zofia Chrempińska, doc. J. Kocel – IBL, zastępca 
dyrektora generalnego LP Ryszard Kapuściński, główny analityk LP 
Konrad Tomaszewski, dyrektorzy zakładów o zasięgu krajowym, 
przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ 
„Solidarność” Marian Pigan oraz naczelnicy i pracownicy Dyrekcji 
Generalnej LP.

Porządek dzienny narady:
1. Wyniki ekonomiczne LP po 9 miesiącach br. i prowizorium planu 

finansowo-gospodarczego LP na 2008 r.
2. Sprawy różne.

Na wstępie dyr. gen. LP A. Matysiak poinformował, że do Sejmu 
RP VI kadencji został wybrany D. Bąk – dyrektor RDLP Radom, 
a do Senatu RP W. Skurkiewicz – pracownik Dyrekcji Generalnej LP. 
Wyraził zadowolenie, że 7 leśników będzie reprezentowało 
naszą grupę zawodową w Sejmie i Senacie RP.  

Poseł D. Bąk i senator W. Skurkiewicz przedstawili wizję pracy 
w parlamencie oraz zaprezentowali krótko swoją drogę zawodową. 
Zachęcili do aktywnego udziału w życiu publicznym i angażowania 
się w procesy przemian w naszym środowisku i kraju. 

Ad 1
Dr K. Tomaszewski poinformował, że na stronie Portalu Leśno-

-Drzewnego została umieszczona znowelizowana wersja zasad 
sprzedaży drewna (zarządzenie 52A). Zarządzenie to uwzględnia 
definicję rynków właściwych w LP, w tym rynek właściwy drewna 
inicjalnego. Znowelizowano regulamin aplikacji „e-drewno”. Przy-
pomniał też, że istotą rynku właściwego są jednakowe warunki kon-
kurencji. W sytuacji braku historii nabywcy drewna, który rozpoczy-
na dopiero działalność, stosuje się kategorię drewna inicjalnego, 
natomiast w wypadku nabywców kupujących nieregularnie – incy-
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dentalnego. O zakwalifikowaniu do poszczególnych kategorii 
nabywców decyduje RDLP. 

Dyr. A. Matysiak ustalił, że RDLP na podstawie informacji 
z nadleśnictw opracują informację zbiorczą o ilościach drewna dla 
nabywców inicjalnych i incydentalnych, a następnie przekażą 
ją do DGLP. 

Dr K. Tomaszewski podkreślił, że zasady postępowania w han-
dlu drewnem, w tym z kategorią nabywców rozpoczynających 
i incydentalnych, są ustalone w zarządzeniu 52A DGLP. 

 
Następnie omówiono szczegółowo kwestie informatyczne, związane 

m.in. z udoskonaleniem rejestracji historii zakupu na Portalu Leśno-
-Drzewnym w odniesieniu do umowy z nabywcą oraz transferem 
danych z hurtowni do Portalu. Na ten temat głos zabrali: dr K. Toma-
szewski, dyrektorzy: S. Wisiński, J. Karetko i D. Pieniak 
oraz nacz. A. Ballaun i A. Królicki. Dyr. A. Matysiak zwrócił uwagę 
na fakt, że Portal Leśno-Drzewny zlikwidował problem należności 
przeterminowanych w LP. 

Nacz. A. Królicki przedstawił wyniki ekonomiczne LP po 3 kwar-
tałach 2007 r. na podstawie szczegółowej analizy w skali LP, 
wg RDLP oraz w porównaniu z planem na 2007 r. i analogicznym 
okresem  roku ubiegłego:

– przychodów,  
– kosztów uzyskania przychodów,
– wyniku finansowego. 

Przedstawił informację o stanie zapasów drewna, a dyr. A.Matysiak 
zobowiązał dyrektorów RDLP do bieżącego monitorowania stanu 
zapasów. Omówił zatrudnienie i środki na wynagrodzenia – 
– wg RDLP i planu na 2007 r., w porównaniu z ubiegłym rokiem. 
Zanalizował przeciętne miesięczne wynagrodzenie w RDLP 
w odniesieniu do planu i poszczególnych kategorii zatrudnionych. 
Dyr. A. Matysiak w nawiązaniu do powyższych informacji skonsta-
tował, że sytuacja finansowa LP jest dobra. 

Dyr. A. Matysiak we wstępie do prezentacji długoterminowej 
prognozy finansowej LP, wykonanej wspólnie przez Dyrekcję 
Generalną LP i Instytut Badawczy Leśnictwa,  podkreślił jej  zasto-
sowanie w dynamicznym kreowaniu kierunku rozwoju LP, zakłada-
jąc przewidywaną sytuację makroekonomiczną kraju oraz wpływ 
poszczególnych czynników na wynik finansowy LP.   

Doc. J. Kocel, pod którego kierunkiem opracowano prognozę, 
podkreślił, że jej podstawą jest arkusz zaproponowany przez 
dr. K. Tomaszewskiego w 2000 r., który został następnie dostosowany 
do obecnie obowiązującego planu kont w LP. W prognozie uwzględ-
niono m.in. przychody od 2009 r. z tytułu sprzedaży jednostek 
pochłaniania, programy finansowane przez UE do 2013 r. oraz 
tendencje w zakresie zatrudnienia i cen surowca drzewnego.

Dyr. A. Matysiak poinformował, że wymieniona prognoza, 
szczególnie w części dotyczącej stawek dla przedsiębiorców, 
została zaprezentowana na spotkaniu ze Stowarzyszeniem 
Przedsiębiorców Leśnych.

Dr K. Tomaszewski podkreślił, że prognoza to współcześnie 
niezbędne narzędzie do zarządzania Lasami Państwowymi i należy 
ją systematycznie rozwijać w kierunku przeniesienia do hurtowni 
danych, wykorzystania prognoz ekonomicznych odnośnie cen, 
kursów walut etc. oraz zastosowania metod statystycznych 
do opracowania danych. Należy również uwzględnić takie elementy, 
jak równowaga cen na surowiec z rentownością przemysłu drzew-
nego oraz ceny surowca na rynkach europejskich. Istotnym zagad-
nieniem, które powinno być wzięte pod uwagę, to teoria wartości 
całkowitej drzewostanu i użytkowanie lasu. 

Przewodniczący M. Pigan stwierdził, że jakkolwiek rolą związ-
ków zawodowych jest w szczególności troska o sprawy pracowni-
cze, to są one również zainteresowane zapewnieniem warunków 
finansowych do bezpiecznego rozwoju Lasów Państwowych. 
W negocjacjach na temat stawki wyjściowej brano pod uwagę rów-
nowagę tych czynników. W podpisanym protokole dodatkowym 
uwzględniono także postulaty związków zawodowych dotyczące 
kwestii mieszkaniowych. Prognoza jest obiektywnym narzędziem 
do podejmowania decyzji. Podkreślił, że nowe zasady sprzedaży 
drewna, zapewniające jawność postępowania oraz inne działania 
rozwojowe, powinny być kontynuowane i doskonalone. 

Nacz. A. Królicki zaprezentował prowizorium planu finansowo-
-gospodarczego LP na 2008 r.: przychody, koszty i wynik. Założono 
– na podstawie metody modelowania – wyjściowy (zlecenie usług 
nastąpi w wyniku przetargów) wzrost cen za usługi leśne: w pozy-
skaniu – 10%, zrywce – 15%, hodowli i ochronie – 20%. Omówił 
wskaźniki przyjęte do planu, dotyczące pozyskania i sprzedaży 
drewna oraz bilans funduszu leśnego, w tym m.in. nakłady na bu-
dowę środków trwałych i środki z budżetu państwa na zalesienia. 
Przyjęto 3% wzrost środków na wynagrodzenia i 2% wzrost 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przedstawił koszty 
utrzymania jednostek nadrzędnych. 

Dyr. A. Matysiak wyjaśnił, że wysokość nakładów na budowę 
środków trwałych wynika z bilansu otwarcia funduszu leśnego, 
na który zasadniczy wpływ ma odpis na fundusz leśny wykazany 
przez RDLP.

Ad 2
Przewodniczący M. Pigan poruszył sprawę wysokości nagród 

za wykonanie zadań, związanych z inwentaryzacją przyrodniczą 
w poszczególnych jednostkach LP. 

 
Dyr. J. Kaczmarek wyjaśnił, że o ich wysokości decydował 

Organ Regionalny, który dysponował odpowiednią wiedzą na temat 
zakresu i wkładu pracy poszczególnych nadleśnictw.

Notowała:
Anna Trzeciak

AKCEPTUJĘ:
DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak

O
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O

OGŁOSZENIA

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska (RDLP Wrocław) unieważnia skradzioną legitymację służbową nr 46, wydaną 1 sierpnia 
2006 r. leśniczemu Grzegorzowi Pyrkowskiemu.

NADLEŚNICZY
mgr inż. Stanisław Bazan

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu informuje, że w Nadlesnictwie Kościan, leśnictwo Olejnica 
skradziono trzy płytki do numerowania surowca drzewnego o numerach 091215/1844, 47–8.

Jednocześnie zawiadamiam, że postanowienia zarządzenia nr 55 z 4 listopada 1998 r. oraz nr 30 z 17 maja 2000 r. 
dyrektora generalnego LP w sprawie obrotu i prowadzenia ewidencji urządzeń do cechowania pozyskanego drewna 
w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych zostały spełnione.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. GOSODARKI LEŚNEJ

mgr inż. Henryk Piskonowicz 

O

Życzenia

zdrowych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz 

szczęścia i pomyślności

w Nowym 2008 roku 

składa

redakcja
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NOTATKI

UWAGA!

Biuletyn tylko w prenumeracie
realizowanej przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

JAK ZAMÓWIĆ PRENUMERATĘ?

• Zamówienia na prenumeratę miesięczników: „Głos Lasu”, „Echa Leśne” oraz „Biuletyn Informacyjny LP” przyjmuje
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. W tym celu trzeba przesłać do nas wypełniony druk zamówienia.

• Firmy należące do struktury organizacyjnej LP - płatność na podstawie faktury VAT.

• Pozostali prenumeratorzy powinni do zamówienia dołączyć dowód wpłaty. Wpłaty można dokonać przelewem 
na poczcie lub w banku na  podany na dole strony numer konta. 

 Proszę pamiętać o wpisaniu na odcinkach przelewu (w szczególności na odcinku dla odbiorcy) 
wszystkich istotnych dla prenumeraty danych tj. dane teleadresowe, tytuł miesięcznika, czas prenumeraty 
oraz liczby egzemplarzy.

Wpłat na prenumeratę „Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych” prosimy dokonywać na konto:
BOŚ SA II O/Warszawa, nr 96 1540 1157 2001 6612 0610 0003
Cena prenumeraty jednego egzemplarza wynosi:
–  kwartalnie – 15,00 zł,
–  półrocznie –  30,00 zł,
–  rocznie –  60,00 zł.



Czasopisma Lasów Państwowych
„Echa Leśne”

miesięcznik, magazyn przyrodniczo-kulturalny dla leśników i ich rodzin oraz czytelników zainteresowanych tematyką przyrodniczą.
„Głos Lasu”

miesięcznik, popularne czasopismo leśne o charakterze technicznym, szkoleniowym i instruktażowym.

Adres obydwu redakcji: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, 
tel. 0 22 822 49 31, e-mail: echa.lesne@lasypanstwowe.gov.pl, glos.lasu@lasypanstwowe.gov.pl

CENNIK REKLAM
w miesięcznikach wydawanych przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

Rodzaj ogłoszenia Wymiary mm Miejsce Kolor Cz.-białe

Cała kolumna 215x285; 182x252

4 strona numeru 2500 x

3 strona okładki 2500 x

4 strona okładki 3000 x

wewnątrz numeru 2000 1500

1/2 kolumny 182x125

4 strona numeru 1400 x

3 strona okładki 1400 x

4 strona okładki 1700 x

wewnątrz numeru 1100 750

1/4 kolumny 88x122; 182x61 wewnątrz numeru 600 400

1/8 kolumny 88x58; 42x122 wewnątrz numeru 330 220

1/16 kolumny 42x58 wewnątrz numeru 180 120

Drobne

do 120 znaków

(litera, znak 

interpunkcyjny, odstęp)

wewnątrz numeru x 30

Praca w leśnictwie jw. wewnątrz numeru x bezpłatnie

Artykuły promocyjne – 1 strona ze zdjęciem kolorowym 

(zdjęcie cz.-białe 50% bonifi katy)

4 strona numeru 3000 x

3 strona okładki 2500 x

wewnątrz numeru 2000 1500

Wkładki dostarczone przez zamawiającego*

(maks. format 200x285 mm)
0,80 zł za szt. 

Rodzaj ogłoszenia Miejsce Cz.-białe

Cała kolumna

3 strona okładki 1500

4 strona okładki 2000

wewnątrz numeru 1000

1/2 kolumny

4 strona numeru x

3 strona okładki 800

4 strona okładki 1100

wewnątrz numeru 550

1/4 kolumny wewnątrz numeru 300

1/8 kolumny wewnątrz numeru 170

1/16 kolumny wewnątrz numeru 90

Do ceny należy doliczyć 22% VAT.

Za zlecenie 3-krotnego powtórzenia 
– 20% rabatu.

Za jednoczesną reklamę
w „Echach Leśnych” i „Głosie Lasu” 
– 15% rabatu.

kontakt: Jolanta Stankiewicz,
tel.: 0 22 822 49 31, w. 517, fax: 0 22 823 96 79, 
e-mail: j.stankiewicz@lasypanstwowe.gov.pl

Rodzaj ogłoszenia Uwagi Miejsce Kolor Cz.-białe

Cała strona
wymiar zadruku kolumny

136x202

2 strona okładki 2300 x

3 strona okładki 2300 x

4 strona okładki 2700 x

wewnątrz numeru 1800 1200

3/4 strony

2 strona okładki 1900 x

3 strona okładki 1900 x

4 strona okładki 2200 x

wewnątrz numeru 1500 1000

1/2 strony

2 strona okładki 1300 x

3 strona okładki 1300 x

4 strona okładki 1500 x

wewnątrz numeru 1000 750

1/3 strony
3 strona okładki 800 x

wewnątrz numeru 600 400

1/4 strony
3 strona okładki 700 x

wewnątrz numeru 500 350

Drobne
do 120 znaków

(litera, znak interpunkcyjny, odstęp)
wewnątrz numeru x 30

Praca w leśnictwie jw. wewnątrz numeru x bezpłatnie

Artykuły promocyjne – 1 strona ze zdjęciem kolorowym (zdjęcie cz.-białe 50% bonifi katy)

2 strona okładki 2300 x

3 strona okładki 2300 x

wewnątrz numeru 1800 1200

Wkładki dostarczone przez zamawiającego* (maks. format 160x230 mm) 0,80 zł za szt.

*waga do 50 g (w przypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

Druk: Drukarnia LOTOS, ul. Wał Miedzeszyński 98, 04-987 Warszawa, tel.: 0 22 517 30 21

„Głos Lasu”

„Echa Leśne” „Biuletyn Informacyjny LP”

wymiar kolumny: przed obcięciem 173x245, po obcięciu 163x235

wymiar kolumny: przed obcięciem 215x295, po obcięciu 205x285
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