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● Zarządzenie nr 3 z 24 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 72 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 9 lipca 2003 r.,
dotyczącego zmian w informacji wewnętrznej w zakresie działalności fi nansowo-gospodarczej jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych (FP-1R-1/2007)
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2006 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w powierzchni oraz zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kwidzyn, w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Gdańsk i Nadleśnictwa Susz w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Olsztyn (OR-0150-9/2007) – bez 

publikacji (przyp. red.)

● Zarządzenie nr 5 z 1 lutego 2007 r. w sprawie ustalania sposobu wyboru wykonawców usług obcych na rzecz zakładów Lasów 
Państwowych oraz nadleśnictw, realizowanych w ciężar ryczałtu transportowo-spedycyjnego (OM-906-1-25/07)

● Zarządzenie nr 6 z 13 lutego 2007 r. w sprawie zmiany nazwy i siedziby Nadleśnictwa Buda Stalowska w Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych Lublin (OR-0150-2/2007)

● Zarządzenie nr 7 z 16 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu 
krajowym i regionalnym (OR-015-4/2007)

● Zarządzenie nr 8 z 19 lutego 2007 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania nowelizacji standardu leśnej mapy 
numerycznej dla poziomu nadleśnictwa (ZU-042-02-17/2007)

● Zarządzenie nr 9 z 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w „Instrukcji urządzania lasu”, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 43 
 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 18 kwietnia 2003 r. w sprawie „Instrukcji urządzania lasu” (ZU-7019-7/2007)

● Decyzja nr 1 z 15 stycznia 2007 r. w sprawie dokonania likwidacji składników majątkowych biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych (FL-043=01/2007) – bez publikacji (przyp. red.)

● Decyzja nr 2 z 23 stycznia 2007 r. w sprawie zlecenia Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Wydziału Ogrod-
nictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie realizacji tematu badawczego pt.: „Roczny 
raport retrospektywno-prognostyczny z obserwacji dokonywanych na powierzchniach prognostycznych w nadleśnictwach znajdujących 
się w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Piła” (OR-5010/1/07) – bez publikacji (przyp. red.) 

● Decyzja nr 3 z 24 stycznia 2007 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia z wykorzystania Busi-
ness Objects w trybie z wolnej ręki (OZ-2715-1/07) – bez publikacji (przyp. red.)

● Decyzja nr 4 z 24 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany decyzji nr 36 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 28 lutego 2003 r., 
znak: GK-171-5/03 (GK-171-2/07) – bez publikacji (przyp. red.) 

● Decyzja nr 5 z 30 stycznia 2007 r. w sprawie metodyki inwentaryzacji siedlisk i roślin (ZO-732-6-5/2007) 

● Decyzja nr 6 z 9 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na zorganizowanie przez Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) następujących szkoleń:

 1. „Mała retencja wodna w nadleśnictwie – programy, projekty, fi nansowanie i realizacja”.
 2. „Cięcia pielęgnacyjne i przekształceniowe jako sposoby osiągania stabilności drzewostanów”.
    (OZ-2715-1/2007) – bez publikacji (przyp. red.)

● Decyzja nr 7 z 9 lutego 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) nastę-
pujących szkoleń:

 1. „Mała retencja wodna w nadleśnictwie - programy, projekty, fi nansowanie i realizacja”.
 2. „Cięcia pielęgnacyjne i przekształceniowe jako sposoby osiągania stabilności drzewostanów”.
    (OZ-2715-1/2007) – bez publikacji (przyp. red.) 

● Decyzja nr 8 z 16 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję nr 57/2006 z 14 lipca 2006 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Ośrodka 
Kultury Leśnej w Gołuchowie (OR-014-2/2007) – bez publikacji (przyp. red.) 

ZARZĄDZENIA I DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 22 stycznia do 27 lutego 2007 r.)

O
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ZARZĄDZENIE NR 3
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 24 stycznia 2007 r.

W SPRAWIE ZMIANY 
W ZARZĄDZENIU NR 72 
DYREKTORA GENERALNEGO 
LASÓW PAŃSTWOWYCH Z 9 LIPCA 2003 R. 
DOTYCZĄCYCH ZMIAN W INFORMACJI 
WEWNĘTRZNEJ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI 
FINANSOWO-GOSPODARCZEJ 
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

FP-1-R-1/2007

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 2001 r. 
o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, tekst jednolity) oraz 
w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik nr 50 ministra ochrony 

środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. 
w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leś-
nemu Lasy Państwowe, a także § 10, ust. 4 zarządzenia nr 6 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 9 lutego 2006 r. 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych zarządzam, co następuje.

§ 1

Znosi się obowiązek składania przez jednostki organizacyjne 
Lasów Państwowych informacji LPIO 4.

§ 2
Zbieranie niezbędnych danych o realizacji zadań planu finanso-

wo-gospodarczego LP odbywa się z wykorzystaniem hurtowni 
danych LP.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 lutego 2007 r. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak

ZARZĄDZENIE NR 5
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 1 lutego 2007 r.

W SPRAWIE USTALENIA 
SPOSOBU WYBORU WYKONAWCÓW 
USŁUG OBCYCH NA RZECZ LASÓW 
PAŃSTWOWYCH1 ORAZ NADLEŚNICTW, 
REALIZOWANYCH W CIĘŻAR RYCZAŁTU 
TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNEGO

OM-906-1-25/07

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych, określonego w § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu3 
zarządzam, co następuje.

Rozdział 1. Regulacje ogólne
§ 1

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
1) ryczałcie transportowo-spedycyjnym, należy przez to rozu-

mieć wynagrodzenie kalkulowane w zł za m3 (metr sześcienny 
drewna), należne od nabywców drewna nadleśnictwom lub 
zakładom Lasów Państwowych, działającym w imieniu i na 
rzecz nadleśnictw za usługi w zakresie gospodarki leśnej lub 
poza gospodarką leśną, bezpośrednio związane ze sprzedażą 
drewna jako częścią składową gospodarki leśnej, kończące się 
załadunkiem drewna zakupionego przez nabywcę na wagony 
kolejowe;

2) prawie zamówień publicznych, należy przez to rozumieć 
ustawę z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2004 r.: nr 19, poz. 177; nr 96, poz. 959; nr 116, 
poz. 1207; nr 145, poz. 1537; nr 273, poz. 2703; z 2005 r.: nr 163, 
poz. 1362; nr 184, poz. 1539; z 2006 r., nr 79, poz. 551);

3) ustawie o lasach, należy przez to rozumieć ustawę z 28 wrześ-
nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z później-
szymi zmianami);

4) Kodeksie Leśnym Handlowym, należy przez to rozumieć 
zarządzenie nr 52 dyrektora generalnego Lasów Państwowych 
z 23 października 2006 r. w sprawie ustalenia sposobu prowa-
dzenia sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe, czyli wewnętrzny Kodeks Leśny 
Handlowy (OM-906-1-125/06).

§ 2
Usługi obce świadczone dla nadleśnictw lub zakładów Lasów 

Państwowych, realizowane w ciężar ryczałtu transportowo-spedy-
cyjnego, mogą być zamawiane tylko w tych przypadkach, w których 
dowóz drewna do składnicy przykolejowej oraz jego załadunek 
na wagony nie może odbyć się z użyciem środków transportowych 
oraz innego sprzętu, należących do jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych – w ramach działalności własnej tych jedno-
stek, usług pobieranych przez te jednostki w ramach działalności 
dodatkowej zakładów Lasów Państwowych lub pobieranych 
w ramach usług wewnątrzinstytucjonalnych4. 

Rozdział 2. Opis oraz identyfikacja prawna 
przedmiotu zamówienia

§ 3
1. Uwzględniając art. 29, ust. 15, art. 30, ust. 66 prawa zamówień 

publicznych, przedmiotem zamówienia przy zamawianiu usług 
obcych, o których mowa § 2, są czynności obejmujące:

1) załadunek drewna dłużycowego lub średniowymiarowego 
oraz małowymiarowego w lesie na samochodowe środki 
transportowe, po jego zrywce do miejsca przemieszczania 
kołowego w lesie, transport dłużyc w lesie lub podwóz drew-
na średniowymiarowego oraz małowymiarowego do drogi 
publicznej – realizowane w sposób zgodny z wymaganiami 
gospodarki leśnej, tj. niepowodujący uszkodzenia dróg 
leśnych oraz drzew rosnących przy tych drogach, a także 
z uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo-czasowego, 
ustalonego przez zamawiającego, a także jego bieżących 
wytycznych operacyjnych;

2) dowóz drewna drogami publicznymi do składnic przykolejo-
wych z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnego 

O
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Identyfi kacja przedmiotu zamówienia na podstawie 
ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r., zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
[Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 329/1 z 17.12.2003]

Kod zamówienia Nazwa czynności

według nazewnictwa 
we Wspólnym 
Słowniku Zamówień 

według nazewnictwa 
w § 3 niniejszego 
zarządzenia

77200000-2 usługi i leśnictwa załadunek drewna 
dłużycowego w lesie 
na samochodowe środki 
transportowe; 
transport dłużyc w lesie 

77210000-5 usługi uboczne 
związane z pozyskiwaniem drewna

77211200-4 transport dłużyc 
na terenie lasów

77230000-1 usługi doraźne dotyczące leśnictwa załadunek 
drewna średnio- 
oraz małowymiarowego 
w lesie na samochodowe 
środki transportowe; 
podwóz drewna średnio- 
oraz małowymiarowego 
do drogi publicznej9 

77231000-8 usługi gospodarki leśnej

60122000-9 usługi drogowego transportu towarów dowóz drewna 
drogami publicznymi 
do składnic 
przykolejowych

60122100-0 usługi drogowego transportu towarów 
w pojazdach specjalistycznych

60122130-9 usługi transportowe 
przy użyciu pojazdów 
przystosowanych 
do transportu 
towarów luzem

60121000-2 towarowy transport kolejowy wyładunek drewna 
na składnicy 
przykolejowej 
wraz z dozorowaniem 
tego drewna 
oraz czynnościami 
przygotowawczymi 
do transportu;
załadunek drewna 
na wagony kolejowe;

60121600-8 transport kolejowy towarów suchych luzem

o drogach publicznych, realizowany w kontynuacji czyn-
ności, o których mowa pkt.1);

3) ewentualny wyładunek drewna na składnicy przykolejowej 
wraz z dozorowaniem tego drewna oraz czynnościami 
przygotowawczymi do transportu, o ile opisane czynności 
składu oraz manipulacji wynikają w szczególności z potrzeb 
higienicznych lasu (potrzeba przyspieszonego wywozu drew-
na z lasu), wymagań technologicznych nabywcy drewna 
(związanych np. z przejściową kumulacją drewna na jego 
placach przyzakładowych lub przestojami technologicznymi); 

4) załadunek drewna na wagony kolejowe według wymagań 
techniczno-technologicznych przewoźnika, ujętych w przepi-
sach prawa powszechnego oraz zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-czasowym, ustalonym przez zamawiającego, 
a także zgodnie z jego bieżącymi wytycznymi operacyjnymi, 
wydawanymi wykonawcy w uzgodnieniu z nabywcą drewna; 

zwane dalej „usługami spedycyjnymi”.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, obejmują załatwianie przez 
wykonawcę spraw administracyjnych7, związanych z realizacją  
usługi, takich jak:
1) zamówienie wagonów kolejowych,
2) sporządzenie specyfikacji wysyłkowej wraz z listem przewo-

zowym,
3) załatwianie spraw związanych z opłaceniem listu przewozo-

wego,
4) uczestniczenie w procesach reklamacyjnych.

3. Uwzględniając art. 30, ust. 78 prawa zamówień publicznych, 
do kodowania i unifikacji nazewnictwa  w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia dotyczących czynności, o których mowa 
w ust. 1 oraz w ust. 2, należy posługiwać się następującym 
zestawieniem tabelarycznym.
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Rozdział 3. Uproszczenia w postępowaniu, 
ustalone na podstawie art. 5, ust. 1 

prawa zamówień publicznych
§ 4

Uwzględniając normę, zawartą w przepisie art. 5, ust. 1, pkt 4 
oraz pkt 1210, w powiązaniu z normą art. 5, ust 211, a także biorąc 
pod uwagę, że ciążące na Lasach Państwowych czynności dowozu 
drewna do składu przykolejowego wraz z jego załadunkiem 
na wagony kolejowe wykazują ścisły związek z prowadzeniem 
gospodarki leśnej, gdyż warunkują dojście do skutku sprzedaży 
pozyskanego drewna, stanowiącej z mocy definicji zawartej w usta-
wie o lasach część składową gospodarki leśnej – ustala się, że przy 
zamawianiu usług obcych, o których mowa w § 2 i § 3, zwanych 
dalej umownie usługami spedycyjnymi:
1) będą obowiązywały terminy składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu oraz terminy składania ofert, ustalone 
w niniejszym zarządzeniu;

2) w ocenie ofert będzie brana pod uwagę właściwość wykonawcy, 
obejmująca:
a) czas trwania współpracy z jednostkami organizacyjnymi 

Lasów Państwowych w zakresie transportu drewna z jedno-
stek organizacyjnych Lasów Państwowych do nabywców – 
– na zlecenie Lasów Państwowych lub na zlecenie nabywców;

b) ogólna ładowność jednorazowa będących w dyspozycji 
środków transportowych;

c) liczba składnic drewna należących do wykonawcy;
d) średnioroczna w okresie ostatnich ośmiu lat (lub w okresie 

współpracy bezpośredniej lub pośredniej z Lasami Państwo-
wymi w zakresie transportu drewna, jeśli okres ten jest krótszy 
niż osiem lat) liczba nadleśnictw oraz zakładów, skąd 
wykonawca woził drewno do składów przykolejowych lub 
do nabywców;

3) będą obowiązywały zasady zabezpieczenia przystąpienia 
do umowy, ustalone w niniejszym zarządzeniu. 

Rozdział 4. Zamawiający
§ 5

1. Z mocy niniejszego zarządzenia, wykorzystując możliwość stwo-
rzoną normą art. 15, ust. 212 prawa zamówień publicznych, 
dyrektor generalny Lasów Państwowych występujący w imieniu 
zamawiającego, którym zgodnie z normą art. 3, ust. 113 prawa 
zamówień publicznych, w powiązaniu z normą art. 32, ust. 114 
ustawy o lasach jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe, powierza przygotowanie oraz przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie zamówienia nadleśnictwom:
a) w których nabywcy zakupili drewno objęte ryczałtem trans-

portowo-spedycyjnym, albo z których pochodzi drewno, 
sprzedawane przez zakłady 

lub
b) z których pochodzi drewno sprzedawane przez zakłady 

Lasów Państwowych.
2. Nadleśnictwa, o których mowa w ust.1, lit. b), podpisują z właści-

wymi zakładami Lasów Państwowych porozumienia w sprawie 
przeprowadzenia w ich imieniu przez te zakłady wyboru wyko-
nawców oraz prowadzenia z nimi rozrachunków i rozliczeń 
finansowych. 

3. Uwzględniając okoliczność, że nadleśnictwa działają na podsta-
wie planów finansowo-gospodarczych, prowadzą pełną ewiden-
cję księgową oraz samodzielnie sporządzają rachunek zysków 
i strat, jak również sprawozdanie finansowe – ustala się, że 
do nadleśnictw, o których mowa w ust. 1, zastosowanie ma 
norma art. 32, ust. 515 prawa zamówień publicznych.

4. W każdym przypadku, w którym w niniejszym zarządzeniu 
określone obowiązki nałożone zostały na dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych jako organ kierowniczy Lasów Państwo-
wych lub na dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-
wych należy przyjmować, że działają oni za i z upoważnienia 
kierowników zamawiającego.

5. Ustęp 3 odnosi się odpowiednio do dyrektora Zakładu Informatyki 
Lasów Państwowych jako administratora Aukcji Elektro-
nicznej.

Rozdział 5. Tryb zamówienia oraz wytyczne dotyczące 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

§ 6

Przy zamawianiu usług spedycyjnych stosowany powinien być 
przetarg nieograniczony, uwzględniający zastosowanie aukcji elek-
tronicznej.

§ 7 
Stosownie do regulacji § 5 oraz § 6 w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w roli zamawiającego powinny występować 
nadleśnictwa, działające:

1) w swoim imieniu;
2) przy pomocy zakładów Lasów Państwowych, 

§ 8
1. Przedmiotem zamówienia powinny być usługi spedycyjne świad-

czone na rzecz zamawiającego, dotyczące drewna należącego 
do grupy transportowej, o której mowa w ust. 2 oraz objętego 
tą samą kwotą ryczałtu transportowo-spedycyjnego.

2. Biorąc pod uwagę skutki dla parametrów techniczno-technolo-
gicznych czynności transportowych oraz załadunkowych na 
wagony kolejowe, ustala się następujące grupy transportowe:

1) drewno wielkowymiarowe;
2) drewno średniowymiarowe.

3. Przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem § 11, może być:
1) całość drewna danej grupy transportowej, przewidzianego 

do spedycji z nadleśnictwa 
lub

2) część drewna, o której mowa w pkt. 1, jeśli wyodrębnienie 
takiej części jest uzasadnione jego usytuowaniem terytorial-
nym (drewno z terenu nadleśnictwa lub innymi względami 
o charakterze techniczno-technologicznych).

4. Przy opisie przedmiotu zamówienia należy się kierować jego 
charakterystyką, zawartą w rozdziale 2.

5. Biorąc pod uwagę art. 32, ust. 116 prawa zamówień publicznych, 
wartość przedmiotu zamówienia ustala się jako iloczyn ilości 
drewna należącego u zamawiającego do jednej grupy transpor-
towej, objętego wspólnym ryczałtem transportowo-spedycyjnym 
oraz kwoty tego ryczałtu. 

§ 9
1. Usługi spedycyjne powinny być zasadniczo zamawiane raz 

do roku, w terminie do 15 lutego,  po zakończeniu rokowań inter-
netowych w trybie Kodeksu Leśnego Handlowego.

2. Usługi spedycyjne powinny być zamawiane na cały rok, a ich 
realizacja powinna wynikać z harmonogramu rzeczowo-czaso-
wego, ustalanego oraz modyfikowanego przez dyrektora gene-
ralnego Lasów Państwowych we współpracy z dyrektorami 
regionalnych dyrekcji  Lasów Państwowych, albo przez 
poszczególnych dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych.

3. Jeśli w Lasach Państwowych, na poziomie lokalnym, regional-
nym lub krajowym, wystąpi stan siły wyższej w rozumieniu 
Kodeksu Leśnego Handlowego, skutkujący masami drewna 
do objęcia usługami spedycyjnymi – zamawianie usług spedy-
cyjnych może następować w ciągu roku kalendarzowego. 

§ 10
Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie usług spedy-

cyjnych powinno być: 
1) złożenie przez wykonawcę oświadczenia o braku przeszkód 

prawnych oraz faktycznych w wykonaniu zamówienia, 
szczególnie odnoszących się do spełnienia wymagań tech-
niczno-technologicznych przez środki transportowe wyko-
nawców oraz do posiadania przez wykonawcę wymaga-
nych przepisami prawa dokumentów dopuszczających 
świadczenie przez niego usług spedycyjnych, przy czym 
dyrektorzy regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, dzia-
łając w imieniu kierowników zamawiającego, powinni do-
kładać należytej staranności w celu zweryfikowania wymie-
nionych oświadczeń;
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Lp. Charakterystyka J.m. Wartość 
charakterystyki 

podawanej
przez wykonawcę

Wolne moce 
transportowe

Wyszczególnienie grupy transportowej (grup transportowych)

1. Liczba środków transportowych szt. (w.1* w.2* w 3* w 4) – (w 5)

2. Przeciętna ładowność jednego środka 
transportowego m3

3. Liczba kursów w ciągu dnia,
w przeliczeniu na jeden środek transportowy liczba bez miana

4. Liczba dni roboczych do końca roku liczba bez miana

5. Dotychczasowe zlecenia uzyskane 
od Lasów Państwowych (niezrealizowane) m3

4) złożenie ofert, które przed skierowaniem na aukcję elektro-
niczną podlegają badaniu przez zamawiającego lub działają-
cego w jego imieniu administratora Aukcji Elektronicznej 
z punktu widzenia następujących kryteriów:
a) kryterium jednoznaczności zapisów oraz poprawności 

rachunkowej (badanie w trybie art. 87, ust. 1, w powiązaniu 
z art. 88 prawa zamówień publicznych)17; 

b) kryterium łącznej sumy drewna w ofertach (łączna liczba 
ofert złożonych u poszczególnych zamawiających nie 
może przekraczać zdolności transportowej, ustalonej 
na podstawie danych, o których mowa w § 12)18; 

c) kryterium ceny nadmiernie wygórowanej (oferowana cena 
nie może przekraczać kwoty ryczałtu);

d) kryterium ceny rażąco niskiej (badanie w trybie art. 90, ust. 1 
prawa zamówień publicznych)19 ,

e) kryterium niewystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 89, 
ust. 1 oraz art. 90, ust. 3 prawa zamówień publicznych20. 

§ 11
1. Z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym zarządzeniu 

dyrektor generalny Lasów Państwowych powinien doprowa-
dzić do zapewnienia komunikacji oraz przekazywania informacji 
między wykonawcami i zamawiającymi lub organami działają-
cymi w imieniu kierowników zamawiających, za pomocą 
Internetu.  

2. W wykonaniu funkcji celu, o której mowa w ust. 1, ze strony inter-
netowej każdego zamawiającego powinna być stworzona możli-
wość przechodzenia na stronę Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych, a z niej na stronę Portalu Leśno-Drzewnego, 
o którym mowa w Kodeksie Leśnym Handlowym.

Wyszczególnienie cechy 
charakteryzującej właściwość 

wykonawcy

Uwagi o sposobie utrwalenia danych
 przez wykonawcę

Udokumentowanie 
danych

Czas trwania współpracy liczba lat współpracy 
wyłącznie pod obecną firmą

wykonawca składa dokumenty, 
inne dowody oraz informacje 
uwiarygodniające wartość cechyOgólna ładowność jednorazowa 

środków transportowych 
będących w dyspozycji wykonawcy

wykonawca podaje w m3 wynik kalkulacji 
własnej na podstawie danych o liczbie 
będących w jego dyspozycji środków 
transportowych oraz ładowności 
każdego z nich

Liczba składnic drewna 
będących w dyspozycji wykonawcy

wykonawca podaje składnice pozostające 
w jego prawnym władaniu jako jego 
własność, przedmiot ograniczonych praw 
rzeczowych lub dzierżawy; 
podaje się składnice wyczerpujące 
znamiona jednostek lokalnych 
w rozumieniu przepisów właściwych 
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 

Liczba nadleśnictw oraz zakładów wykonawca podaje średnią 
w rozpatrywanym okresie liczbę jednostek 
organizacyjnych Lasów Państwowych 
(nadleśnictw, zakładów), z zasięgu 
terytorialnego, które świadczyły usługi 
w zakresie transportu drewna (na zlecenia 
tych jednostek lub nabywców drewna); 
wykonawca podaje średnią ważoną ilość 
drewna przwożonego w poszczególnych 
latach danego okresu 

2) złożenie przez wykonawcę następujących informacji:

3) złożenie przez wykonawcę informacji o jego mocach przewozowych poprzez wypełnienie następującego formularza (raptularza), 
podlegających weryfikacji przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, działających w imieniu kierowników zama-
wiających:
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3. Strona Portalu Leśno-Drzewnego powinna zawierać raptularze, 
formularze oraz raporty pozwalające na wymianę informacji oraz 
realizację innych obowiązków ciążących na wykonawcach, 
zamawiających lub organach działających w imieniu kierowni-
ków zamawiających.

§ 12
1. W celu zapewnienia przystąpienia do umowy, jeden wykonawca 

jest obowiązany do wpłacenia kwoty wadium odpowiadającej 
łącznej ilości drewna, którą ujął w ofertach niepodlegających 
odrzuceniu oraz stawki za jeden m3 drewna.

2. Stawkę ustala dyrektor generalny Lasów Państwowych, umiesz-
czając tę informację na stronie Portalu Leśno-Drzewnego.

3. Wadium powinno być wniesione przed otwarciem aukcji elektro-
nicznej.

4. Dowód wpłaty wadium, o ile informacja o wpłacie wadium 
nie może być przekazana drogą elektroniczną, wykonawca 
dostarcza do zamawiającego, jeśli tylko u niego składa ofertę 
lub w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, albo 
w jednostce organizacyjnej wskazanej przez dyrektora general-
nego Lasów Państwowych.

5. Kierownik jednostki organizacyjnej, który otrzymał dowód wpłaty 
wadium, informację o otrzymaniu tego dowodu zamieszcza 
na stronie Portalu Leśno-Drzewnego. 

§ 13
1. Wykonawca jest związany ofertą w ciągu 30 dni od daty 

zamknięcia aukcji. 
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie podlega przedłużeniu.

§ 14
1. Zamawiający przy udzielaniu zamówienia korzystają z funkcji 

Portalu Leśno-Drzewnego, administrowanego przez Zakład 
Informatyki Lasów Państwowych.

2. Funkcjonalność Portalu Leśno-Drzewnego powinna umożliwiać 
zamawiającym  umieszczanie podstawowych informacji o przed-
miocie zamówienia (grupa transportowa, ilość drewna do obję-
cia usługą spedycyjną, cena dolna, cena górna).

3. Po umieszczeniu przez zamawiających informacji, o których 
mowa w ust. 2, wszyscy zainteresowani wykonawcy – korzystając 
z funkcji Portalu Leśno-Drzewnego – składają oferty na wykonanie 
usługi spedycji jednocześnie w odniesieniu do wszystkich zama-
wiających, którzy zostali przez nich wybrani do objęcia ofertami21.

4. Ofertą może być obłożona dowolna liczba przedmiotów 
zamówienia na usługi spedycyjne do zrealizowania na rzecz 
zamawiającego.

5. W czasie przysługującym na składanie ofert wykonawcy mogą 
wycofywać, zamieniać (modyfikować) swoje oferty22.

6. Jeżeli po zbadaniu ofert okaże się, że w wyniku niedostatecznej 
ich liczby lub w następstwie odrzucenia niektórych ofert część 
drewna pozostaje nieobłożona ofertami, dyrektor generalny 
Lasów Państwowych ustala dodatkowy termin przysługujący 
na składanie ofert, wyznaczając czas na ich zbadanie.

7.Oferty składane po upływie terminów nie będą przyjmowane 
przez system, choć będą przechowywane w pamięci zapasowej 
przez czas przysługujący na zgłaszanie protestów.

8. Złożenie oferty, przyjęte przez system, poczytuje się za wyczer-
pujące wymaganie złożenia przez wykonawcę wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

9. W odniesieniu do drewna, nieobłożonego ofertami, zamawiający 
wybiera wykonawcę usługi spedycyjnej w trybie zapytania o cenę.

§ 15
1. Oferty niepodlegające odrzuceniu są oceniane na podstawie 

ceny jednostkowej, ujętej w ofercie oraz na podstawie kryteriów, 
o których mowa w § 4.

2. Algorytm służący ocenie poszczególnych ofert, które nie zostały 
odrzucone, przedstawia następująca tabela:

Kryteria oceny 
pierwszego stopnia

Kryterium oceny 
drugiego stopnia

Waga Wartość cechy dająca 
10 punktów ocennych

Wartość cechy dająca 
0 punktów ocennych

Właściwość wykonawcy 0,4

czas trwania współpracy 10 lat lub dłużej pierwszy rok współpracy

ogólna ładowność 
jednorazowa będących 
w dyspozycji środków 
transportowych

600 m3 lub więcej 40 m3 i mniej

liczba składnic drewna, 
należących 
do wykonawcy

10 jednostek lokalnych 
lub więcej

1 jednostka lokalna 
lub brak składnic

liczba nadleśnictw 
oraz zakładów

10% liczby jednostek 
lub więcej

0,25% liczby jednostek 
i mniej

Cena jednostkowa usługi 0,6 cena dolna lub cena 
niższa od ceny dolnej

stawka ryczałtu 
transportowo- 
-spedycyjnego

3. Wartość początkową (ocenę punktową) każdej nieodrzuconej 
oferty ustala się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy 
stosowaniu analizy wartości.

4. Tę samą metodę stosuje się przy ustalaniu wartości oferty 
po każdym postąpieniu przez uczestniczących w aukcji.

5. Następnego dnia po dniu zamknięcia aukcji na stronie Portalu 
Leśno-Drzewnego dla każdego, indywidualnie oznaczonego 
(pod względem zamawiającego, grupy transportowej drewna 
oraz ryczałtu transportowo-spedycyjnego) przedmiotu zamówie-
nia jest zamieszczany raport, obejmujący następujące dane:

Oznaczenie oferty Ocena punktowa oferty 
(poczynając od oferty 

o najwyższej punktacji) 

Liczba części zamówienia 
ujęta w ofercie

Różnica między 
ilością drewna związanego 

z przedmiotem zamówienia 
i narastającą sumą liczby 

części zamówienia 
z kolumny poprzedzającej
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 6. W raporcie ujmuje się wszystkie oferty, umieszczane w porząd-
ku wynikającym z  malejącej  wartości ich oceny punktowej, 
aż do wyczerpania się warunku dodatniej wartości różnicy 
w kolumnie nr 4. 

 7. Jeżeli dodanie do raportu kolejnej (pod względem ich oceny 
punktowej) oferty powoduje naruszenie warunku, o którym 
mowa w ust. 6, oferta ta stanowi ostatnią pozycję raportu, przy 
czym do tej oferty przypisuje się taką liczbę części zamówienia, 
przy której omawiana różnica przyjmuje  wartość równą zeru. 

 8. Wszystkie oferty umieszczone w wymienionym raporcie są 
ofertami wygrywającymi, przy czym poczytuje się, że oferta 
o najwyższej punktacji jest ofertą najkorzystniejszą w stosunku 
do takiej liczby części zamówienia, jakiej dotyczy; oferta o niż-
szej ocenie jest ofertą najkorzystniejszą w stosunku do następ-
nych części zamówienia (tj. tych części zamówienia, które 
są do tej oferty przywiązane) itd.

 9. Kolejność umieszczenia ofert w raporcie, o którym mowa wyżej, 
decyduje o kolejności przystępowania do zawierania umów 
z wykonawcami. Wykonawcom przystępującym do umów przy-
sługuje prawo do uzgodnienia korzystnego miejsca drewna 
stawianego do transportu, a także prawo uzgadniania korzyst-
nych dla nich z punktu widzenia ekonomiczno-technologicznych 
pul tego drewna – spośród miejsc oraz drewna nie „zagospo-
darowanego” w umowach wcześniej zawartych.

10. Jeżeli wykonawca, który złożył ofertę o zredukowanej liczbie 
części zamówienia (stosownie do zasady opisanej w zdaniu 
poprzednim), oświadczy, iż rezygnuje z wykonania usługi – wadium, 
które wpłacił, nie przepada, zaś zwolnione w ten sposób drewno jest 
obejmowane usługą spedycyjną w trybie zapytania o cenę.

11 .Tryb zapytania o cenę dotyczy również drewna objętego oferta-
mi najkorzystniejszymi, jeżeli nie dochodzi do zawarcia umowy 
na jego usługi spedycyjne.

§ 16
Przed zawarciem umowy wykonawcy legitymujący się najko-

rzystniejszymi ofertami są obowiązani do złożenia oświadczenia 
i przedstawienia dokumentów, wymaganych przepisami prawa, 
o dopuszczeniu do występowania w obrocie gospodarczym.

§ 17
1. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy są wszystkie 

instrumenty, wymienione w art.148 prawa zamówień publicz-
nych.

2. Wykonawca, który zawiera umowę lub umowy z jednym zama-
wiającym – zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
składa na ręce tego zamawiającego.

3. Wykonawca, który zawiera umowę więcej niż z jednym zamawia-
jącym – zabezpieczenie składa na ręce dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych lub wskazanego przez niego dyrektora 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

§ 18
1. Umowa na wykonanie usługi transportowo-spedycyjnej może 

zawierać klauzulę, że z chwilą rozpoczęcia realizacji tej usługi 
drewno przechodzi na własność wykonawcy.

2. Wzory umowy wykonania usługi spedycyjnej przedstawiono 
w załączniku nr 1.

 
§ 19

Ustala się następujące inne istotne warunki zamówienia:
a) wykonawcy przysługują wszystkie środki dochodzenia swoich 

praw, ujęte w prawie zamówień publicznych oraz innych 
przepisach prawa powszechnego;

b) obowiązują rozliczenia w złotych polskich;
c) obowiązuje zasada, że żadna z części zamówienia nie może 

być powierzona do wykonania przez wykonawcę jego pod-
wykonawcy;

d) udział w postępowaniu wymaga od wykonawcy dostępu 
do sprzętu komputerowego o powszechnie akceptowanych 
minimalnych wymaganiach;

e) udział w postępowaniu wymaga wypełnienia raptularza 
(formularza) rejestracyjnego, stanowiącego załącznik nr 3, 
zamieszczonego na stronie Portalu Leśno-Drzewnego, z któ-
rym łączność nawiązuje się za pomocą formularza akcji 
(ikony), zamieszczonej na stronie www.lp.gov.pl;

f)  odpowiednie formularze, raptularze oraz raporty – umiesz-
czone na stronie portalu, o którym mowa w lit. e) – służą 
do komunikowania się oraz przekazywania informacji między 
wykonawcami, zamawiającymi oraz uprawnionymi stanowi-
skami pracy w Lasach Państwowych;

g) minimalne postąpienie w aukcji wynosi 0,50 zł.

Rozdział 6. Szczegółowy sposób postępowania 
przy prowadzeniu zamówienia

§ 20
 1. W terminie ustalonym przez dyrektora generalnego Lasów 

Państwowych w drodze decyzji, zamieszczanej na stronie Portalu 
Leśno-Drzewnego, podaje się termin, w którym zamawiający 
zamieszczą ogłoszenie o wszczęciu postępowania. W decyzji, 
o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wskazuje się termin 
rozpoczęcia oraz zakończenia składania ofert, o których mowa 
w § 10.

 2. Zamawiający, kierując się uregulowaniami rozdziału 5 oraz 
normą art. 41 prawa zamówień publicznych, przygotowują 
ogłoszenie o wszczęciu postępowania, a następnie publikują 
oraz kolportują to ogłoszenie, stosownie do normy art. 40 oraz 
art. 42, ust. 1 prawa zamówień publicznych, uwzględniając 
decyzję, o której mowa w pkt. 1. 

 3. Zamawiający, sporządzając oferty, będą korzystać z kreatora 
ogłoszenia zamieszczonego na stronie Portalu Leśno-Drzewnego.

 4. Równolegle z pracami nad ogłoszeniem, o którym mowa 
w punktach poprzedzających, zamawiający, kierując się uregu-
lowaniami rozdziału 5 oraz normą art. 36 prawa zamówień 
publicznych, a także korzystając z odpowiedniego kreatora, 
zamieszczonego na stronie Portalu Leśno-Drzewnego, sporzą-
dzają specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą 
– z uwzględnieniem art. 42 prawa zamówień publicznych
– udostępniają bez zbędnej zwłoki na swoich stronach interne-
towych.

 5. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia podaje się, 
 że ich częścią składową jest niniejsze zarządzenie.

 6. Aukcją elektroniczną administruje w imieniu wszystkich zama-
wiających dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych. 

 7. W terminie wynikającym z ogłoszeń oraz istotnych warunków 
zamówienia wykonawcy, uwzględniając regulacje niniejszego 
zarządzenia, przez czas, o którym mowa w zdaniu drugim, 
ust. 1, składają oferty. 

 8. Możliwość złożenia ofert jest warunkowana zaaprobowaniem 
komunikatu, że wykonawca zapoznał się z ogłoszeniem, istotnymi 
warunkami zamówienia, jak też niniejszym zarządzeniem oraz 
że dokumenty te akceptuje.

 9. Z Portalu Leśno-Drzewnego wykonawca może nawiązywać 
łączność ze stronami internetowymi zamawiających. 

10. Przez czas, o którym mowa w zdaniu drugim ust. 1, zamawiający 
badają złożone oferty, akceptują je lub decydują o ich odrzuce-
niu. Regulacje § 10 stosuje się odpowiednio.

11. Dyrektor generalny Lasów Państwowych na stronie Portalu 
Leśno-Drzewnego zamieszcza ogłoszenie o przedłużeniu 
terminu przysługującego na zgłaszanie ofert, wyznaczając 
czas na badanie tych ofert. Punkt 9 stosuje się odpowiednio.

12. Zamawiający, działając bez zbędnej zwłoki, wszystkie oferty 
niepodlegające odrzuceniu, przeznaczają na aukcję elektroniczną. 

13. Dyrektor generalny Lasów Państwowych działając w imieniu 
wszystkich zamawiających oraz kierując się art. 91b prawa za-
mówień publicznych drogą ogłoszenia na stronie Portalu Le-
śno-Drzewnego zaprasza wszystkich wykonawców, którzy zło-
żyli oferty niepodlegające odrzuceniu, do udziału w aukcji elek-
tronicznej.

14. Administrator aukcji otwiera aukcję zgodnie z art. 91b, ust. 3 
prawa zamówień publicznych (termin otwarcia aukcji elektro-
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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 postanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez 
przepisy wykonawcze do ustawy, a także inne przepisy prawne dyrektor generalny LP wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwo-
wych.

3 W § 8, ust. 1, pkt. 1 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określono, że „Dyrektor generalny ustala w szczególności (...) szcze-
gółowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe”. Z różnych uregulowań prawnych 
(w szczególności z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe oraz z przepisów właściwych w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności) wynika, że zamawianie usług, 
dostaw i robót budowlanych stanowi przejaw działalności administracyjnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (działalności administra-
cyjnej w tym zakresie, w jakim ta działalność administracyjna polega na zarządzaniu /kierowaniu/ kadrą pracowniczą oraz zasobami ekonomicznymi, 
wchodzącymi w skład poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych). W świetle przepisów właściwych 
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności – omawianą działalność administracyjną (w tym zamawianie usług, dostaw i robót budowlanych) 
należy identyfikować jako działalność pomocniczą w stosunku  – przede wszystkim – do działalności gospodarczej, prowadzonej w Lasach 
Państwowych w ramach gospodarki leśnej (jako działalności przeważającej w Lasach Państwowych w rozumieniu przepisów właściwych 
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności). Przepisy właściwe w sprawie PKD nakazują, aby wszelkie koszty działalności pomocniczej były przypisy-
wane do działalności przeważającej lub drugorzędnych. W tym kontekście działalność pomocnicza, jako działalność niezbędna 
do wystąpienia efektów działalności gospodarczej (przeważającej lub drugorzędnych), jest częścią składową działalności gospodarczej. Dyrektor gene-
ralny Lasów Państwowych może zatem, na podstawie § 8, ust. 1, pkt 1, ustalać nie tylko szczegółowe zasady wykonywania zadań w ramach działalności 
gospodarczej należącej do gospodarki leśnej, ale także szczegółowe zasady prowadzenia działalności pomocniczej, służącej wymienionej działalności 
gospodarczej.

4 Usługą wewnątrzinstytucjonalną jest tu usługa świadczona przez jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych na rzecz innej jednostki instytucjonalnej, 
za wyjątkiem usług świadczonych przez zakłady Lasów Państwowych, kwalifikowanych jako działalność dodatkowa; zasady oraz 
warunki usług wzajemnych w Lasach Państwowych (usług wewnętrzinstytucjonalnych oraz usług w ramach działalności dodatkowej) zostały określone 
w rozporządzeniu Rady Ministrów, regulującym gospodarkę finansową w Lasach Państwowych.

5 Art. 29, ust. 1 prawa zamówień publicznych stanowi, że przedmiot „zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecz-
nie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”.

6 Art. 30, ust. 6 prawa zamówień publicznych stanowi, że zamawiający „może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przepi-
sów ust. 1 – 3”, tj. z uwzględnieniem odpowiednich norm, aprobat, specyfikacji technicznych, „jeżeli zapewni dokładny opis przedmiotu zamówienia 
poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych”, przy czym wymagania te „mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko”. 

7 Zgodnie z przepisami właściwymi w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, częścią składową działalności podstawowej lub drugorzędnych jest dzia-
łalność pomocnicza (obejmująca, na przykład, księgowanie czy dokumentowanie działalności); w tym przypadku przedmiotem zamówienia jest zrealizo-
wanie przez wykonawcę działalności gospodarczej ciążącej na zamawiającym, wraz z częścią ciążących na zamawiającym działań pomocniczo-admini-
stracyjnych.

8 Art. 30, ust. 7 prawa zamówień publicznych stanowi, że do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku 
Zamówień. 

nicznej nie może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia przeka-
zania zaproszenia, o którym mowa w ust. 1).

15. Na stronę aukcji wchodzi się ze strony Portalu Leśno-Drzewnego.
16. Każdorazowo, w celu wykonania postąpienia, wykonawca jest 

obowiązany do zalogowania się na stronie tej aukcji przez 
podanie loginu, unikatowego hasła oraz wpisania kodu obraz-
kowego.

17. Aukcja odbywa się według reguł określonych w art. 91b, 91c 
oraz 92 prawa zamówień publicznych, z uwzględnieniem § 20.

Rozdział 7. Uregulowania końcowe
§ 21

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje 
się normy zawarte w przepisach prawa zamówień publicznych. 
Normy te stosuje się szczególnie w odniesieniu do zawieszania 
terminów lub powtarzania czynności w ramach postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w związku z wniesionymi 
protestami oraz odwołaniami, jeśli odwołania są możliwe.

2. Niniejsze zarządzenie po raz pierwszy w sposób pełny będzie 
miało zastosowanie w odniesieniu do usług zamawianych na rok 
2008, chyba że nadleśnictwa oraz zakłady Lasów Państwowych 
będą w tym roku związane umowami wieloletnimi na omawiane 
usługi, zawartymi przed rokiem 2007.

3. Do czasu uzyskania certyfikatu aukcji oraz nabycia przez wyko-
nawców bezpiecznych podpisów elektronicznych, weryfikowa-
nych za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu – niniejsze 
zarządzenie w odniesieniu do roku 2007 należy stosować:
1) przy traktowaniu postępowania jako przetargu nieograniczo-

nego bez uwzględniania aukcji elektronicznej oraz bez korzys-
tania z funkcji Portalu Leśno-Drzewnego;

2) bez uwzględnienia warunku, o którym mowa w § 12, pkt 3;
3) bez realizacji zadań, które zostały przypisane dyrektorowi 

generalnemu Lasów Państwowych;
4) przy traktowaniu nadleśnictwa lub zakładu działającego 

w imieniu nadleśnictwa jako wykonującego wszystkie czynności 
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

§ 22
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak
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9 Należy mieć na względzie, że w rozumieniu prawa droga leśna nie jest budowlą; jest nieruchomością leśną lub częścią takiej nieruchomości, wyczerpu-
jącą znamiona definicyjne gruntu jako lasu; przemieszczenie drewna w obrębie lasu stanowi część składową gospodarki leśnej (jest podwozem drewna, 
wchodzącym w skład czynności związanych z użytkowaniem głównym lasu).

10 Art. 5, ust. 1, pkt 4 oraz pkt 12 prawa zamówień publicznych określa, że „w postępowaniach o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi: 
(….) transport kolejowy, (…) związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej – zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczą-
cych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, wadium, zakazu ustalania kryteriów oceny 
ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz innych niż dotyczące wartości zamówienia przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocja-
cji bez ogłoszenia, zapytania o cenę, licytacji elektronicznej, a (…)  –  również przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz obowiązku 
informowania w tych przypadkach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (…)”.

11 Art. 5, ust. 2 prawa zamówień publicznych określa, że jeżeli „zamówienie obejmuje równocześnie usługi, o których mowa w (art. 5) ust. 1, oraz inne usługi, 
dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział 
w danym zamówieniu jest największy”. 

12 Art. 15, ust. 2 prawa zamówień publicznych określa, że „zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej”.

13 Art. 3, ust. 1 określa, że prawo zamówień publicznych  „stosuje się do udzielania zamówień publicznych (…) przez: 1) jednostki sektora finansów publicz-
nych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; 2) inne, niż określone w pkt. 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej”. 

14 Art. 32, ust.1 ustawy o lasach określa, że „Lasy Państwowe jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej reprezentuje 
Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia”.  

15 Jeżeli „wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego, posiadająca samodzielność finansową, udziela zamówienia związanego z jej własną 
działalnością, wartość udzielanego zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego zama-
wiającego, posiadające samodzielność finansową”.

16 Art. 32, ust. 1 prawa zamówień publicznych określa, że „podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonaw-
cy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. 2. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 
częściowych, albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna 
wartość poszczególnych części zamówienia”.

17 Art. 87.1 prawa zamówień publicznych określa, że „w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym i wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeże-
niem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty” (UWAGA: omyłki rachunkowe poprawia się sposo-
bem określonym w art. 88 prawa zamówień publicznych). 

18 Ma tu zastosowanie art. 83, ust. 3 prawa zamówień publicznych: „W przypadku, o którym mowa w ust. 2 (dopuszczenie możliwości złożenia oferty 
częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny), wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że 
zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca”. 

19 Art. 90.1 prawa zamówień publicznych określa, że „zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ 
na wysokość ceny. 2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania 
zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu 
wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów”.

20 Przywołane przepisy prawa zamówień publicznych mają następujące brzmienie: Art. 89.1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z usta-
wą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu prze-
pisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę 
wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu 
ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Art. 90.3. Zamawiający 
odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

21 Ma tu zastosowanie przepis art. 82.2 prawa zamówień publicznych „Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, albo – za zgodą 
zamawiającego – w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu”.

22 Ma tu zastosowanie przepis art. 84.1 prawa zamówień publicznych:  „Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę”.

O
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ZARZĄDZENIE NR 6
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 13 lutego 2007 r.

W SPRAWIE ZMIANY NAZWY I SIEDZIBY 
NADLEŚNICTWA BUDA STALOWSKA 
W REGIONALNEJ DYREKCJI 
LASÓW PAŃSTWOWYCH LUBLIN

OR-0150-2/2007

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 Państwo-
wemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, a także 

w związku z upoważnieniem 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) zarzą-
dza się, co następuje.

§ 1
Z dniem 01.03.2007 r. Nadleśnictwo Buda Stalowska w Regio-

nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Lublin zmienia dotychczasową 
nazwę i siedzibę na: Nadleśnictwo Nowa Dęba z siedzibą w miej-
scowości Nowa Dęba. 

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak

O

ZARZĄDZENIE NR 7
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 16 lutego 2007 r.

W SPRAWIE USTALENIA WYKAZU 
INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
LASÓW PAŃSTWOWYCH 
O ZASIĘGU KRAJOWYM I REGIONALNYM 

OR-015-4/2007

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 4 ustawy z 28 września 1991 r. 
o lasach (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., nr 56, poz. 679, z później-
szymi zmianami) oraz § 6 i § 29, ust. 1 Statutu Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nadanego zarządzeniem 
nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnic-
twa z 18 maja 1994 roku w sprawie nadania statutu Państwowemu 
Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe zarządzam, co następuje.

§ 1
Ustalam wykaz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych 

o zasięgu krajowym, stanowiący załącznik nr 1 do  zarządzenia.

§ 2
Ustalam wykaz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych 

o zasięgu regionalnym, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3
Wykazy, o których mowa w § 1 i 2 obejmują: nazwę jednostki 

oraz siedzibę i organ, któremu jednostka jest podporządkowana.

§ 4 
Traci moc zarządzenie nr 5 dyrektora generalnego Lasów 

Państwowych z 14 stycznia 2005 r. roku, w sprawie ustalenia wykazu 
innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu 
regionalnym i krajowym.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak

ZAŁĄCZNIK NR 1
do zarządzenia nr 7

dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 16 lutego 2007 r.

WYKAZ ZAKŁADÓW O ZASIĘGU KRAJOWYM

Lp. Nazwa Siedziba Organ, któremu zakład 
jest podporządkowany

1. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych Warszawa dyrektor generalny Lasów Państwowych

2. Leśny Bank Genów Kostrzyca Miłków dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Wrocław

3. Ośrodek Kultury Leśnej Gołuchów dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Poznań

4. Ośrodek Techniki Leśnej Jarocin dyrektor generalny Lasów Państwowych

5. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy
Lasów Państwowych

Bedoń dyrektor generalny Lasów Państwowych

6. Zakład Informatyki Lasów Państwowych Bedoń dyrektor generalny Lasów Państwowych

7. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Warszawa dyrektor generalny Lasów Państwowych
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ZAŁĄCZNIK NR 2
do zarządzenia nr 7

dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 16 lutego 2007 r.

WYKAZ ZAKŁADÓW O ZASIĘGU REGIONALNYM

Lp. Nazwa Siedziba Organ, któremu zakład 
jest podporządkowany

1. Zakład Transportu i Spedycji 
Lasów Państwowych

Giżycko dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Białystok

2. Zakład Przerobu Drewna 
Lasów Państwowych

Lębork dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Gdańsk

3. Zakład Transportu i Spedycji
 Lasów Państwowych

Świerklaniec-Ostrożnica dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Katowice

4. Gospodarstwo Rybackie 
Lasów Państwowych

Krogulna dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Katowice

5. Gospodarstwo Rybackie 
Lasów Państwowych

Niemodlin dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Katowice

6. Gospodarstwo Rybackie 
Lasów Państwowych

Żory dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Katowice

7. Zakład Usługowo-Produkcyjny
 Lasów Państwowych 

Łódź dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Łódź

8. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy 
Lasów Państwowych

Olsztyn dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Olsztyn

9. Zespół Składnic 
Lasów Państwowych 

Ostrów Wielkopolski dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Poznań

10. Leśny Ośrodek Szkoleniowy Puszczykowo dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Poznań

11. Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
i Integracji Europejskiej 
Lasów Państwowych

Jedlnia Letnisko dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Radom

12. Zespół Składnic 
Lasów Państwowych

Radom dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Radom

13. Zespół Składnic 
Lasów Państwowych

Stargard Szczeciński dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Szczecin

14. Zespół Składnic 
Lasów Państwowych

Gorzów Wielkopolski dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Szczecin

15. Ośrodek Transportu Leśnego Gorzów Wielkopolski dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Szczecin

16. Zespół Składnic 
Lasów Państwowych

Białogard dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Szczecinek

17. Zespół Składnic 
Lasów Państwowych

Miastko dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Szczecin

18. Zespół Składnic 
Lasów Państwowych

Siedlce dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Warszawa

19. Zakład Usług Leśnych Bystrzyca Kłodzka dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Wrocław

20. Zakład Usług Leśnych Wrocław dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Wrocław

21. Gospodarstwo Rybackie 
Lasów Państwowych

Żary dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Zielona Góra

22. Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Zielona Góra

O
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ZARZĄDZENIE NR 8
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 19 lutego 2007 r.

W SPRAWIE POWOŁANIA 
ZESPOŁU ZADANIOWEGO 
DS. OPRACOWANIA NOWELIZACJI 
STANDARDU LEŚNEJ MAPY NUMERYCZNEJ 
DLA POZIOMU NADLEŚNICTWA 

ZU-042-02-17/2007

Na podstawie art. 33, ust. 3, pkt 3 ustawy z 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami) 
oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe, wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 50 ministra 
ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 
1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu 
Leśnemu Lasy Państwowe zarządzam, co następuje.

§ 1
1. Powołuję zespół zadaniowy (zwany dalej zespołem) do spraw 

opracowania nowelizacji standardu leśnej mapy numerycznej 
dla poziomu nadleśnictwa (zwanego dalej SLMN). 

2. W skład zespołu wchodzą:
Tomasz Grzegorzewicz, Dyrekcja Generalna Lasów Państwo-
wych – przewodniczący,
członkowie:
Wojciech Pardus – RDLP w Gdańsku,
Szczepan Rusiński – RDLP w Krakowie,
Krzysztof Furmanek – Nadleśnictwo Waliły, RDLP Białystok,
Piotr Kyc – Nadleśnictwo Wałbrzych, RDLP Wrocław,
Dariusz Korpetta – Wydział Leśny SGGW,
Andrzej Talarczyk – Zarząd BULiGL,
Bożydar Neroj – BULiGL, oddział w Brzegu,
Adam Konieczny – „Taxus SI” sp. z o.o., Warszawa,
Andrzej Brak  – „Krameko” sp. z o.o., Kraków,
Antoni Łabaj – „SmallGIS”, Kraków.

§ 2
Zadaniem zespołu jest:

1. Rozpoznanie i analiza potrzeb zmian SLMN, wynikających 

z doświadczeń wykonawców i użytkowników Leśnej Mapy 
Numerycznej. 

2. Opracowanie tematycznych rozwiązań rozpoznanych problemów 
i zaproponowanie odpowiednich zapisów w SLMN.

3. Opracowanie jednolitego tekstu SLMN i przedłożenie go dyrekto-
rowi generalnemu Lasów Państwowych do akceptacji.

§ 3
1. Przewodniczący zespołu kieruje pracami zespołu.
2. Do jego zadań należy m.in.:

a) nadzór nad realizacją zadań określonych w § 2,
b) organizacja pracy członków zespołu,
c) zwoływanie posiedzeń roboczych zespołu,
d) utrzymywanie kontaktów roboczych z członkami zespołu 

pomiędzy posiedzeniami,
e) nawiązywanie współpracy z jednostkami organizacyjnymi LP 

oraz podmiotami zewnętrznymi, wytypowanymi przez zespół.
3. Przewodniczący zespołu ma prawo zapraszania do pracy 

w zespole pracowników jednostek organizacyjnych LP, po uzy-
skaniu zgody ich przełożonych, oraz ekspertów spoza Lasów 
Państwowych.

4. Praca członków zespołu – pracowników Lasów Państwowych 
powinna być wykonywana w sposób niekolidujący z podstawo-
wymi obowiązkami w zakładzie pracy. 

§ 4
1. Koszty związane z pracą zespołu – poza kosztami przejazdu – 

będą pokrywane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwo-
wych.

2. Członkowie zespołu spoza Lasów Państwowych otrzymają 
wynagrodzenie w wysokości wynikającej z podpisanych umów.

§ 5
Termin zakończenia prac zespołu upływa 30 czerwca 2007 r., 

po przedstawieniu dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych 
projektu zarządzenia zmieniającego obowiązujący standard leśnej 
mapy numerycznej dla poziomu nadleśnictwa.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak

O

ZARZĄDZENIE NR 9
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 20 lutego 2007 r.

W SPRAWIE ZMIAN 
W INSTRUKCJI URZĄDZANIA LASU, 
STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK 
DO ZARZĄDZENIA NR 43 
DYREKTORA GENERALNEGO 
LASÓW PAŃSTWOWYCH 
Z 18 KWIETNIA 2003 R. 
W SPRAWIE INSTRUKCJI URZĄDZANIA LASU 

ZU-7019-7/2007

Na podstawie art. 33, ust. 1 i ust. 3, pkt 4 Ustawy z 28 września 
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi 
zmianami) oraz § 6 i § 8, ust. 1, pkt 1 i pkt 6 Statutu Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – stanowiącego załącznik 
do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów natu-
ralnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu 

Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe – zarzą-
dzam, co następuje.

§1
W instrukcji sporządzania planu urządzenia lasu dla nadleśnic-

twa, stanowiącej część 1 „Instrukcji urządzania lasu”, wprowadzam 
następujące zmiany:

1) w § 38, ust. 1, pkt 2 skreśla się wyrazy: „określonego jako 
wiek rębności dla gatunku panującego w drzewostanie” 
i zastępuje wyrazami: „dolnej granicy wieku drzewostanu, 
określonego jako rębny, wg zestawienia z § 90, ust. 3 niniej-
szej instrukcji”.

2) w § 95, ust. 2 dopisuje się wyrazy: „W wyjątkowych wypad-
kach, uzasadnionych koniecznością przywrócenia stabilności 
lasu, dopuszcza się – za zgodą dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych, udzieloną na wniosek przewodniczą-
cego KTG – zwiększenie intensywności użytkowania 
przedrębnego do 75% spodziewanego przyrostu bieżącego”. 

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak



14 BILP 3/2007

NARADA DYREKTORÓW
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

22 grudnia 2006 r. w Jedlni

GD-0031-5/2006
Naradę prowadził dyrektor generalny Lasów Państwowych 

Andrzej Matysiak. Uczestniczyli w niej ponadto: Zofia Chrempińska 
– dyrektor Departamentu Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu, 
Kazimierz Kujda – prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, Ryszard Kapuściński – zastępca dyrek-
tora generalnego LP, Konrad Tomaszewski – główny analityk LP, 
Jerzy Przybylski – przewodniczący Związku Leśników Polskich 
w RP, Marian Pigan – przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowni-
ków Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, Grażyna Wereda – przewodni-
cząca Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Leśnic-
twa, Sławomir Trzaskowski – dyrektor Centrum Informacyjnego LP, 
Ryszard Misiek – dyrektor Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie, 
Czesław Kozioł – dyrektor Leśnego Banku Genów w Kostrzycy, 
Andrzej Radecki – dyrektor Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego 
LP w Bedoniu, Benedykt Roźmiarek – dyrektor Ośrodka Kultury 
Leśnej w Gołuchowie, Stanisław Wisiński – dyrektor Zakładu Infor-
matyki LP oraz naczelnicy i pracownicy Dyrekcji Generalnej LP. W dru-
giej części narady uczestniczyli przedstawiciele przemysłu drzewnego.

Porządek dzienny narady:
1. Biuletyn Informacji Publicznej. 
2. Wyniki ekonomiczne LP po 11 miesiącach 2006 r. 
3. Informacja o wynikach aukcji internetowych na portalu leśno-

-drzewnym. 
4. Sprawy różne. 

Dyr. A. Matysiak powitał uczestników narady i omówił porządek 
obrad. 

Ad. 1
Dyr. S. Trzaskowski przypomniał, że Biuletyn Informacji Publicz-

nej w LP zostanie wdrożony 2 stycznia 2007 r. – BIP PGL LP, zaś 
na poziomie DGLP, RDLP i zakładów LP o zasięgu krajowym 
od 1 lutego 2007 r., natomiast nadleśnictwa i zakłady o zasięgu 
regionalnym zostaną włączone do BIP-u od 1 marca 2007 r. 

Pan K. Sługocki zaprezentował podstawy dostępu do informacji 
publicznej w kontekście obowiązków ciążących na kierownikach jedno-
stek organizacyjnych LP. Omówił tryby udostępniania informacji publicz-
nej w świetle zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wyja-
śnił pojęcie prawa do informacji publicznej i definicję informacji publicz-
nej w rozumieniu ustawy – każda informacja o sprawach publicznych 
stanowi informację publiczną. Następnie omówił funkcjonowanie Biule-
tynu Informacji Publicznej i zwrócił uwagę, że informacja udzielona 

w trybie BIP nie musi być udostępniana w innych trybach. Podkreślił, 
że BIP tworzy się w celu powszechnego udostępniania informacji 
publicznej i omówił różnice pomiędzy BIP-em i innymi stronami www. 
Nawiązał do zarządzenia DGLP w sprawie BIP-u w LP. Przypomniał 
o obowiązku udostępniania informacji publicznej w trybie odpowiedzi na 
wniosek. W BIP-ie powinny znaleźć się informacje o strukturze organi-
zacyjnej LP, zasadach działania, procedowanych sprawach i ich wyni-
kach, majątku, finansach itp. Poinformował, że 22 stycznia 2007 r. 
wejdzie w życie nowe rozporządzenie do ustawy, dotyczące funkcjono-
wania BIP-u. Omówił potrzebę uświadomienia kierownictwu i pra-
cownikom LP obowiązków wynikających z omawianej ustawy, w tym 
pracownika zarządzającego organizacją realizacji prawa dostępu 
do informacji publicznej. 

Dyr. A. Matysiak zwrócił uwagę na duże znaczenie udzielania 
informacji publicznej w LP i zaapelował do dyrektorów RDLP o sta-
ranną realizację zadań ciążących na jednostkach LP. Harmono-
gram szkoleń pracowników zostanie ustalony wspólnie z CILP-em. 

Ad. 2 
Nacz. A. Królicki przedstawił wyniki ekonomiczne LP po 11 

miesiącach 2006 r. na podstawie szczegółowej analizy w skali LP, 
według RDLP i w porównaniu z planem na 2006 r. oraz w odniesie-
niu do wykonania za 11 miesięcy 2005 r.:

– przychodów,  
– kosztów uzyskania przychodów,
– wyniku finansowego. 
Zanalizował zatrudnienie i środki na wynagrodzenia według 

RDLP i w porównaniu z planem na 2006 r. oraz do wykonania 
za 11 miesięcy poprzedniego roku. Przedstawił informację o przecięt-
nym miesięcznym wynagrodzeniu, w tym o udziale w nim poszcze-
gólnych składników (zasadnicze, nagrody, dodatki funkcyjne, ekwiwa-
lent, deputaty i pozostałe). Następnie porównał przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie ogółem w LP i województwach po 3 kwartałach 2006 r. 
Zanalizował też należności ogółem i przeterminowane na tle roku 
2004 i 2005 – utrzymuje się wyraźna tendencja spadkowa. Omówił 
również strukturę należności przeterminowanych i podkreślił istotny 
wpływ Portalu Leśno-Drzewnego na ich znaczne zmniejszenie. 

Gł. Księgowa LP E. Olbromska poinformowała o podpisaniu umowy 
na wykonanie programu wyliczającego rezerwy na przyszłe odprawy 
emerytalne i nagrody jubileuszowe pracownikom LP do końca okresu 
ich zatrudnienia. Program będzie testowany od 2 stycznia 2007 r. 

W dyskusji udział wziął gł. analityk LP – K. Tomaszewski 
i dyr. P. Lutyk. 

Ad. 3
Dyr. S. Wisiński przedstawił wyniki aukcji internetowych na Por-

talu Leśno-Drzewnym. Złożono ponad 12 tysięcy ofert sprzedaży, 

DECYZJA NR 5
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 30 stycznia 2007 r.

W SPRAWIE METODYK INWENTARYZACJI 
SIEDLISK I ROŚLIN 

ZO-732-6-5/2007

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 PGL LP oraz w związku 
z § 2 decyzji dyrektora generalnego Lasów Państwowych nr 61 
z 25 lipca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia w roku 2006–2007 
powszechnej inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory, (...) a także w sprawie uzupełnienia inwentaryzacji 

bociana czarnego, orła bielika, orlika krzykliwego, puchacza, żura-
wia i cietrzewia postanawiam, co następuje.

§ 1
Inwentaryzacja siedlisk i roślin powinna odbywać się według 

metodyk określonych w załącznikach:
● Nr 1. Inwentaryzacja leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 

2000.
● Nr 2. Inwentaryzacja nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 

2000.
● Nr 3. Inwentaryzacja gatunków roślin Natura 2000.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak

O
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zarejestrowano 7 tysięcy klientów, którzy złożyli ponad 50 tysięcy 
ofert zakupu na 34 mln m3 drewna – system przydzielił oferentom 
23,4 mln m3 drewna. 

Dyr. K. Szabla omówił rokowania internetowe na terenie RDLP 
Katowice. 

Dr K. Tomaszewski podkreślił, że internetowe aukcje drewna 
są korzystne zarówno dla LP, jak i przemysłu drzewnego. Rynek 
drzewny został uporządkowany i uzyskano transparentność 
handlu drewnem. Portal Leśno-Drzewny jest dobrym mechani-
zmem współpracy kompleksu leśno-drzewnego. LP dołożą 
wszelkich starań, aby skutki działania systemu w pierwszym 
roku, związane z koniecznością przyswojenia nowych zasad, 
zostały złagodzone. 

Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego 
L. Graczkowski i przedstawiciele przemysłu drzewnego wstęp-
nie ocenili wyniki funkcjonowania Portalu Leśno-Drzewnego i omó-
wili najistotniejsze problemy, w tym związane z geografią sprzedaży 
i niedoborem surowca. Pewne kwestie będą wymagały jeszcze 
dalszych dyskusji. 

Wyjaśnień w kwestiach poruszonych przez przedstawicieli 
przemysłu drzewnego udzielił dr K. Tomaszewski.   

Ad. 4
Dyr. R. Kapuściński poinformował o przebiegu inwentaryzacji 

bogactwa przyrodniczego lasów. Nawiązał do decyzji dyrektora 
generalnego LP w sprawie przeprowadzenia w latach 2006–2007 
powszechnej inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
flory i fauny. Jest to zadanie bardzo ambitne i trudne. Zrelacjonował 
bieżące problemy związane z inwentaryzacją, m.in. dotyczące 
współpracy z innymi współuczestniczącymi podmiotami. Zaapelo-
wał, aby dołożyć wszelkich starań o terminową realizację tego 
ważnego dla całego kraju zadania, gdyż wystąpiły pewne opóźnie-
nia w opracowaniu metodyki inwentaryzacji.  Od początku 2007 r. 
planowane są szkolenia pracowników odpowiedzialnych za inwen-
taryzację. 

Informacje w tym zakresie uzupełnił dr K. Tomaszewski 
w aspekcie obszarów funkcjonalnych i zasady oszczędnego gospo-
darowania ziemią. 

Nacz. A. Perlińska odniosła się do metodyk wyznaczania 
siedlisk i gatunków zwierząt – są już opracowane, ale wymagają 
weryfi kacji. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się na początku 
stycznia 2007 r. Poruszyła również sprawę stawek za usługi zwią-
zane z inwentaryzacją w RDLP. W styczniu planowane jest spotka-
nie zastępców dyrektorów RDLP ds. gospodarki leśnej w sprawie 
inwentaryzacji. 

Dyr. Z. Chrempińska poinformowała o wystąpieniu Komisji 
Europejskiej w kwestii zobowiązań Polski, związanych z siecią 
Natura 2000. 

Dyr. A. Matysiak podkreślił, że inwentaryzacja jest priorytetem, 
również z uwagi na jej wpływ na gospodarkę leśną w przyszłości.

Dr K. Tomaszewski przekazał informację o stanie prac nad 
klasyfi kacją działalności leśnej, rzeczowym wykazem akt oraz 
podziałem zadań i kompetencji w LP. Prace nad klasyfi kacją dzia-
łalności leśnej i – w nawiązaniu do niej – rzeczowym wykazem 
akt znajdują się w fazie końcowej. Omówił plany wdrażania syste-
mu elektronicznego obiegu dokumentów w LP. 

Dyr. A. Matysiak wyjaśnił, że system elektronicznego obiegu 
dokumentów zostanie najpierw wdrożony pilotażowo w Dyrekcji 
Generalnej LP i RDLP Katowice. 

Prezes NFOŚiGW K. Kujda poinformował o możliwościach 
współpracy Funduszu z LP i przemysłem drzewnym. Przedstawił 
zarys programów dla zakładów usług leśnych i przemysłu drzewnego 
w ramach priorytetu 4. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko – dostosowanie przedsięwzięć do wymagań ochrony 
środowiska. W realizacji programów przewidziany jest udział 
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych i Banku Ochrony 
Środowiska. Zaproponował „mapę drogową”, dotyczącą realizacji 
tych programów.

    

Notowała    

Anna Trzeciak   

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

Lp.
Nazwa nadleśnictwa, 

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego, 
gmina,

adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

Sąd Rejonowy,
pow. działki (m²)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1. Kluczbork
Gorzów Śl.
145f, g

Gorzów Śląski
Gorzów Śląski
ul. Grzybowa 32
46–310 Gorzów Śląski

145/29
49341
SR w Kluczborku
2326 

budynek jednorodzinny, 
pustostan,
budynek gospodarczy 

2. Rybnik
Rybnik
142x, y

Wielopole
Rybnik
ul. Podleśna 16
44–200 Rybnik 

2155/125
136535
SR w Rybniku
1762 

budynek jednorodzinny, 
zasiedlony,
budynek gospodarczy

  Zatwierdzam: 
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH,

Warszawa, 1 lutego 2007 r.  mgr inż. Andrzej Matysiak

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY, 

ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

O
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

Lp.
Nazwa nadleśnictwa, 

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego, 
gmina,

adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

Sąd Rejonowy,
pow. działki (m²)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1. Grójec
Skuły
88g

Skuły
Żabia Wola 
Skuły 77/2
96–311 Skuły

169/2
PL1Z/00050985/5
SR w Żyrardowie
1924 
(część ze współwłasności) 

lokal mieszkalny 
w trzyrodzinnym
budynku murowanym, 
pustostan 

2. Grójec
Skuły
88g

Skuły
Żabia Wola 
Skuły 77/3
96–311 Skuły 

169/2
PL1Z/00050985/5
SR w Żyrardowie
1924 
(część ze współwłasności) 

lokal mieszkalny 
w trzyrodzinnym
budynku murowanym, 
zasiedlony

3. Grójec
Skuły
88g

Skuły
Żabia Wola 
Skuły 77/1
96–311 Skuły

169/2
PL1Z/00050985/5
SR w Żyrardowie
1924 
(część ze współwłasności)

lokal mieszkalny 
w trzyrodzinnym
budynku murowanym, 
zasiedlony

4. Grójec
Skuły
88l

Skuły
Żabia Wola
Skuły 77A/1
96–311 Skuły

169/4
PL1Z/00050985/5
SR w Żyrardowie
1213

lokal mieszkalny 
w dwurodzinnym 
budynku drewnianym, 
zasiedlony

5. Grójec
Skuły
88l

Skuły
Żabia Wola
Skuły 77A/2
96–311 Skuły

169/4
PL1Z/00050985/5
SR w Żyrardowie
1052

lokal mieszkalny 
w dwurodzinnym 
budynku drewnianym, 
zasiedlony

6. Jędrzejów
Nagłowice
87l

Nagłowice
Nagłowice
ul. Kościuszki 30
28–362 Nagłowice

1642/3
51204
SR w Jędrzejowie
1815

budynek mieszkalny, 
zasiedlony, obora, stodoła, 
wiata, drwalka, studnia, 
ogrodzenie drewniane

7. Skarżysko
Skarżysko
91a

Sobótka
Bliżyn
Rędocin 23
26–120 Bliżyn

91/1201
10794
SR w Skarżysku- Kamiennej
2056

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony, 
budynek gospodarczy
– stodoło-obora

  Zatwierdzam: 
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH,

mgr inż. Andrzej Matysiak

Warszawa, 26 stycznia 2007 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

Lp.
Nazwa nadleśnictwa, 

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego, 
gmina,

adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

Sąd Rejonowy,
pow. działki (m²)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1 2 3 4 5

1. Bolewice
Lewice
348g

Lewiczynek
Miedzichowo
Lewiczynek 8
64–361 Miedzichowo

348/9
26457 
SR w Nowym Tomyślu
1789 

budynek mieszkalny, 
dwurodzinny,
jeden lokal zasiedlony, 
drugi pustostan,
budynek gospodarczy

2. Bolewice
Lewice
201f

Lewice
Międzychód
64–427 Lewice 40 

332/7
25151 
SR w Szamotułach
1659 

budynek mieszkalny, 
trzyrodzinny,
zasiedlony



17BILP 3/2007

1 2 3 4 5

3. Strzelce Krajeńskie
Wilanów
1i, j, k

Żabicko
Strzelce Krajeńskie
Żabicko 21
66–500 Strzelce Krajeńskie

49/91
16587 
SR w Strzelcach Krajeńskich
1940

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony,
budynek gospodarczy

4. Barlinek
Barlinek
35

Kinice
Nowogródek Pomorski
Ulejno 1
74–304 Nowogródek Pomorski

35/7
33654 
SR w Myśliborzu
2868

lokal w budynku 
dwurodzinnym, pustostan,
2 budynki gospodarcze

5. Barlinek
Barlinek
232k

Łubianka
Barlinek
Słowicze 3/1, 3/2
74–320 Barlinek

232/3
33669 
SR w Myśliborzu
2232

budynek mieszkalny, 
dwurodzinny, 
jeden lokal zasiedlony,
drugi pustostan,
2 budynki gospodarcze

6. Barlinek
Barlinek
232m

Łubianka
Barlinek
Słowicze 1/1, 1/2
74–320 Barlinek

232/7
33669 
SR w Myśliborzu
3505

budynek mieszkalny, 
dwurodzinny, 
jeden lokal zasiedlony,
drugi pustostan,
3 budynki gospodarcze

7. Barlinek
Barlinek
232l

Łubianka
Barlinek
Słowicze 2
74–320 Barlinek

232/5
33669
SR w Myśliborzu
2161

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan,
2 budynki gospodarcze

8. Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
413j

Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie 
ul. Kościuszki 2
69–220 Ośno Lubuskie

413/5
6638 
SR w Sulęcinie
6495

lokal w budynku 
osiemnastorodzinnym, 
zasiedlony

9. Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
413j

Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie 
ul. Kościuszki 4
69–220 Ośno Lubuskie

413/5
6638 
SR w Sulęcinie
6495

lokal w budynku 
dwudziestoczterorodzinnym,
zasiedlony

10. Dębno
Dębno
248w

Dębno 4
Dębno
ul. Dzicze 4/4
32–852 Dębno

248/7
37089 
SR w Myśliborzu
2570

lokal w budynku 
czterorodzinnym, 
zasiedlony,
budynek gospodarczy

11. Dębno
Dębno
39n, 63b

Dyszno, Grzymiradz
Różańsko
Przylaszczka 5
74–311 Różańsko

38/6, 63/3
38661, 37988 
SR w Myśliborzu
2500, 1817

budynek mieszkalny,
czterorodzinny, zasiedlony,
5 budynków gospodarczych

12. Gryfino
Gryfino
39o

Miasto Gryfino 5
Gryfino
ul. Mieszka I nr 17
74–100 Gryfino

218/1
53914 
SR w Gryfinie
2382

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony,
2 budynki gospodarcze

13. Mieszkowice
Łysogórki
179r

Stare Łysogórki
Mieszkowice
74–129 Stare Łysogórki 77

179/22
49910 
SR w Gryfinie
839

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony,
2 budynki gospodarcze

14. Międzychód
Międzychód
273b

Puszcza
Międzychód
Puszcza 3
64–400 Międzychód

273/4
37337 
SR w Międzychodzie
1971

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan,
budynek gospodarczy

15. Drawno
Dominikowo
59k

Dominikowo
Drawno
ul. Rybacka Chata 8
Dominikowo
73–220 Drawno

59/8
23744 
SR w Choszcznie
1785

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony,
2 budynki gospodarcze
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1 2 3 4 5

16. Drawno
Drawno
238Ap

Brzeziny
Drawno
Brzeziny 50, 51
73–220 Drawno

238/4
24854 
SR w Choszcznie
5200

budynek mieszalny, 
dwurodzinny, budynek 
mieszkalno-gospodarczy, 
jednorodzinny, zasiedlony,
budynek gospodarczy

17. Kliniska
Kliniska
807c

Niedźwiedź
Kobylanka
Gajęcki Ług 1
73–108 Kobylanka 
k. Stargardu Szczecińskiego

807/5
104955 
SR w Stargardzie Szczecińskim
2896

budynek mieszkalny, 
dwurodzinny, zasiedlony,
2 budynki gospodarcze

18. Kliniska
Kliniska
817d

Niedźwiedź
Kobylanka
ul. Przylesie 14
73–108 Kobylanka 
k. Stargardu Szczecińskiego

817/6
104955 
SR w Stargardzie Szczecińskim
2107

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny,
zasiedlony

19. Kliniska
Kliniska
675k

Warchlino
Stargard Szczeciński
Warchlino 6
73–100 Stargard Szczeciński

675/4
105745 
SR w Stargardzie Szczecińskim
2353

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony,
budynek gospodarczy

20. Kliniska
Kliniska
304a

Kliniska
Goleniów
ul. Piastowska 56B/2
72–100 Goleniów

328/17
32680 
SR w Goleniowie
1699

lokal mieszkalny w budynku 
dwunastorodzinnym, 
zasiedlony, garaż

21. Nowogard
Czermnica
327k

Krzywice
Osina
Krzywice 45b
72–221 Osina k. Nowogardu

327/5
34731 
SR w Goleniowie
2229

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony,
budynek gospodarczy

22. Trzciel
Trzciel
181i

Prądówka
Miedzichowo
Prądówka 21
64–361 Miedzichowo

246/1 
23952 
SR w Nowym Tomyślu
2117

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony,
3 budynki gospodarcze

23. Trzciel
Trzciel
213p

Łęczno
Miedzichowo
Łęczno 21
64–361 Miedzichowo

263/1
23956 
SR w Nowym Tomyślu
2177

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony,
budynek gospodarczy

  Zatwierdzam: 
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH,

mgr inż. Andrzej Matysiak

Warszawa, 26 stycznia 2007 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

Lp.
Nazwa nadleśnictwa, 

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego, 
gmina,

adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

Sąd Rejonowy,
pow. działki (m²)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1 2 3 4 5

1. Świdwin 
Świdwin
285o

Ząbrowo
Świdwin
Ząbrowo 12
78–300 Świdwin

285/9
1828
SR w Białogardzie
2066 

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, 
pustostan,
2 budynki gospodarcze

2. Świerczyna
Nowy Dwór
14m

Bobrowo
Złocieniec
Bobrowo
78–520 Złocieniec 

14/16
22433
SR w Drawsku Pomorskim
912

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, 
zasiedlony,
budynek gospodarczy
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OGŁOSZENIA

Nadleśnictwo Piotrków Trybunalski (RDLP Łódź), stosownie do zarządzenia nr 30 dyrektora generalnego Lasów Państwowych 
z 17 maja 2000 r. w sprawie obrotu i prowadzenia ewidencji urządzeń do cechowania pozyskanego drewna w jednostkach Lasów 
Państwowych, powiadamia o zagubieniu w leśnictwie Podlubień 40 sztuk płytek do numerowania drewna o numerach 41-80, kod cyfrowy 
znaku ewidencyjnego jednostki 061103.

NADLEŚNICZY
dr inż. Piotr Ozga

Nadleśnictwo Piotrków Trybunalski (RDLP Łódź), stosownie do zarządzenia nr 30 dyrektora generalnego Lasów Państwowych 
z 17 maja 2000 r. w sprawie obrotu i prowadzenia ewidencji urządzeń do cechowania pozyskanego drewna w jednostkach Lasów 
Państwowych, powiadamia o odnalezieniu w leśnictwie Podlubień 40 sztuk płytek do numerowania drewna o numerach 41-80, kod cyfrowy 
znaku ewidencyjnego jednostki 061103.  

NADLEŚNICZY
dr inż. Piotr Ozga

Nadleśnictwo Leśny Dwór (RDLP Szczecinek) informuje, iż 5 lutego 2007 r. zostało zagubione urządzenie do cechowania drewna 
(młotek ze znakiem graficznym LP). 

NADLEŚNICZY
 inż. Jarosław Piszko

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

Lp.
Nazwa nadleśnictwa, 

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego, 
gmina,

adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

Sąd Rejonowy,
pow. działki (m²)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1. Gniewkowo
Otłoczyn
338g, h2

Otłoczyn
Aleksandrów Kujawski 
Stacja Otłoczyn 17/3
87–700 Aleksandrów Kujawski

377, 378
29952
SR we Włocławku
3504, 287

lokal mieszkalny w budynku 
czterorodzinnym, 
pustostan, 
budynek gospodarczy 

2. Osie
Osie
264g, 264f 

Osie
Osie 
86–150 Osie 

435, 437
47442
SR w Świeciu
12278, 380 

lokal mieszkalny w budynku 
ośmiorodzinnym, zasiedlony, 
budynek gospodarczy, 
udział w budynku kotłowni 
z siecią

3. Włocławek
Czarne
193j

Okna
Baruchowo
Czarne
87–821 Baruchowo

462/2
54707
SR we Włocławku
1057

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny,
zasiedlony, 
budynek gospodarczy

  Zatwierdzam: 
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH,

mgr inż. Andrzej Matysiak

Warszawa,  1 lutego 2007 r.

1 2 3 4 5

3. Świerczyna
Nowy Dwór
305Ag

Będlino
Wierzchowo
Będlino 10A/1
78–531 Wierzchowo

325/36
22376
SR w Drawsku Pomorskim
1373

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, 
zasiedlony

  Zatwierdzam: 
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH,

mgr inż. Andrzej Matysiak

Warszawa, 1 lutego 2007  r.
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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.

Nadleśnictwo Kamienna Góra (RDLP Wrocław) unieważnia zgubioną legitymację służbową nr 21, wydaną 4 marca 1999 r. 
przez Nadleśnictwo Kamienna Góra leśniczemu Andrzejowi Ogonowskiemu. 

NADLEŚNICZY
mgr inż. Dariusz Gajda

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań informuje, że skradziono płytki do numerowania surowca drzewnego w Nadleśnictwie 
Grodziec, w leśnictwach: Biała Królikowska – 1 szt. o numerze 090514/6298 oraz Królików – 1 szt. o numerze 090506/2864. Jedno-
cześnie zawiadamiam, że postanowienia zarządzenia nr 55 z 4 listopada 1998 r. oraz nr 30 z 17 maja 2000 r. dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych w sprawie obrotu i prowadzenia ewidencji urządzeń do cechowania pozyskanego drewna w jednostkach organiza-
cyjnych Lasów Państwowych zostały spełnione.

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Grygier



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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