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ZARZĄDZENIE NR 21
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 30 kwietnia 2007 r.

W SPRAWIE 
PLANU FINANSOWO-GOSPODARCZEGO 
PAŃSTWOWEGO 
GOSPODARSTWA LEŚNEGO 
LASY PAŃSTWOWE 
NA 2007 ROK

FP-1-0337/12/07

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435) oraz § 6, ust. 3 rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodar-
stwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. nr 134, poz. 692), w związku 
z § 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., zarządzam, co następuje.

§ 1
1. Wprowadzam do stosowania plan finansowo-gospodarczy 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
na 2007 rok, stanowiący załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego 
zarządzenia (załączników nie publikujemy – przyp. red.).

§ 2
1. Odpis podstawowy na fundusz leśny w wysokości 14,0% wartości 

sprzedaży drewna, ustalony na zasadach określonych 
w § 21 rozporządzenia RM, o którym mowa wyżej.

2. Wysokość wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw 
na utrzymanie Dyrekcji Generalnej LP i regionalnych dyrekcji LP 
w kwocie 145 000 tys. zł, ustalona na zasadach określonych 
w art. 53 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach.

§ 3
Integralną część składową planu finansowo-gospodarczego 

Lasów Państwowych, o którym mowa w § 1 (obok opracowań zbior-
czych – zał. nr 1) stanowią:

– plany regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, o których 
mowa w § 6, ust. 3 rozporządzenia RM, o którym 
mowa wyżej (zał. nr 2),

– plan Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (zał. nr 3),
– plany zakładów o zasięgu krajowym (zał. nr 4).

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

w jednostkach organizacyjnych działających w Lasach Państwo-
wych mogą być prowadzone przy zachowaniu płynności finanso-
wej.

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

3. W uzasadnionych wypadkach dyrektor RDLP, zgodnie z § 12, 
ust. 2 rozporządzenia RM, o którym mowa wyżej, może centrali-
zować odpisy amortyzacyjne i określać ich przeznaczenie.

§ 5
1. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych nie-

zwłocznie wprowadzą do stosowania plany jednostek podle-
głych.

2. Kopie zarządzeń w sprawie wprowadzenia planów jednostek 
podległych należy przesłać do DGLP w terminie do 15 maja br. 

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą 

obowiązywania od 1 stycznia 2007 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak

O

ZARZĄDZENIE NR 22
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 14 maja 2007 r.

W SPRAWIE ZMIANY 
ORAZ UZUPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA 
DO ZARZĄDZENIA NR 6 
DYREKTORA GENERALNEGO 
LASÓW PAŃSTWOWYCH 
Z 8 LUTEGO 2006 ROKU 
W SPRAWIE 
REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO 
DYREKCJI GENERALNEJ 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

GP-0151-4/2007

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe1, zwanego dalej statutem, w wykonaniu obowiąz-
ku dyrektora generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa 
w § 13, ust. 1 statutu2 zarządzam, co następuje.

§ 1
W załączniku do zarządzenia nr 6 dyrektora generalnego Lasów 

Państwowych z 8 lutego 2006 roku w sprawie Regulaminu Organi-
zacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wprowadzam 
następujące zmiany oraz uzupełnienia:
1. W spisie treści, w części IV.3, dodaje się pkt 23 w następującym 

brzmieniu: 
„23. Wydział Geoinformatyki Lasów Państwowych – 33”. 

2. W § 7, pkt 2 dodaje się pkt 1 w następującym brzmieniu:
„Wydział Geoinformatyki Lasów Państwowych – symbol ZK”.

3. Dodaje się § 51a w następującym brzmieniu:
 „§ 51a 

1. Wydział Geoinformatyki Lasów Państwowych stanowi 
komórkę wewnętrzną Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych, utworzoną w celu wykonywania zadań w zakresie 
zasadniczej działalności administracyjnej w Lasach 
Państwowych, związanej z wytwarzaniem oraz wykorzysty-
waniem numerycznych informacji przestrzennych.

2. Wydział Geoinformatyki Lasów Państwowych wykonuje 
następujące zadania:
1) zadania wspólne dla wszystkich kierowników komórek 

wewnętrznych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
2) zadania wspólne dla wszystkich komórek wewnętrznych 

Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
3) zadania własne Wydziału Geoinformatyki Lasów Państwo-

wych.
3. W ramach zadań wspólnych dla wszystkich kierowników 

komórek wewnętrznych Dyrekcji Generalnej Lasów 
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Państwowych – naczelnik Wydziału Geoinformatyki Lasów 
Państwowych w szczególności:

1) uczestniczy z głosem opiniodawczo-doradczym w posiedze-
niach kierownictwa Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych;

2) składa wnioski w sprawie ukształtowania obsady kadrowej 
Wydziału Geoinformatyki Lasów Państwowych oraz poziomu 
wynagrodzenia, premiowania i nagradzania pracowników 
tego wydziału;

3) ustala i wprowadza wewnętrzny podział zadań, uprawnień 
i kompetencji w Wydziale Geoinformatyki Lasów Państwo-
wych, przekazując informację w tym zakresie do komórki 
właściwej w sprawach kadr, w celu uwzględnienia w szcze-
gółowym zakresie zadań pracowników Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych, przypisanych organizacyjnie do 
Wydziału Geoinformatyki Lasów Państwowych;

4) ustala i wprowadza wewnętrzny system organizacyjny oraz 
wewnętrzny system informacyjny Wydziału Geoinformatyki 
Lasów Państwowych, utrwalając rozstrzygnięcia w tym 
zakresie w dokumencie, przekazywanym do komórki właściwej 
w sprawach kadr, celem użycia jako aneksu do szczegółowe-
go zakresu zadań, o których mowa w pkt. 3;

5) kieruje na bieżąco Wydziałem Geoinformatyki Lasów 
Państwowych poprzez:
a) podejmowanie wszelkich decyzji operacyjnych w spra-

wach indywidualnie oznaczonych Wydziału Geoinforma-
tyki Lasów Państwowych;

b) interwencje operacyjne, w tym u przełożonych, na rzecz 
realizacji zadań i przedsięwzięć oraz spraw w toku;

c) wydawanie poleceń bieżących, wydawanych pracowni-
kom lub zespołom pracowników:
– w formie dekretacji na korespondencji i w formie nota-

tek służbowych,
– w trybie odpraw pracowników Wydziału Geoinformatyki 

Lasów Państwowych,
– w trybie operacyjnym.

6) wykonuje inne zadania na polecenie dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych lub jego zastępców.

4. W ramach zadań wspólnych dla wszystkich komórek wewnętrz-
nych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – Wydział Geoin-
formatyki Lasów Państwowych w szczególności:

1) uczestniczy w okresowej inwentaryzacji mienia, przypisane-
go do Wydziału Geoinformatyki Lasów Państwowych oraz 
do pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 
przypisanych do tego wydziału – stosownie do zadań utrwa-
lonych we właściwym w tym zakresie akcie reglamentacji 
wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów Państwowych;

2) podejmuje działania niezbędne do ochrony mienia, o którym 
mowa w pkt.1;

3) uczestniczy – według właściwości zadaniowej – w tworzeniu 
planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych oraz 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;

4) dokonuje – według właściwości zadaniowej – oceny meryto-
rycznej dowodów księgowych;

5) uczestniczy – według właściwości zadaniowej – w załatwia-
niu spraw, wynikających z korespondencji bieżącej, wpływa-
jącej do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, w tym 
w ramach elektronicznego obiegu dokumentów;

6) uczestniczy w sprawozdawczości w ramach statystyki 
publicznej oraz sprawozdawczości wewnątrzinstytucjo-
nalnej;

7) uczestniczy w utrzymywaniu oraz wykorzystywaniu w wyko-
nywaniu zadań Wydziału Geoinformatyki Lasów Państwo-
wych bazy danych Systemu Informatycznego Lasów 
Państwowych, w części przypisanej do Wydziału Geoinfor-
matyki Lasów Państwowych, w szczególności poprzez:
a) zapewnienie wprowadzania do tej bazy danych informacji 

pierwotnych (źródłowych) – w ramach obowiązków ciążą-
cych w tym zakresie na Wydziale Geoinformatyki Lasów 
Państwowych; 

b) generowanie oraz wykorzystywanie raportów, wspoma-
gających działanie Wydziału Geoinformatyki Lasów 
Państwowych, w tym raportów kontrolingowych; 

8) uczestniczy w utrzymaniu Biuletynu Informacji Publicznej 
(strona Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych) – stosow-
nie do zadań przypisanych w odrębnym zarządzeniu dyrek-
tora generalnego Lasów Państwowych w tej sprawie;

9) wykonuje inne zadania na polecenie dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych lub jego zastępców.

5. W ramach zadań własnych Wydział Geoinformatyki Lasów 
Państwowych wykonuje w szczególności następujące zadania:

1) na polu utrzymania ruchomości – stanowiących wyposażenie 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – doprowadzanie 
do należytego wyposażenia Wydziału Geoinformatyki 
w urządzenia oraz sprzęt, utrzymywanie go w należytym 
stanie, jak też doprowadzanie do konserwowania urządzeń 
oraz sprzętu służącego do:
a) pozycjonowania miejsc w przestrzeni z użyciem lokaliza-

torów funkcjonujących z użyciem techniki satelitarnej 
(GPS, numeryczne przewodniki trasy),

b) skanowania oraz numerycznego odwzorowywania 
stanów faktycznych z użyciem techniki naziemnej oraz 
samolotowej,

c) inwentaryzowania bogactwa przyrodniczego ekosyste-
mów leśnych oraz związanych z lasami,

d) elektronicznego przetwarzania danych geometrycznych 
oraz generowania raportów z tego przetwarzania, w tym 
na potrzeby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,

e) innych urządzeń oraz sprzętu, potrzebnego Wydziałowi 
Geoinformatyki Lasów Państwowych do wykonywania 
jego zadań;

2) na polu współpracy z organami administracji rządowej, innymi 
organami władzy publicznej oraz instytucjami państwowymi 
kształtowanie celów działalności leśnej, tworzenie deklaracji 
politycznych oraz aktów prawnych, standaryzacji oraz 
normalizacji, tworzenie polityki sektorowej, programów oraz 
strategii rządowych – przygotowywanie dla dyrektora gene-
ralnego Lasów Państwowych opinii, komentarzy oraz propo-
zycji rozwiązań dotyczących spraw związanych z kreowaniem 
społeczeństwa informatycznego oraz wszelkich innych spraw 
dotyczących wykorzystania informacji przestrzennych;

3) na polu reglamentacji przestrzennej w Lasach Państwowych 
– tworzenie projektów, w tym także projektów nowelizacji 
zarządzenia dyrektora generalnego Lasów Państwowych 
w sprawie standardów numerycznej mapy zasięgu terytorial-
nego nadleśnictwa, a także map numerycznych funkcjonują-
cych na poziomie regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych 
i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
jak też udział w sporządzaniu projektów innych aktów regla-
mentacji wewnętrznej – w zakresie właściwości zadaniowej 
Wydziału Geoinformatyki Lasów Państwowych; 

4) na polu bezpośredniego zarządzania informacjami prze-
strzennymi – współdziałanie z Zakładem Informatyki Lasów 
Państwowych w zakresie:
a) gromadzenia – w ramach centralnej bazy informacji 

geometrycznej oraz zgodnie ze standardami, o których 
mowa w pkt. 2 – informacji przestrzennych o stanach 
faktycznych w zasięgu terytorialnym poszczególnych 
nadleśnictw, pozwalających na wyodrębnienie warstw 
tematycznych, wynikających przede wszystkim z klasyfi-
kacji podziału przestrzeni kraju na obszary funkcjonalne 
(Aneks nr 1);

b) przetwarzania danych do raportów, niezbędnych w reali-
zacji zadań Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 
oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe;

5) na polu pozyskiwania oraz ustalania (w szczególności 
poprzez zawieranie porozumień i umów) warunków działania 
i współdziałania z kontrahentami Lasów Państwowych:
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a) współdziałanie z Zakładem Informatyki Lasów Państwo-
wych oraz Wydziałem Zamówień Publicznych Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych w procesie wyłaniania 
usługodawców, niezbędnych do realizacji zadań Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych oraz Zakładu Informatyki 
Lasów Państwowych w zakresie spraw związanych z ich 
zakresem działania;

b) ustalanie ram oraz szczegółów współpracy z głównym 
geodetą kraju oraz innymi organami i podmiotami gospo-
darki narodowej, dysponującymi bazami danych geome-
trycznych, przydatnymi do wykonywania zadań przez 
Lasy Państwowe w zakresie działania Wydziału Geoinfor-
matyki Lasów Państwowych;

6) na polu działalności analityczno-koncepcyjnej:
a) rozpoznawanie oraz informatyczne katalogowanie wszel-

kich zewnętrznych geometrycznych baz danych, potrzeb-
nych do wykonywania zadań Lasów Państwowych 
z wykorzystaniem informacji przestrzennych,

b) rozpoznawanie technik oraz technologii pozyskiwania 
informacji przestrzennych, przydatnych w Lasach 
Państwowych – takich jak:
– technika oraz technologia skaningu (naziemnego 

stacjonarnego, naziemnego mobilnego, lotniczego 
oraz samolotowego) i innych metod pośredniego 
odwzorowywania stanów faktycznych w zasięgu 
terytorialnym nadleśnictwa, w tym na potrzeby inwen-
taryzacji skutków siły wyższej;

– technika oraz technologia inwnetaryzacji bogactwa 
przyrodniczego poprzez rejestrację odgłosów 
awiofauny, identyfikacji gatunków fauny w podczer-
wieni oraz w świetle widzialnym, w tym poprzez 
rejestrację on-line,

– technologia małych samolotów z urządzeniami 
rejestracyjnymi do przeciwpożarowego patrolowania 
lasu, inwentaryzacji szkód w wyniku zdarzeń 
w ramach siły wyższej,

– technologie pozycjonowania obiektów, w tym 
z użyciem satelitów, w celu pozyskiwania danych 
do aktualizacji informacji przestrzennej o lasach,

– technologie pozycjonowania osób przebywających 
w lesie (osoby korzystające z lasu w ramach 
powszechnej dostępności lasu lub  wykonujące 
czynności służbowe w lasach),

– technologie śledzenia ruchu produktów drzewnych, 
wywożonych z lasu (w tym z użyciem metek elektro-
nicznych),

c) analizowanie potrzeb podjęcia prac badawczych i prac 
o podobnym charakterze, a także inicjowanie procesów 
badawczych w zakresie zadań przypadających Wydziałowi 
Geoinformatyki Lasów Państwowych,

d) opracowywanie programów działań rozwojowych o cha-
rakterze wdrożeniowym, a także powszechnym, mającym 

na celu wprowadzenie w Lasach Państwowych nowych 
technik oraz technologii w zakresie pozyskiwania, 
przetwarzania informatycznego, jak też wykorzystywania 
informacji przestrzennych,

e) sporządzanie wstępnych wersji (wersji opisowych) 
dokumentacji analitycznej, służących rozwojowi geome-
trycznego systemu informatycznego w Lasach Państwo-
wych, w tym w zakresie źródeł oraz metod pozyskiwania 
informacji przestrzennych; 

7) na polu wewnętrznego nadzoru – udzielania w trybie 
wewnętrznym porad i konsultacji, kształtowania wewnętrznej 
doktryny działania:
a) nadzorowanie oraz koordynowanie komórek organizacyj-

nych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, właści-
wych w sprawach informacji przestrzennych oraz leśnych 
map numerycznych, w szczególności poprzez:
– wizytacje terenowe,
– zwoływanie oraz odbywanie narad roboczych, w tym 

o charakterze szkoleniowym,
– pośrednie badanie stanu geometrycznych baz 

danych, funkcjonujących na poziomie regionalnych 
dyrekcji Lasów Państwowych,

b) koordynowanie realizacji programów, o których mowa 
w pkt. 6, lit. d),

c) udzielanie porad, konsultacji oraz kształtowania 
wewnętrznej doktryny działania w zakresie zarządzania 
przestrzenią, w szczególności w trybie operacyjno-robo-
czym oraz w trybie organizowania, przynajmniej raz 
do roku, ogólnopolskiej leśnej konferencji geoinforma-
tycznej,

8) na innych polach działania – realizowanie zadań własnych 
Wydziału Geoinformatyki Lasów Państwowych, ujętych 
w rocznym planie finansowo-gospodarczym Dyrekcji Gene-
ralnej Lasów Państwowych”;

6. W schemacie organizacyjnym, w pionie zastępcy dyrektora 
generalnego ds. gospodarki leśnej dodaje się element opisany 
jako „Wydział Geoinformatyki Lasów Państwowych [ZK]”.

7. Załącznik do zarządzenia uzupełnia się o „Aneks nr 1 – klasyfi-
kacja podziału przestrzeni kraju na obszary funkcjonalne” 
– o strukturze oraz zawartości, jak w załączniku nr 1 
do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2007 r.

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 Statut 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 LP 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.

2 W § 13, ust. 1 Statutu ustanowiono, że organizację Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych ustala regulamin nadany przez dyrektora generalnego LP.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22 dyrektora generalnego Lasów Państwowych
publikujemy w środku numeru (strony I–XXIV)
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ZARZĄDZENIE NR 26
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 23 maja 2007 r.

W SPRAWIE ZASAD 
PLANOWANIA I ROZLICZANIA 
KOSZTÓW SPORZĄDZANIA 
PLANÓW URZĄDZENIA LASU

ZU-7019-18/2007

Na podstawie art. 33, ust. 1 i ust. 3, pkt 1a i 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 2 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – stano-
wiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowi-
ska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie 
nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy 
Państwowe – zarządzam, co następuje.

§ 1
1. Wprowadzam do stosowania w Lasach Państwowych „Wytyczne 

w sprawie zasad planowania i rozliczania kosztów sporządzania 
planów urządzenia”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

2. Wprowadzam do stosowania w Lasach Państwowych formularz 
„TABELA UL” według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 
do niniejszego zarządzenia.

3. Wprowadzam do stosowania w Lasach Państwowych „Zasady 
obliczania wartości punktowej dla prac urządzeniowych i glebo-
wo-siedliskowych w PGL LP”, stanowiące załącznik nr 3 
do niniejszego zarządzenia.

§ 2
1. Sporządzenie planu urządzenia lasu obejmuje prace wyszcze-

gólnione w „Instrukcji urządzania lasu”, stanowiącej załącznik 
do zarządzenia nr 43 dyrektora generalnego Lasów Państwo-
wych z 18 kwietnia 2003 r. oraz inne specjalistyczne opracowa-
nia i analizy uzupełniające, niezbędne do sporządzenia planu 
urządzenia lasu, wynikające z ustaleń narady wstępnej lub 
komisji techniczno-gospodarczych. 

2. W Instrukcji urządzania lasu, o której mowa w ust. 1, w części 1, 
zatytułowanej „Instrukcja sporządzania planu urządzenia lasu 
dla nadleśnictwa”, § 125, ust. 2, pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) ogłoszenie przetargu w sprawie wykonania projektu planu 

urządzania lasu i zawarcie umowy z wybraną – w trybie 
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych – koncesjo-
nowaną jednostką wykonawstwa urządzeniowego;”.

§ 3
Traci moc zarządzenie nr 82 dyrektora generalnego Lasów 

Państwowych z 30 grudnia 2005 r. w sprawie zasad planowania 
i rozliczania kosztów sporządzania planów urządzenia lasu.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak

ZAŁĄCZNIK NR 1
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 23 maja 2007 r.

WYTYCZNE 
w sprawie zasad planowania i rozliczania kosztów 

sporządzania planów urządzenia lasu

§ 1
Użyte w niniejszych „Wytycznych…” określenia oznaczają:

1) roboty urządzeniowe lub prace urządzeniowe – prace zmierza-
jące do sporządzenia planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa;

2) zlecenie sporządzenia planu urządzenia lasu – ogłoszenie 
przetargu na sporządzenie planu urządzenia lasu nadleśnictwa 
w Biuletynie Informacji Publicznej, właściwym dla Regionalnej 
Dyrekcji LP;

3) zlecenie wykonania opracowania glebowo-siedliskowego – ogło-
szenie przetargu na wykonanie opracowania glebowo-siedlisko-
wego w Biuletynie Informacji Publicznej, właściwym dla 
regionalnej dyrekcji LP;

4) szacunkowe koszty prac urządzenia lasu (szacunkowa wartość 
zamówienia – kwota netto) – koszty robót urządzeniowych 
ukształtowane na podstawie umów z kilku ostatnich lat w nad-
leśnictwach o pracochłonności zbliżonej do nadleśnictwa zleca-
nego, z uwzględnieniem rzeczywistego zakresu robót oraz 
ostatnio opublikowanego wskaźnika inflacji; 

5) pracochłonność prac urządzeniowych – wartość sumy punktów 
przeliczeniowych dla 1 ha, określona na podstawie zasad obli-
czania wartości punktowej prac urządzeniowych i glebowo-sie-
dliskowych w PGL LP z zastosowaniem aktualnych danych;

6) umowa na prace urządzeniowe – umowa zawarta pomiędzy 
dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a – w od-
niesieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu – kon-
cesjonowanym wykonawcą planu urządzenia lasu, posiadającym 
„zezwolenie”, o którym mowa w art. 19a ustawy z 28 września 
1991 r. o lasach  (Dz. U. z  2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszy-
mi zmianami) i/lub certyfikowanym wykonawcą – w odniesieniu 

do wykonania opracowania glebowo-siedliskowego, o którym 
mowa w rozdz. A, pkt 15 „Instrukcji urządzania lasu”  –  cz. 2 
– „Instrukcja wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych, zgodnie 
z przepisami kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicz-
nych, podpisana przed rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych; 

7) kontrole i odbiory robót urządzeniowych – czynności niezbędne 
ze strony właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, 
zgodne z zarządzeniem nr 63 dyrektora generalnego Lasów 
Państwowych z 13 sierpnia 2002 r. w sprawie kontroli i odbioru 
robót urządzeniowych zlecanych przez regionalne dyrekcje 
Lasów Państwowych, a warunkujące uregulowanie należności 
za wykonane roboty.

§ 2
Przy sporządzaniu projektu planu urządzenia lasu obowiązuje 

ustalony w niniejszych „Wytycznych” tryb postępowania w zakresie 
zlecania, wartościowania, kontroli i odbioru robót urządzeniowych, 
obejmujący:
1) zlecenie sporządzenia planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa, 

w terminie do końca września roku poprzedzającego rozpoczę-
cie prac terenowych;

2) zgłoszenie do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (zwanej 
dalej DGLP) przewidywanego zakresu i szacunkowych kosztów 
prac urządzania lasu w następnym roku, na formularzu TABELA UL, 
na podstawie średniej wartości 1 ha oraz 1 punktu przeliczenio-
wego, po uwzględnieniu wskaźnika inflacji za ostatni rok, 
ogłoszonego przez GUS;  

3) zawarcie umów o sporządzenie planów urządzenia lasu, 
wykonanie opracowania glebowo-siedliskowego lub innego 
opracowania z zakresu robót ujętych w harmonogramie prac 
urządzeniowych oraz przekazanie danych o nowych umowach 
do DGLP w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy 
z wykonawcą prac;

4) przeprowadzanie kontroli i odbiorów etapów robót określonych 
w umowie, zgodnie z przyjętą procedurą;

5) przestrzeganie terminów zawartych w umowie oraz zabezpie-
czenie właściwej jakości prac urządzeniowych.
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ZAŁĄCZNIK NR 3
do zarządzenia nr 26

dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 23 maja 2007 r.

Zasady obliczania wartości punktowej 
dla prac urządzeniowych 

i glebowo-siedliskowych w PGL LP

A. ZASADY OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ PRAC 
URZĄDZENIOWYCH DLA NADLEŚNICTW – PRZYJĘTE WAGI

1. KLASY WIEKU – średnioważone powierzchnią
 I – 1,3
 II – 1,2
 III + leśna niezalesiona i nieleśna – 1,0
 IV – 1,5
 V – 1,7
 KO, KDO, SP – 2,0

2. LICZBA GATUNKÓW – średnioważone powierzchnią
 1 gatunek – 1,0
 2 gatunki – 1,2
 3–4 gatunki – 1,3
 5 i więcej gatunków – 1,4
 II-piętrowe – 1,4

3. SIEDLISKA – średnioważone powierzchnią
 Bs, Bśw – 1,0
 BMśw, BMwyżśw,  BGśw, BWG, BMGśw, (BMwyż, BG, BMG) – 1,2
 Bw, BMw, BMwyżw, BGw, BMGw, Bb, BMb, BGb, BMGb – 1,4
 LMśw, Lśw, LMwyżśw, Lwyżśw, LMGśw, LGśw (LMwyż, Lwyż,
 LMG, LG) – 1,6
 LMw, LMb, Lw, Lwyżw, LMGw, LGw – 1,8
 Ol, OlJ, Lł, OlJwyż, Lłwyż, LłG, OlJG, OlG – 2,0

4. ŚREDNIA WIELKOŚĆ WYDZIELENIA
 ponad 6 ha – 1,0
 od 4 do 6 ha – 1,1
 od 3 do 3,99 ha – 1,2 
 od 2,5 do 2,99 ha  – 1,4
 od 2 do 2,49 ha – 1,6
 od 1,8 do 1,99 ha  – 1,8
 poniżej 1,8 ha – 2,0

5. LESISTOŚĆ
 ponad 80% – 1,0
 60–79% – 1,05
 40–59% – 1,10  
 20–39% – 1,15
 10–19% – 1,20
 do 10% – 1,25

6. PROCENT WYSTĘPOWANIA PODROSTÓW I PODSZYTÓW 
(bez nalotów)

 do 30% – 1,0
 31–50% – 1,05
 ponad 50% – 1,1

7. LICZBA POWIERZCHNI PRÓBNYCH NA 100 ha
 do 10 szt. – 1,00
 od 10,1 do 15 szt. – 1,05
 od 15,1 do 20 szt. – 1,10
 od 20,1 do 25 szt. – 1,15
 od 25,1 do 30 szt. – 1,20
 ponad 30 szt. – 1,25

8. PRZECIĘTNA POWIERZCHNIA DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ
 ponad 20 ha – 1,0
 od 15,1 do 20,0 – 1,1
 od 11,1 do 15,0 – 1,2

 od 8,1 do 11,0 – 1,3
 od 6,0 do 8,0 – 1,4
 poniżej 6,0 – 1,5

9. NACHYLENIA TERENU – średnioważone powierzchnią
 do 7o – 1,0
 od 7,1o do 12o – 1,10
 od 12,1o do 17o – 1,20
 od 17,1o do 30o – 1,30
 ponad 30o – 1,40

WARTOŚĆ PUNKTOWA 1 ha PRAC URZĄDZENIOWYCH 
WYNIKA Z ILOCZYNU WSPÓŁCZYNNIKÓW 1 do 9 POWIĘK-
SZONEGO O STAŁĄ WARTOŚĆ PRAC URZĄDZENIOWYCH 
W WYSOKOŚCI 2 pkt.

B. ZASADY OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ 
PRAC GLEBOWO-SIEDLISKOWYCH 
DLA NADLEŚNICTW – PRZYJĘTE WAGI

1. SIEDLISKA – średnioważone powierzchnią
 Bs, Bśw – 1,0
 BMśw, BMwyżśw, BGśw, BWG, BMGśw, (BMwyż, BG, BMG) – 1,2
 Bw, Bmw, BMwyż, BGw, BMw, Bb, BMb, BGb, BMGb – 1,4
 LMśw, Lśw, LMwyżśw, Lwyżśw, LMGśw, LGśw, (LMwyż, Lwyż,
 LMG, LG) – 1,6
 LMw, LMb, Lw, Lwyżw, LMGw, LGw – 1,8
 Ol, OlJ, Lł, OlJwyż, LłG, OlJG, Olg – 2,0
     
2. LESISTOŚĆ
 ponad 80% – 1,0
 60–79% – 1,1
 40–59% – 1,2
 20–39% – 1,3
 10–19% – 1,4
 do 10% – 1,5

3. NACHYLENIA TERENU – średnioważone powierzchnią
 do 7o – 1,0
 od 7,1o do 12o – 1,10
 od 12,1o do 17o – 1,20
 od 17,1o do 30o – 1,30
 ponad 30o – 1,40

4. PRZECIĘTNA POWIERZCHNIA DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ
 ponad 20 ha – 1,0
 od 15,1 do 20,0 ha – 1,05
 od 11,1 do 15,0 ha – 1,10
 od 8,1 do 11,0 ha – 1,15
 od 6,0 do 8,0 ha – 1,20
 poniżej 6,0 ha – 1,25

5. RZEŹBA TERENU – średnioważona powierzchnią
 nizinny – 1,0
 wyżynny – 1,3
 górski – 1,8

6. LICZBA WYSTĘPUJĄCYCH TYPÓW SIEDLISKOWYCH
 do 5 – 1,0
 od 6 do 10 – 1,2
 od 11 do 13 – 1,4
 od 14 do 16 – 1,6
 od 17 do 20 – 1,8
 ponad 20 – 2,0

7. STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA DLA POWIERZCHNI TYPOLO-
GICZNYCH (standardowo przyjęty pierwszy stopień) 

 I stopień – 1,0
 II stopień – 1,3
 III stopień – 1,7
 IV stopień – 2,0
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WARTOŚĆ PUNKTOWA 1 ha PRAC SIEDLISKOWYCH WYNIKA Z ILOCZYNU WSPÓŁCZYNNIKÓW od 1 do 7, POWIĘKSZONEGO 
O STAŁĄ WARTOŚĆ PRAC SIEDLISKOWYCH W WYSOKOŚCI 1,5 pkt.

O

ZARZĄDZENIE NR 27
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 23 maja 2007 r.

W SPRAWIE 
ZMIANY ORAZ UZUPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA 
DO ZARZĄDZENIA NR 6 DYREKTORA 
GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 
Z 8 LUTEGO 2006 ROKU 
W SPRAWIE 
REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO 
DYREKCJI GENERALNEJ 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

GP-021-3/2007

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe1, zwanego dalej statutem, w wykonaniu obowiązku 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa 
w § 13, ust.1 statutu2, zarządzam, co następuje.

§ 1
W załączniku do zarządzenia nr 6 dyrektora generalnego Lasów 

Państwowych z 8 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu organiza-
cyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wprowadzam 
następujące zmiany oraz uzupełnienia:
1. W spisie treści, w  części IV.3 dodaje się pkt 24 w następującym 

brzmieniu: „24. Wydział Ochrony Przyrody w Lasach Państwo-
wych – 38”. 

2. W § 7, pkt 2 dodaje się literę m) w następującym brzmieniu: 
„m) Wydział Ochrony Przyrody w Lasach Państwowych – symbol ZP”.

3. Dodaje się § 51 b w następującym brzmieniu:
„§ 51 b 
1. Wydział Ochrony Przyrody w Lasach Państwowych stanowi 

komórkę wewnętrzną Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych, utworzoną w celu zapewnienia udziału  Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych w wykonywaniu zadań 
przypadających Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy 
Państwowe w zakresie:

1) ochrony przyrody w lasach w ramach zagospodarowania 
lasu3; 

2) ochrony przyrody w lasach w ramach uczestniczenia 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwo-
we w stanowieniu oraz utrzymaniu sieci obszarów 
Natura 20004;

3) pozostałej ochrony przyrody, o której mowa w ustawie 
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., 
nr 92, poz. 880, z 2005 r., nr 113, poz. 954, nr 130, 
poz. 1087)5.

2. Wydział Ochrony Przyrody w Lasach Państwowych, stanowiąc 
część składową Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych jako 
aparatu wykonawczego dyrektora generalnego Lasów 
Państwowych, wykonuje zadania przygotowawczo-pomocni-
cze, poprzedzające oraz skutkujące projektami oświadczeń 
woli dyrektora generalnego Lasów Państwowych o charakte-
rze rozstrzygającym, chyba że dalej idące umocowania naczel-
nika Wydziału do reprezentowania dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych w sprawach indywidualnie oznaczonych, 
wynikają z odrębnych uregulowań. 

3. Działalność Wydziału Ochrony Przyrody w Lasach Państwo-
wych zalicza się do:
1) zasadniczej działalności administracyjnej;
2) ochrony przyrody , w tym w ramach zagospodarowania 

lasu:
a) realizowanej jako zadanie:

– suwerenne Lasów Państwowych, 
– w zastępstwie administracji rządowej, w tym w związku: 

• z obowiązkiem ustawowym, ciążącym na Lasach 
Państwowych,

• ze zleceniem wykonania zadań na podstawie art. 54 
ustawy z 28 września 1991 roku o lasach,

• z zawartym porozumieniem na wykonywanie 
zadań, 

• z wydanymi przez ministra właściwego do spraw 
środowiska wytycznymi lub poleceniami, 

b) wykonywanej przez wydział:
– samodzielnie lub z ewentualnym wykorzystaniem 

usług obcych zewnętrznych,
– poprzez korzystanie z usług zakładów Lasów 

Państwowych oraz usług wewnątrzinstytucjonalnych 
nadleśnictw oraz regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych.

4. Z punktu widzenia autonomiczności Wydział Ochrony Przyrody 
w Lasach Państwowych wykonuje następujące zadania:
1) wspólne dla wszystkich kierowników komórek wewnętrznych 

Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w ramach zasadni-
czej działalności administracyjnej;

2) wspólne dla wszystkich komórek wewnętrznych Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych w ramach zasadniczej 
działalności administracyjnej;

3) własne Wydziału Ochrony Przyrody w Lasach Państwowych, 
w ramach zasadniczej działalności leśnej lub ochrony przyrody.

5. W ramach zadań wspólnych dla wszystkich kierowników komórek 
wewnętrznych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych naczel-
nik Wydziału Ochrony Przyrody w Lasach Państwowych 
w szczególności:
1) uczestniczy z głosem opiniodawczo-doradczym w posiedze-

niach kierownictwa Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
2) składa wnioski w sprawie ukształtowania obsady kadrowej 

Wydziału Ochrony Przyrody w Lasach Państwowych oraz 
poziomu wynagrodzenia, premiowania i nagradzania pracow-
ników tego wydziału;

3) ustala oraz wprowadza wewnętrzny podział zadań, uprawnień 
i kompetencji w Wydziale Ochrony Przyrody w Lasach 
Państwowych, przekazując informację na ten temat do komórki 
właściwej w sprawach kadr, w celu uwzględnienia w szczegó-
łowym zakresie zadań pracowników Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych, przypisanych organizacyjnie do Wydziału 
Ochrony Przyrody w  Lasach Państwowych;

4) ustala i wprowadza wewnętrzny system organizacyjny oraz 
wewnętrzny system informacyjny Wydziału Ochrony Przyrody 
w Lasach Państwowych, utrwalając rozstrzygnięcia na ten 
temat w dokumencie przekazywanym do komórki właściwej 
w sprawach kadr, celem użycia jako aneksu do szczegółowego 
zakresu zadań, o których mowa w pkt. 3;

5) kieruje na bieżąco Wydziałem Ochrony Przyrody w Lasach 
Państwowych poprzez:

a) podejmowanie wszelkich decyzji operacyjnych w spra-
wach indywidualnie oznaczonych, dotyczących Wydziału 
Ochrony Przyrody w Lasach Państwowych;

b) interwencje operacyjne, w tym u przełożonych, na rzecz 
realizacji zadań i przedsięwzięć oraz spraw w toku, dotyczą-
cych Wydziału Ochrony Przyrody w Lasach Państwowych;

c) wydawanie podległym pracownikom lub zespołom pra-
cowników poleceń służbowych:
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– w formie dekretacji na korespondencji i notatek służbowych,
– w trybie odpraw pracowników Wydziału Ochrony Przyrody 

w Lasach Państwowych,
– w trybie operacyjnym;

6) wykonuje inne zadania na polecenie dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych lub jego zastępców.

6. W ramach zadań wspólnych dla wszystkich komórek wewnętrz-
nych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Wydział Ochrony 
Przyrody w Lasach Państwowych w szczególności:
1) uczestniczy w okresowej inwentaryzacji mienia, przypisanego 

do Wydziału Ochrony Przyrody w Lasach Państwowych oraz 
pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych tego 
wydziału – stosowanie do zadań, utrwalonych we właściwym 
akcie reglamentacji wewnętrznej dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych;

2) podejmuje działania niezbędne do ochrony mienia, o którym 
mowa w pkt. 1;

3) uczestniczy – według właściwości zadaniowej – w tworzeniu 
planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych oraz 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;

4) dokonuje – według właściwości zadaniowej – oceny meryto-
rycznej dowodów księgowych;

5) uczestniczy – według właściwości zadaniowej – w załatwianiu 
spraw wynikających z korespondencji bieżącej, wpływającej 
do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, w tym w ramach 
elektronicznego obiegu dokumentów;

6) uczestniczy w sprawozdawczości w ramach statystyki publicz-
nej oraz wewnątrzinstytucjonalnej;

7) uczestniczy w utrzymywaniu oraz wykorzystywaniu w wykony-
waniu zadań Wydziału Ochrony Przyrody w Lasach Państwo-
wych informatycznej bazy danych systemu informatycznego 
Lasów Państwowych, w części przypisanej do Wydziału 
Ochrony Przyrody w Lasach Państwowych, w szczególności 
poprzez:

a) zapewnienie wprowadzania do tej bazy danych informa-
cji pierwotnych (źródłowych) – w ramach obowiązków cią-
żących w tym zakresie na Wydziale Ochrony Przyrody 
w Lasach Państwowych, 

b) generowanie oraz wykorzystywanie raportów wspoma-
gających działanie Wydziału Ochrony Przyrody w Lasach 
Państwowych, w tym raportów kontrolingowych;

8) uczestniczy w utrzymaniu Biuletynu Informacji Publicznej 
(strona Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych) – stosownie 
do zadań przypisanych w odrębnym zarządzeniu dyrektora 
generalnego Lasów Państwowych w tej sprawie;

9) wykonuje inne zadania na polecenie dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych lub jego zastępców.

7. W ramach zadań własnych Wydział Ochrony Przyrody w Lasach 
Państwowych wykonuje w szczególności następujące zadania 
w zakresie zasadniczej działalności administracyjnej: 
1) na polu utrzymania, w ramach zasadniczej działalności admi-

nistracyjnej, ruchomości, stanowiących wyposażenie Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych: 

a) doprowadzanie do należytego wyposażenia Wydziału 
Ochrony Przyrody w Lasach Państwowych w urządzenia 
oraz sprzęt, 

b) utrzymywanie urządzeń oraz sprzętu, o których mowa 
w lit. a, w należytym stanie,

c) doprowadzanie do niezbędnego konserwowania urzą-
dzeń oraz sprzętu służących do realizacji zadań wydziału;

2) na polu współpracy, w ramach zasadniczej działalności 
administracyjnej, z organami administracji rządowej, innymi 
organami władzy publicznej  oraz instytucjami państwowymi 
w zakresie kształtowania celów działalności leśnej, tworzenia 
deklaracji politycznych i aktów prawych, standaryzacji, jak też 
normalizacji, tworzenia polityki sektorowej, programów oraz 
strategii  rządowych, przygotowywanie dla dyrektora general-
nego Lasów Państwowych opinii, komentarzy oraz propozycji 
rozwiązań, dotyczących w szczególności:

a) projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody 
w ogóle, w tym ochrony przyrody w obrębie lasów,

b) projektów krajowej strategii ochrony i zrównoważonego 
użytkowania różnorodności biologicznej wraz z programa-
mi działań,

c) wszelkiej polityki, programów, strategii oraz standardów 
i norm w części, w której akty te odnoszą się do zagad-
nień związanych z ochroną przyrody – o ile ich ranga, 
w tym ogólnokrajowy zasięg, uzasadniają angażowanie 
wydziału;

3) na polu reglamentacji wewnętrznej w Lasach Państwowych 
– tworzenie, w ramach zasadniczej działalności administracyj-
nej, projektów, jak też projektów nowelizacji wszelkich zarzą-
dzeń oraz decyzji zarządczych dyrektora generalnego Lasów 
Państwowych w sprawach związanych z ochroną przyrody 
w Lasach Państwowych; 

4) na polu pozyskiwania oraz ustalania (szczególnie poprzez 
zawieranie porozumień i umów), w ramach zasadniczej 
działalności administracyjnej, warunków działania i współdzia-
łania z kontrahentami Lasów Państwowych:

a) współdziałanie z zespołem ds. zamówień publicznych 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w procesie 
wyłaniania usługodawców, niezbędnych do realizacji 
zadań Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w spra-
wach związanych z zakresem działania Wydziału Ochrony 
Przyrody w Lasach Państwowych,

b) ustalanie ram oraz szczegółów współpracy z organami 
oraz podmiotami gospodarki narodowej, w tym w szcze-
gólności:
– dysponującymi bazami danych, przydatnymi do wyko-

nywania zadań przez Lasy Państwowe w zakresie 
Wydziału Ochrony Przyrody w Lasach Państwowych,

– finansującymi lub współfinansującymi koszty zadań 
Wydziału,

– uczestniczącymi w procesie ochrony przyrody;  
5) na polu działalności analityczno-koncepcyjnej w ramach 

zasadniczej działalności administracyjnej:
a) współpraca z Wydziałem Informatyki Lasów Państwowych 

oraz Wydziałem Geoinformatyki Lasów Państwowych 
w rozpoznawaniu oraz informatycznym katalogowaniu 
wszelkich zewnętrznych baz danych, w tym baz geome-
trycznych, potrzebnych do wykonywania zadań Lasów 
Państwowych w zakresie działania Wydziału Ochrony 
Przyrody w Lasach Państwowych,

b) współpraca z Wydziałem Geoinformatyki Lasów Państwo-
wych w rozpoznawaniu technik oraz technologii pozyski-
wania informacji przestrzennych, przydatnych w realizacji 
zadań Wydziału Ochrony Przyrody w Lasach Państwo-
wych – w szczególności w zakresie: 
– technik oraz technologii wstępnego rozpoznawania 

występowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
flory i fauny, w tym na podstawie teledetekcji,

– technik oraz technologii inwentaryzacji bogactwa 
przyrodniczego poprzez:
• rejestrację odgłosów awifauny, w tym z użyciem 

rejestracji on-line,
• identyfikację gatunków fauny w podczerwieni oraz 

w świetle widzialnym, w tym poprzez rejestrację on-line, 
• identyfikację gatunków fauny oraz flory na podstawie 

automatycznej interpretacji numerycznego odwzoro-
wania rzeczywistości:
– technologii pozycjonowania stanowisk gatunków fau-

ny oraz flory, a także granic siedlisk przyrodniczych,
– technik oraz technologii informatycznego wyodręb-

niania obszarów funkcjonalnych, homogenicznych 
z punktu widzenia bogactwa przyrodniczego,

c) rozpoznawanie oraz katalogowanie wiedzy na temat: 
– metodyki, stosowanej przy inwentaryzacji oraz moni-

torowaniu bogactwa przyrodniczego, 
– metodyki przewidywanego oddziaływania realizacji 

planów działania oraz realizacji przedsięwzięć gospo-
darczych na bogactwo przyrodnicze,

– technik oraz technologii działań, kompensujących 
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spodziewaną lub faktyczną (rzeczywistą) utratę 
bogactwa przyrodniczego;  

d) analizowanie potrzeb podjęcia prac badawczych oraz 
o podobnym charakterze, a także  inicjowanie procesów 
badawczych w zakresie zadań, przypadających Wydziało-
wi Ochrony Przyrody w Lasach Państwowych,

e) opracowywanie programów działań rozwojowych o cha-
rakterze wdrożeniowym oraz powszechnym, mającym na 
celu wprowadzenie w Lasach Państwowych nowych tech-
nik, technologii oraz metodyk, o których mowa w lit. b i c;

f) opracowywanie programów działań, w tym działań rozwo-
jowych, w zakresie ochrony przyrody, w ramach zagospo-
darowania lasu, w szczególności: 
– udział w opracowywaniu planów ochrony przyrody 

w nadleśnictwie poprzez wydawanie opinii o tym 
programie jako części planu urządzenia lasu zawiera-
jącej kompleksowy opis stanu przyrody, zadania 
z zakresu jej ochrony i metody ich realizacji, obejmują-
cej zasięg terytorialny nadleśnictwa,

– programowanie na poziomie ogólnokrajowym ochrony 
gatunków, siedlisk i szlaków migracji gatunków 
chronionych, w tym z uwzględnieniem działań rewitali-
zacyjnych oraz reintrodukcyjnych,

– programowanie ochrony przyrody ex situ w celu 
zachowania materiału rozmnożeniowego oraz infor-
macji genetycznej o roślinności leśnej zanikającej 
z przyczyn o charakterze globalnym (roślinność leśna 
zanikająca na dużych powierzchniach gruntów z przy-
czyn – uwarunkowań – o charakterze globalnym jest 
nośnikiem bogactwa genetycznego Ziemi; materiał 
rozmnożeniowy tej roślinności powinien być groma-
dzony oraz przechowywany w bankach genów na nie-
dające się przewidzieć potrzeby przyszłych pokoleń; 
znaczenie priorytetowe powinny mieć programy: pozy-
skiwania, gromadzenia oraz przechowywania materiału 
rozmnożeniowego roślinności leśnej, podlegającej 
procesowi zaniku, jak też wszelkie inne projekty służą-
ce tworzeniu ogólnokrajowego banku rezerw zasobów 
genowych ex situ z wykorzystaniem banku genów);

6) na polu ochrony przyrody w ramach zagospodarowania lasu:
a) doprowadzanie do uwzględniania problematyki ochro-

ny przyrody w działalności edukacyjnej oraz promocyjnej 
przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych,

b) doprowadzanie do prowadzenia działalności przez 
Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych z uwzględnie-
niem wymagań ochrony przyrody,

c) tworzenie ogólnokrajowego banku danych o zróżnico-
waniu genetycznym gatunków fl ory oraz fauny, w tym 
charakterystycznej dla ekosystemów leśnych (rozwój 
prewencyjnej ochrony przyrody z użyciem metod banku 
genów ex situ nie będzie możliwy bez uwzględnia-
nia aspektu zróżnicowania fauny i fl ory pod względem 
genomu oraz genotypu, z uwzględnieniem relacji między 
genomem oraz genotypem i naturalnymi cechami oraz 
właściwościami tej roślinności (takimi jak odporność na znie-
kształcenie środowiska naturalnego czy predyspozycje do 
wybranych świadczeń pozaprodukcyjnych) – z wykorzysta-
niem usług obcych oraz Leśnego Banku Genów w Kostrzycy; 

7) na polu ochrony przyrody związanej z siecią obszarów Natura 2000:
a) prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

inwentaryzacji oraz monitoringu bogactwa przyrodniczego 
w związku z ogólnoeuropejską siecią obszarów chronio-
nych Natura 2000:
– jako zadanie suwerenne Lasów Państwowych, finan-

sowane z funduszu leśnego, realizowane:
• jako zadanie własne wydziału z ewentualną pomocą 

usług obcych,
• z wykorzystaniem przez wydział usług zakładów 

Lasów Państwowych oraz wewnątrzinstytucjonal-
nych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych 
i nadleśnictw,

– jako zadanie w zastępstwie administracji rządowej, 
z wykorzystaniem przez wydział usług obcych, zakła-
dów Lasów Państwowych oraz wewnątrzinstytucjonal-
nych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych 
i nadleśnictw, realizowane w związku z:
• obowiązkiem ustawowym, ciążącym na Lasach 

Państwowych,
• zleceniem wykonania zadań na podstawie art. 54 

ustawy z 28 września 1991 roku o lasach,
• zawartym porozumieniem na wykonywanie zadań, 
• wydanymi przez ministra właściwego do spraw 

środowiska wytycznymi lub poleceniami, 
obejmujące również udział w:

– opracowaniu koncepcji wdrożenia oraz upowszech-
nienia corocznej inwentaryzacji przyrodniczej i monito-
ringu bogactwa przyrodniczego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

– opracowaniu projektu programu ogólnopolskich szkoleń 
w zakresie inwentaryzacji bogactwa przyrodniczego,

– ogólnopolskich szkoleniach, o których mowa 
w poprzednim ustępie oraz w pracach wdrożeniowych 
i upowszechniających inwentaryzację przyrodniczą,

b) uczestniczenie, w ramach zadań wykonywanych 
za administrację rządową, w wyznaczaniu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej obszarów specjalnej ochrony 
ptaków oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk, 
wchodzących w skład  ogólnoeuropejskiej sieci obszarów 
chronionych Natura 2000,

c) prowadzenie, w ramach zadań wykonywanych za admi-
nistrację rządową, banku genów materiału rozmnożenio-
wego gatunków roślin wymagających ochrony w świetle 
dyrektywy siedliskowej – z wykorzystaniem usług Leśnego Banku 
Genów w Kostrzycy (w zakresie gromadzenia w for-
mie generatywnej oraz wegetatywnej, przechowywania 
i redystrybucji ww. materiału rozmnożeniowego) oraz usług 
wewnątrzinstytucjonalnych nadleśnictw (w zakresie za-
kładania, a także utrzymania na terenie szkółek leśnych 
kwater zajętych przez wymieniony materiał rozmnożeniowy, 
jak też redystrybucji tego materiału),

d) prowadzenie, w ramach zadań wykonywanych za admi-
nistrację rządową, z wykorzystaniem usług Leśnego Banku 
Genów w Kostrzycy, prac nad mapą genetyczną gatun-
ków fl ory oraz fauny, wymagających ochrony w świetle 
dyrektywy ptasiej, a także dyrektywy siedliskowej,  

e) współdziałanie z Zakładem Informatyki Lasów Państwo-
wych oraz wydziałami w Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych: Wydziałem Informatyki Lasów Państwo-
wych oraz Wydziałem Geoinformatyki Lasów Państwowych 
w zakresie budowy, utrzymania oraz eksploatowania 
centralnej bazy danych systemu informatycznego, słu-
żącego do gromadzenia, porządkowania, przetwarzania 
i wykorzystywania przetworzonych danych o: 
– bogactwie przyrodniczym, 
– planowanych działaniach oraz projektach przedsię-

wzięć gospodarczych mogących mieć wpływ na 
bogactwo przyrodnicze, 

– możliwym oraz rzeczywistym wpływie realizacji plano-
wanych działań i projektów przedsięwzięć na bogac-
two przyrodnicze, 

– przedsięwzięciach kompensujących i rezultatach 
ich realizacji – z tym, że działalność ta odbywa się 
w ramach ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, pkt 
2, w powiązaniu z ust. 2, pkt 2a, drugie tiret, odniesienie 
drugie lub trzecie, a także w powiązaniu z ust. 2, pkt 2b,

obejmujące w szczególności:
– opracowanie projektów wzorcowych metodyk prowa-

dzenia rozpoznania bogactwa przyrodniczego na pod-
stawie dostępnej wiedzy bibliograficznej oraz 
eksperckiej,

– sporządzanie wstępnych wersji (wersji opisowych) 
dokumentacji analitycznej ww. centralnej bazy danych,
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– udział w opracowywaniu podręcznika użytkownika 
systemu informatycznego obszarów Natura 2000,

– upowszechnianie corocznej inwentaryzacji przyrodni-
czej oraz monitoringu przyrodniczego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

8) na polu pozostałej ochrony przyrody – doprowadzanie do reali-
zowania zadań w zakresie ochrony przyrody, w razie wystąpienia 
obiektów chronionych w obrębie nieruchomości gruntowych, 
znajdujących się w zarządzie Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych;

9) na polu wewnętrznego nadzoru, koordynowania działalności 
oraz udzielania w trybie wewnętrznym porad i konsultacji, 
a także kształtowania wewnętrznej doktryny działania:

a) nadzorowanie regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych 
oraz zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, 
w zakresie wywiązywania się tych  jednostek organizacyj-
nych z obowiązku:
– uwzględniania problematyki ochrony przyrody w dzia-

łalności edukacyjnej oraz promocyjnej, prowadzonej 
przez kierowników wymienionych wyżej jednostek 
organizacyjnych Lasów Państwowych,

– prowadzenia działalności leśnej z uwzględnieniem 
wymagań ochrony przyrody,

– wykonywania usług oraz usług wewnątrzinstytucjonalnych 
na rzecz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 
o których mowa w niniejszym zarządzeniu,

– wykonywania ochrony przyrody zgodnie z planami 
ochrony oraz wykazami zadań do wykonania – w razie 
wystąpienia na terenie nieruchomości znajdującej się 
w zarządzie regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, 
obszarowych oraz obiektowych form ochrony przyrody, 

b) nadzorowanie komórek organizacyjnych, właściwych 
w sprawach ochrony przyrody, w regionalnych dyrek-
cjach Lasów Państwowych, w szczególności poprzez 
wizytacje terenowe, zwoływanie oraz odbywanie roboczych 
narad tematycznych, w tym o charakterze szkoleniowym 
– w zakresie wywiązywania się tych komórek z obowiązku 
nadzorowania przez dyrektorów regionalnych dyrekcji 
Lasów Państwowych oraz koordynowania przez nich:
– ochrony zasobów przyrody w lasach, w leśnych kom-

pleksach promocyjnych poprzez realizowanie w nich 
zadań, ustalonych w programach gospodarczo-
-ochronnych w LKP,

– przestrzegania w nadleśnictwach oraz zakładach 
Lasów Państwowych zasady realizowania działalności 
leśnej w sposób uwzględniający wymagania ochrony 
przyrody,  

– zakładania i utrzymania w nadleśnictwach archiwów 
klonów jako formy ochrony przyrody w ramach tworze-
nia ogólnokrajowego banku rezerw zasobów geno-
wych gatunków flory, zagrożonej wielkoobszarowym 
wyginięciem, 

– zakładanie i utrzymanie w nadleśnictwach pochod-
nych powierzchni rodowych jako formy ochrony 
przyrody w ramach tworzenia ogólnokrajowego banku 
rezerw zasobów genowych gatunków flory, zagrożonej 
wielkoobszarowym wyginięciem,

– wykonywania przez nadleśnictwa usług wewnątrzin-
stytucjonalnych oraz przez zakłady Lasów Państwo-
wych o zasięgu regionalnym usług na rzecz Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych, o których mowa 
w niniejszym zarządzeniu,

– wykonywania przez nadleśnictwa planów ochrony 
przyrody,

– wykonywania przez nadleśnictwa oraz zakłady Lasów 
Państwowych o zasięgu regionalnym planów ochrony 
rezerwatów (wykazu zadań, ustalonych dla rezerwatu), 
planów innych obszarowych form ochrony przyrody, 
zadań ochronnych związanych z pozaobszarowymi 
formami ochrony przyrody,   

c) koordynowanie realizacji programów, o których mowa 
w pkt. 5, lit. e oraz f od drugiego tiret,

d) udzielanie porad, konsultacji oraz kształtowania 
wewnętrznej doktryny działania w zakresie ochrony przy-
rody, w szczególności w trybie operacyjno-roboczym; 

10) na innych polach działania realizowanie zadań własnych 
wydziału, ujętych w rocznym planie finansowo-gospodar-
czym Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych”.

8. W schemacie organizacyjnym, w pionie zastępcy dyrektora 
generalnego ds. gospodarki leśnej dodaje się element opisany 
jako „Wydział Ochrony Przyrody w Lasach Państwowych [ZP]”.

§ 2
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007 

roku z tym, że sprawność funkcjonalną działania Wydział Ochrony 
Przyrody w Lasach Państwowych powinien osiągnąć nie później 
niż 15 czerwca 2007 r.

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 LP 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.

2 W § 13, ust. 1 Statutu ustanowiono, że organizację Dyrekcji Generalnej ustala regulamin nadany przez dyrektora generalnego LP.

3  Ochrona przyrody w ramach zagospodarowania lasu obejmuje: 
1) promowanie ochrony zasobów przyrody w lasach, w leśnych kompleksach promocyjnych poprzez realizowanie zadań ustalonych w programach 

gospodarczo-ochronnych w LKP;
2) realizowanie działalności leśnej w sposób uwzględniający wymagania ochrony przyrody;
3) prowadzenie specjalnej ochrony przyrody w bankach genów (z wyłączeniem działalności w zakresie wykorzystywania banku genów do nasiennic-

twa i selekcji), w tym:
a) programowanie ochrony przyrody ex situ w celu zachowania materiału rozmnożeniowego oraz informacji genetycznej o roślinności leśnej, 

podlegającej zanikowi z przyczyn o charakterze globalnym (roślinność leśna, zanikająca na dużych powierzchniach gruntów z przyczyn – uwa-
runkowań – o charakterze globalnym jest nośnikiem bogactwa genetycznego Ziemi; materiał rozmnożeniowy tej roślinności powinien być gro-
madzony oraz przechowywany w bankach genów na niedające się przewidzieć potrzeby przyszłych pokoleń; znaczenie priorytetowe powinny 
mieć programy pozyskiwania, gromadzenia oraz przechowywania materiału rozmnożeniowego roślinności leśnej, podlegającej zanikowi, jak 
również wszelkie inne projekty, służące tworzeniu ogólnokrajowego banku rezerw zasobów genowych ex situ z wykorzystaniem banku genów),



ZAŁĄCZNIK NR 1
do zarządzenia nr 22

dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 14 maja 2007 r.



OGÓLNA KLASYFIKACJA PODZIAŁU KRAJU       

Obszary

funkcjonalne

wyodrębniane

poza pracami 

w zakresie 

urządzania lasu 

lub 

po zakończeniu 

prac 

w zakresie 

urządzania lasu

Podział kraju na obszary
funkcjonalne – wyjściowe

i uzupełniające w stosunku 
do regionalizacji 

przyrodniczoleśnej

Zbiór obszarów funkcjonalnych 
wynikający 

z geobotanicznej regionalizacji kraju

Zbiór obszarów funkcjonalnych 
wynikający z geologiczno-morfologicznej 

i glebowej regionalizacji kraju

Zbiór obszarów funkcjonalnych wynikający 
z klimatycznej regionalizacji kraju

Zbiór obszarów funkcjonalnych 
wyodrębnianych 

ze względu na stosunki wodne terenu

Zbiór obszarów funkcjonalnych wyodrębnianych 
ze względu na formę ochrony przyrody 
i inne obszarowe formy żywej przyrody

Zbiór obszarów funkcjonalnych wyodrębnianych 
ze względu na stopień zurbanizowania, 
demografię oraz sytuację ekonomiczną

Zbiór obszarów funkcjonalnych wyodrębnianych 
ze względu na antropologiczne 

obciążenie środowiska

Obszary 

funkcjonalne

wyodrębniane

w trakcie

urządzania

lasu

(w tym w trakcie

inwentaryzacji

taksacyjnej

oraz

przyrodniczej)

Zbiór obszarów funkcjonalnych
o charakterze leśnym

Inne zbiory obszarów
funkcjonalnych

Podział lasów na zespoły
fitosocjologiczne

Zbiór obszarów funkcjonalnych wyodrębnianych 
ze względu na atrakcyjność 

wypoczynku i rekreacji

Podział lasów na obszary
homogeniczne glebowo

Podział lasów na obszary
homogeniczne bioindykacyjnie

(np. pod względem SBO)

Podział lasów na obszary
homogeniczne 

z punktu widzenia
cech taksacyjnych roślinności 

leśnej (w tym drzewiastej)

Podział lasów
na typy

siedliskowe lasu

Grupowanie wydzieleń
w potencjalne

terytoria życiowe
gatunków cennej fauny 

oraz potencjalne
obszary

rozprzestrzeniania się
gatunku

cennej flory

Podział lasów
na wydzielenia

leśne

Podział lasów
na kompleksy 
i uroczyska 

złożone z oddziałów

Podział lasów
na obręby leśne

Grupowanie
wydzieleń 

w gospodarstwa
urządzeniowe

Podział wydzieleń
na mikrosiedliska

Podział przyrodniczoleśny
terytorium kraju

(podział podstawowy)

Podział Polski na krainy
przyrodniczoleśne

Podział krain
na dzielnice

przyrodniczoleśne

Podział dzielnic
na mezoregiony 

leśne

I



       NA OBSZARY FUNKCJONALNE

Grupowanie
wydzieleń

w oddziały leśne

Wyodrębnianie 
w oddziałach

ostępów urządzeniowych

Podziały szczególne

Przykłady podziałów szczególnych: podział według zasięgów 
działania regionalnych zarządów Gospodarki Wodnej; 

podział według właściwości sądów powszechnych;
podział obowiązujący w siłach zbrojnych; podział według

właściwości struktur terenowych Polskiego Związku Łowieckiego;
podział na diecezje, dekanaty, parafie itd.

Podział obrębów
na działki ewidencyjne

i odpowiadające

Podział gmin
na obręby ewididencyjne

i odpowiadające

Podział powiatów
na gminy z sołectwami
(osiedlami, dzielnicami) 

jako jednostkami 
pomocniczymi

Zgrupowania 
powiatów i gmin

do postaci 
związków

samorządowych
lub dla celów

realizacji polityki
strukturalnej UE

Podział województw
na powiaty

Podział kraju
na województwa

Podział kraju na regiony
w rozumieniu
wymagań UE

Podział ogólny

Podział kraju 
na obszary funkcjonalne

o charakterze 
administracyjnym

Podział z punktu widzenia
Lasów Państwowych

Podział zasięgu działania
Lasów Państwowych 

na regionalne dyrekcje 
Lasów Państwowych

Podział zasięgów
RDLP 

na nadleśnictwa

Podział zasięgów
nadl. na obwody

nadzorcze

Podział zasięgów
nadl. na leśnictwa

Podział zasięgów
leśnictw na obchody

Podział przestrzeni ekologicznej kraju
na obszary homogeniczne 

ze względu
ochrony bioróżnorodności

Obszary bardzo cenne
przyrodniczo

Obszary
cenne przyrodniczo

Obszary mało cenne
przyrodniczo
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Rozwinięcie nr 1 klasyfikacji funkcjonalnej
(zbiór obszarów funkcjonalnych wynikający
z geobotanicznej regionalizacji kraju)

Podział kraju na prowincje 
obszaru eurosyberyjskiego 

państwa roślinnego wokółbiegunowego

Podział prowincji
na formacje roślinne

Podzbiór formacji roślinnych
późniejszych stadiów sukcesyjnych

Podzbiór formacji roślinnych
wczesnych stadiów sukcesyjnych

Podzbiór pierwotnych 
formacji roślinnych

Lasy liściaste (lasy bukowe; grądy; łęgi; 
kserotermiczne zbiorowiska leśne 

i zaroślowe)

Bory mieszane i szpilkowe 
(bory mieszane; bory sosnowe; 
bory świerkowe; bory jodłowe; 

zarośla kosodrzewiny) 

Torfowiska niskie i wysokie; 
roślinność łąkowa i błotna;

zbiorowiska roślinności wodnej

Murawy o charakterze stepowym; 
hale wysokogórskie

Roślinność naskalna; turnie

Podział formacji na klasy

Podział klas na rzędy

Podział rzędów na związki

Podział związków na zespoły roślinne

Roślinność wydmowa
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Zbiór obszarów funkcjonalnych
wynikający z geobotanicznej

regionalizacji kraju

Podzbiór obszarów funkcjonalnych
pokazujących naturalny zasięg 
występowania gatunków roślin

Podzbiór obszarów funkcjonalnych
pokazujących naturalny zasięg 

występowania roślin wskaźnikowych

Podzbiór obszarów funkcjonalnych
pokazujących naturalny zasięg 

występowania drzew lasotwórczych

Podzbiór formacji roślinnych
późnych stadiów sukcesyjnych

Podzbiór formacji roślinnych
bardzo późnych stadiów sukcesyjnych

Podzbiór formacji roślinnych
powstałych w wyniku 
działalności człowieka

Uprawy polowe lub ogrodowe
wraz ze zbiorowiskami chwastów

Łąki i pastwiska

Zadrzewienia, tereny zieleni

zbiorowiska ruderalne
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Zbiór obszarów funkcjonalnych
wynikający z geologicznej 

i glebowej regionalizacji kraju

Rozwinięcie nr 2 klasyfikacji funkcjonalnej 
(zbiór obszarów funkcjonalnych wynikający
z geologiczno-morfologicznej i glebowej 
regionalizacji kraju)

Podzbiór obszarów funkcjonalnych
wyodrębnianych ze względów

geomorfologicznych

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem utworów geologicznych

na głębokości 2 m

Podzbiór obszarów funkcjonalnych
wyodrębnianych ze względu

na homogeniczność gleb

Podział Polski
na prowincje fizycznogeograficzne

(wg J. Kondrackiego 1988)

Homogeniczność utworów określa się 
na podstawie takich kryteriów jak: stratygrafia 

utworów tj. okres geologiczny powstania; 
litogeneza, tj. proces geologiczny prowadzący 

do powstania utworu (np. eluwia glin zwałowych); 
rodzajów gruntów; sytuacji geomorfologicznej

Podział Polski na obszary zajęte 
przez gleby, zaliczone do tej samej 
najwyższej jednostki systematycznej 

wg Polskiego Towarzystwa 
Gleboznawczego

Podział Polski na obszary 
zajęte przez gleby 

zaliczone do najniższej 
jednostki systematycznej 

wg Polskiego Towarzystwa 
Gleboznawczego

Podział prowincji
na podprowincje

fizycznogeograficzne

Podział podprowincji
na jednostki

geomorfologiczne

Przykłady jednostek geomorfologicznych:

góry: fałdowe, zrębowe, wysypowe; 

wysoczyzny; równiny: wodnolodowcowe, 

osadów zastoiskowych, piasków eolicznych; 

wydmy; tarasy: zalewowe i nadzalewowe; 

torfowiska; krawędzie: wysoczyzn i tarasów; 

doliny; pradoliny; niecki
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Podzbiór obszarów funkcjonalnych
homogenicznych pod względem

wysokościowym

Podzbiór obszarów funkcjonalnych
wyodrębnianych ze względu

na niestabilność powłoki ziemskiej

Podział Polski na obszary
homogeniczne pod względem

wysokości nad poziomem morza

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem niebezpieczeństwa lawin

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem niebezpieczeństwa osuwisk

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem niebezpieczeństwa 

szkód górniczych

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem zjawisk erozji wodnej

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem zjawisk erozji wietrznej

Podział obszarów homogenicznych
pod względem 

wysokości bezwzględnej
na obszary homogeniczne 

ze względu 
na charakterystykę wysokości 

względnej

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem niebezpieczeństwa
uruchamiania się lotnych piasków
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Rozwinięcie nr 3 klasyfikacji funkcjonalnej
(zbiór obszarów funkcjonalnych wynikający   
z klimatycznej regionalizacji kraju)

Zbiór obszarów funkcjonalnych
wynikający z klimatycznej

regionalizacji kraju

Podział Polski
na regiony klimatyczne

Podział Polski
na regiony fenologiczno-klimatyczne

np. województwo mazowieckie
leży w mazowiecko-podlaskim

regionie klimatycznym

Przy wyodrębnianiu 

obszarów homogenicznych 

pod względem wybranych 

cech klimatu bierze się

pod uwagę zarówno 

sumę globalną danej cechy

(np. łączną energię 

klimatyczną wiatrów 

na jednostkę

powierzchni pionowej),

jak i podsumy sezonowe,

amplitudy zmian, wartości 

odzwierciedlające zmienność, 

wartości ekstremalne itd.
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Podzbiór obszarów funkcjonalnych
homogenicznych pod względem 

wybranych charakterystyk klimatu

Podzbiór obszarów funkcjonalnych
homogenicznych pod względem 

prawdopodobieństwa wystąpienia 
klimatycznych katastrof naturalnych

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem 

stosunków termicznych

Podzbiór obszarów homogenicznych
pod względem 

niebezpieczeństwa powodzi

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem 

niebezpieczeństwa powodzi
1 raz na 20 lat

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem 

zagrożenia szkodami od wiatrów

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem zagrożenia 

wielkoobszarowymi pożarami

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem zagrożenia 

szkodami termicznymi

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem zagrożenia 

szkodami śnieżnymi

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem 

innych katastrof abiotycznych

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem 

opadów atmosferycznych

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem 

stosunków wilgotnościowych

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem 

obicążenia wiatrami

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem 

ciśnienia atmosferycznego

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem 

procesów stepowienia

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem 

innych charakterystyk

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem 

niebezpieczeństwa powodzi
1 raz na 100 lat

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem 

niebezpieczeństwa powodzi
1 raz na 1000 lat
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Rozwinięcie nr 4 klasyfikacji funkcjonalnej
(zbiór obszarów funkcjonalnych wyodrębnianych 
ze względu na charakterystykę   
gospodarki wodnej terenu)

Zbiór obszarów funkcjonalnych
wyodrębnianych ze względu

na charakterystykę 
gospodarki wodnej terenu

Wody podziemne

Podział terytorium Polski 
z punktu widzenia zlewni rzek

Podział Polski na dorzecza

Podział dorzeczy na zlewnie główne

Podział zlewni głównych 
na zlewnie niższego rzędu

Podział Polski na zlewnie podstawowe

Podzbiór obszarów funkcjonalnych
związanych z regionalizacją zwykłych 

wód podziemnych
(Paczyński 1995)

Podział Polski ze względu 
na charakterystykę

jednostek hydrologicznych, 
wyodrębnianych ze względu

na główną warstwę wodonośną

Podział Polski na subregiony

Podział subregionów na regiony

Główne warstwy wodonośne 
są charakteryzowane

pod względem okresu powstania, 
średniej miąższości, 

głębokości występowania,
potencjalnej wydajności w m3/h itp. cech

Podział regionów na makroregiony

Podział makroregionów na rejony
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Podzbiór obszarów funkcjonalnych
pod względem kształtowania się 

pierwszego poziomu wód podziemnych

Podzbiór obszarów funkcjonalnych
pod względem usytuowania w stosunku 
do zbiorników oraz cieków podziemnych

Podzbiór obszarów leżących 
nad zbiornikami podziemnymi

(głównymi lub niższych rzędów)

Podzbiór obszarów leżących 
w otulinie zbiorników 

wód podziemnych 
(głównych lub niższych rzędów)

Podzbiór obszarów leżących 
nad ciekami podziemnymi

 (rzekami podziemnymi, ciekami 
niższych rzędów oraz żyłami wodnymi)

Podzbiór obszarów leżących 
w otulinie cieków podziemnych

Podzbiór obszarów poza sprzężeniami 
zwrotnymi tych zbiorników

i ciekami podziemnymi

Podzbiór obszarów homogenicznych pod względem 
charakterystyki zlewni podstawowych

Podział Polski na obszary funkcjonalne, 
skupiające zlewnie podstawowe, 

homogeniczne pod względem 
charakterystyki zintegrowanej

Podzbiór obszarów funkcjonalnych, wyodrębnianych
ze względu na podobieństwo charakterystyk analitycznych

zlewni podstawowych

Podzbiór obszarów funkcjonalnych pod względem
charakterystyk bilansu wodnego

Podzbiór obszarów homogenicznych pod względem
potrzeby budowy urządzeń wodnych w celu poprawy

bliansu wodnego zlewni podstawowych

Podzbiór obszarów homogenicznych pod względem
chemizmu wód zlewni podstawowych

Podzbiór obszarów homogenicznych pod względem
potrzeby budowy urządzeń 

czyszcząco-uzdatniających wodę

Wody powierzchniowe
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Rozwinięcie nr 5 klasyfikacji funkcjonalnej
(obszary żywych zasobów przyrodniczych)

Zbiór obszarów funkcjonalnych
wyodrębnianych ze względu na formę 

ochrony przyrody i inne obszarowe 
formy żywej przyrody

Zbiór terytorialnie wyodrębnionych 
obszarów,

tworzących sieć Natura 2000

Podzbiór obszarów specjalnych 
ochrony ptaków

Podzbiór obszarów Natura 2000 
pokrywających się w całości lub częściowo 

z innymi obszarowymi formami 
ochrony przyrody

Zbiór „wyższych” obszarowych form 
ochrony przyrody,

innych niż Natura 2000

Zbiór obszarów
w granicach lasów 

objętych 
gospodarką leśną

Zbiór obszarów
w granicach 

użytków 
ekologicznych

Zbiór obszarów
w granicach 

rezerwatów przyrody

Zbiór obszarów
w granicach 

parków narodowych
(z wyłączeniem 

rezerwatów)

Zbiór pozostałych
obszarów leśnych

Zbiór leśnych
kompleksów

promocyjnych
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Zbiór terytorialnie 
wyodrębnionych obszarów,

obejmujących żywe zasoby przyrodnicze,
niewchodzące do sieci Natura 2000

Podzbiór specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk

Podzbiór obszarów Natura 2000 
stanowiących samoistne obszarowe

formy ochrony przyrody

Zbiór „niższych” obszarowych form 
ochrony przyrody,

innych niż Natura 2000

Zbiór obszarów
w granicach 

parków krajobrazowych

Zbiór zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych

Zbiór obszarów
chronionego krajobrazu

Zbiór pozostałych 
obszarów

biologicznie 
czynnych

Zbiór obszarów
nieużytków

Zbiór obszarów
użytków rolnych

Zbiór obszarów
terenów zieleni 

i zadrzewień

Zbiór gruntów 
pokrytch wodami 

lub zajętych
przez urządzenia 

wodne
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Klasyfikacja gruntów pod wodami śródlądowymi 
lub pod urządzeniami wodnymi;
klasyfikacja zadrzewień oraz terenów zieleni; 
grupowanie lasów, będących lasami

Grunty pod wodami 
lub urządzeniami wodnymi

Grunty pod urządzeniami wodnymiGrunty pod wodami stojącymi
Grunty pod wodami płynącymi

(oraz kanały)

Budowle (piętrzące, upustowe,
przeciwpowodziowe, rowy)

Uwaga: kanały jako budowle 
zostały uwzględnione gdzie indziej

Obiekty zbiorników 
oraz stopni wodnych; stawy

Obiekty (ujęcia wody pow. i głęb.; energ.;
wyl. kanaliz. do wód, stał. urz. do połowu ryb; 

mury opor.; bulwary; nabrzeża; pomosty;
przystanie; kąpieliska; stałe przeprawy)

Jeziora nie mające ciągłego 
odpływu lub dopływu 
powierzchniowego

Inne zbiorniki naturalne
nie mające związku 
z ciekami wodnymi

Cieki naturalne

Kanały (jako urządzenia wodne,
których woda jest zaliczana 

do wód płynących)

Źródła, w których cieki 
biorą początek

Jeziora o ciągłym odpływie
lub dopływie powierzchniowym

Inne zbiorniki naturalne
o ciągłym odpływie

lub dopływie naturalnym

Zbiorniki sztuczne,
usytuowane na wodach płynących

Rzeki

Strugi

Strumienie

Inne naturalne koryta

Określone w prawie wodnym: 
(urządz. pomiar.; obiekty mostowe; 

prowadzące przez wody rurociągi; linie 
energetyczne i telekom. itp. obiekty budowl. 

w wodach i terenach zagr. powodz.)

Urządzenia melioracyjne,
niezaliczone stricte 

do obiektów wodnych
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Grunty będące lasamiZadrzewienia oraz tereny zieleni

Zadrzewienia
Tereny zieleni (jako tereny funkcjonalne

pokryte roślinnością w miastach 
lub wsiach o zwartej zabudowie)

Parki spacerowo-wypoczynkowe,
gminne, zdrojowe, uzdrowiskowe,

etnograficzne, sportowe, 
rozrywki, zabytkowe

Ogrody botaniczne, zoologiczne,
jordanowskie, dziecięce, zabytkowe

Pracownicze ogrody działkowe

Arboreta, alpinaria, zieleńce,
grodziska, kurhany, 

zabytki fortyfikacyjne

Zieleń ulic, placów, obiektów komunikacji
kolejowej i lotniczej, budynków publicznych, 

cmentarzy, składów, 
zakładów przemysłowych

Dzika zieleń ruderalna

Drzewa oraz krzewy 
w granicach

pasa drogowego

Pojedyncze drzewa lub krzewy
i inna roślinność wraz z gruntem

(terenem) występowania roślinności

Skupiska drzew lub krzewów
(niewyczerpujące definicji lasu)

Podzbiór lasów
o znaczeniu

infrastrukturalnym

Podzbiór lasów
sensu stricte

Podział lasów na obszary
homogeniczne pod względem

składu gatunkowego 
drzewostanu

Podział drzewostanów
o homogenicznym 

składzie gatunkowym 
na obszary homogeniczne 

pod względem wieku

Podział drzewostanów
homogenicznych pod 

względem składu i wieku 
na obszary homogeniczne 
pod względem wysokości 

górnej

Podział drzewostanów
homogenicznych 

pod względem składu, 
wieku i wysokości górnej

na obszary homogeniczne
pod względem 

zagęszczenia drzew

Podział drzewostanów
homogenicznych 
pod względem
składu, wieku, 

wysokości zagęszczenia 
na obszary homogeniczne

pod względem SBO
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Podział Polski na obszary homogeniczne 
pod względem charakterystyki
powierzchni biologicznie czynnych

Podział Polski na gminy o podobnym udziale
powierzchni biologicznie czynnych

Podział gmin o podobnym udziale 
powierzchni biologicznie czynnych

na gminy o podobnej strukturze
poszczególnych rodzajów tych powierzchni
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Zbiór obszarów funkcjonalnych homogenicznych
pod względem biotopu

powierzchni biologicznie czynnych

Podzbiór obszarów homogenicznych
pod względem klasy bonitacji gruntów ornych

Podzbiór obszarów homogenicznych
pod względem klasy bonitacji użytków zielonych

Podzbiór obszarów homogenicznych
pod względem typu siedliskowego
oraz klasy bonitacji siedlisk leśnych

Podzbiór obszarów homogenicznych
pod względem żyzności wód powierzchniowych
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Rozwinięcie nr 6 klasyfikacji funkcjonalnej
(stopień zurbanizowania, demografia 
i sytuacja ekonomiczna)

Zbiór obszarów funkcjonalnych
wyodrębnianych ze względu na stopień zurbanizowania, 

demografię, sytuację ekonomiczną, strategie 
i programy rozwojowe

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem stosunku kobiet do mężczyzn

Podział Polski na obszary homogeniczne
z demograficznego punktu widzenia

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem dzietności kobiet

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem struktury wiekowej ludności

(wiek: przedprodukcyjny, produkcyjny, 
poprodukcyjny)

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem struktury zawodów

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem aktualnej liczby miejsc pracy

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem struktury 

aktualnej liczby miejsc pracy

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem stopnia i struktury bezrobocia

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem prognoz demograficznych

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem aktualnych i prognozowanych 

konfliktów między liczbą ludności 
i podażą miejsc pracy (rachunek sumaryczny)

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem aktualnych i prognozowanych 

konfliktów między liczbą ludności i podażą miejsc 
pracy (z uwzględnieniem struktury zawodowej 

oraz struktury podaży miejsc pracy)

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem zaludnienia

Podział Polski na obszary homogeniczne
z urbanistycznego punktu widzenia

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem struktury obszarów zurbanizowanych 

(osadnictwo rozproszone, wsie, małe miasta, 
średnie miasta, duże miasta, aglomeracje)

Podzbiór obszarów funkcjonalnych,
homogenicznych pod względem 

przewidywanego zagospodarowania

Tereny przewidywane 
pod budownictwo liniowe

Obszary przewidywanych robót 
budowlano-montażowych,

związanych z gospodarowaniem wodami

Obszary przewidywanych robót 
budowlano-montażowych
o charakterze lądowym

Inne obszary objęte projektami 
planów działania

oraz projektami przedsięwzięć gospodarczych
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Podział Polski na obszary homogeniczne
z ekonomicznego punktu widzenia

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem wartości 

sprzedaży produkcji ogółem 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem zysku po opodatkowaniu 

osiąganego przez podmioty gospodarki narodowej 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem struktury sprzedaży (i zysku): 

przemysł/rolnictwo/leśnictwo/inne branże

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem charakterystyki dochodowości 
jednego członka gospodarstwa domowego

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem aktualnego 

oraz przewidywanego deficytu środków
na utrzymanie osób w wieku poprodukcyjnym

Zbiór obszarów homogenicznych 
pod względem „terytorialnych” strategii 

i programów rozwojowych
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Rozwinięcie nr 7 klasyfikacji funkcjonalnej
(zbiór obszarów funkcjonalnych, 
wyodrębnianych ze względu 
na antropogeniczne
obciążenie środowiska)

Zbiór obszarów funkcjonalnych
wyodrębnianych ze względu 

na antropogeniczne
obciążenie środowiska

Podzbiór obszarów funkcjonalnych
homogenicznych pod względem 

obciążenia emitorami punktowymi

Podzbiór obszarów funkcjonalnych
pod względem gęstości emisji

(ładunek roczny 
na jednostkę powierzchni)

Podzbiór obszarów funkcjonalnych
homogenicznych pod względem 

sumy energii
(ładunek emisji na rok)

Emitory punktowe energetyczne

Emitory punktowe technologiczne

Emitory punktowe razem

Suma emisji punktowej

Suma emisji powierzchniowej

Suma emisji liniowej

Suma emisji całkowitej

Podzbiór obszarów
homogenicznych
pod względem 

obciążenia terenu 
produkcją

ścieków i odpadów
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Podzbiór obszarów funkcjonalnych
homogenicznych pod względem 
obciążenia środowiska hałasem

Podzbiór obszarów funkcjonalnych
homogenicznych pod względem 
stężeń substancji szkodliwych

Podzbiór obszarów 
homogenicznych pod względem 

charakterystyki hałasu

Podzbiór obszarów 
homogenicznych

pod względem konfliktów akustycznych

Podzbiór obszarów homogenicznych
pod względem obłożenia limitami

racjonalnego wykorzystania 
zasobów naturalnych 

i poprawy stanu środowiska
oraz pod względem 

obowiązujących priorytetów ekologicznych

Podzbiór obszarów
homogenicznych
pod względem 

najlepszych 
stosowanych

technik i technologii

Podzbiór obszarów
homogenicznych
pod względem 

zagrożenia
poważnymi 
awariami

Podzbiór obszarów
homogenicznych
pod względem 
skażenia gleb
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Rozwinięcie nr 8 klasyfikacji funkcjonalnej
(zbiór obszarów funkcjonalnych, 
wyodrębnianych ze względu 
na atrakcyjność wypoczynku i rekreacji)

Zbiór obszarów funkcjonalnych
wyodrębnianych ze względu 

na atrakcyjność
wypoczynku i rekreacji

Podzbiór obszarów homogenicznych
pod względem aktualnego obciążenia

ruchem wypoczynkowym
i rekreacyjnym

Dominacja uzdrowiskowego
charakteru wypoczynku i rekreacji.

Dominacja rekreacyjnego i turystycznego
charakteru wypoczynku 

(w tym turystyka wyspecjalizowana,
np. myśliwska)

Dominacja urlopowego
charakteru wypoczynku i rekreacji.

Kryteria służące do wyodrębniania 
obszarów homogenicznych: 
liczba osób przybywających;

łączny czas pobytu; 
wskaźnik sezonowości pobytu; 
średnia droga dojazdowa itp.

Podział Polski na obszary homogeniczne
pod względem priorytetów

„wypoczynkowo-turystycznych”,
przyjętych w dokumentach 

planistycznych gmin

Podział Polski 
na obszary homogeniczne

pod względem 
„obciążenia” pobytami

Podział obszarów homogenicznych
pod względem „obciążenia”

pobytami na obszary homogeniczne
pod względem charakterystyki

osób przybywających

Kryteria służące do wyodrębniania 
obszarów homogenicznych: 

udział przybywających z terytorium 
kraju i zagranicy; 

przeciętna dochodowość
gospodarstwa domowego; 

struktura zamożności odwiedzających
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Podzbiór obszarów homogenicznych
pod względem 

potencjalnej atrakcyjności 
wypoczynku i rekreacji

Podzbiór obszarów homogenicznych
pod względem infrastrukturalnego

uzbrojenia świadczeń 
wypoczynkowych i rekreacyjnych

Podział Polski na obszary 
homogeniczne pod względem 

zintegrowanego wskaźnika
naturalnej atrakcyjności 

wypoczynkowej i rekreacyjnej

W celu zintegrowanej oceny atrakcyjności
poszczególnych terenów do świadczeń

rekreacyjno-wypoczynkowych 
niezbędne wydaje się uwzględnianie 

takich kryteriów (atrybutów) jak: 
stan obciążenia środowiska naturalnego; 
udział powierzchni biologicznie czynnych; 

walory szczególne (uzdrowiskowe, unikatowe 
i inne) powierzchni biologicznie czynnych; 

występowanie atrakcji 
urbanistyczno-architekonicznych; 

występowanie unikatowych zjawisk
i procesów o naturze fizycznochemicznej

oraz ekologicznej; zbiór przesłań historycznych;
oddalenie od centrów miejskich, kongresowych, 

a także ośrodków akademickich, 
kulturalnych oraz sportowych; 

podaż żywności o podwyższonej jakości; 
tradycje kulinarne; potencjalna możliwość 

oferowania adywersyfikowanych 
i odpowiednio atrakcyjnych

programów pobytowych; 
kształtowanie się ceny towarów i usług; 
obciążenie uciążliwościami pobytowymi 

(klimat, zmienność pogody,
dokuczliwość od insektów itd.)

Stopień uciążliwości 
dojazdu do danego terenu; 
sieć dróg wewnętrznych;
ilość miejsc noclegowych 

na jednostkę powierzchni terenu; 
standard usług hotelarskich; 

obiekty infrastruktury
rekreacyjno-turystycznej; 

nasycenie kadrami,
przygotowanymi do obsługi świadczeń itd.
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Rozwinięcie nr 9 klasyfikacji
(zbiór obszarów funkcjonalnych 
o leśnym charakterze)

Zbiór obszarów funkcjonalnych
o leśnym charakterze

Podzbiór obszarów homogenicznych
ze względu na możliwość

oraz potrzebę wzrostu lesistości kraju

Podział kraju na obszary homogeniczne
pod względem występowania 

gruntów dyspozycyjnych

Podział kraju na obszary homogeniczne
pod względem 

formalnej podaży gruntów do zalesień

Podział kraju na obszary homogeniczne
pod względem zintegrowanej potrzeby

zwiększenia lesistości

Podział Polski 
na obszary homogeniczne 

pod względem
stopnia odchylenia składu

roślinności leśnej 
od typu gospodarczego lasu, 

wynikającego 
z charakterystyki biotopu

Podzbiór obszarów homogenicznych
pod względem systemowego zagrożenia 
trwałości lasów (z wyłączeniem obszarów 
zagrożonych ze względu na niestabilność

powłoki ziem. oraz narażenie na katastr. 
„klimatyczne”)

Podział Polski 
na obszary

homogeniczne
pod względem 

występowania trwałych
ognisk gradacyjnych

Podzbiór obszarów
homogenicznych
pod względem 
predyspozycji 

do wystąpienia
choroby łańcuchowej lasu

Podział Polski na obszary
homogeniczne
pod względem 

stopnia degradacji
siedlisk leśnych

Podzbiór obszarów
homogenicznych
pod względem 
antropopresji

Podzbiór obszarów
homogenicznych
pod względem 

występowania ekstremów
rozwojowych

Szkodliwe
oddziaływanie
pyłów, gazów,

prac górniczych;
narażenie

na kradzieże itp.

Górna granica lasu;
pustynie przemysłowe;

ekstremalnie
niekorzystne

stosunki wodne itd.

Podział lasów ze względu
na zintegrowany stopień trudności
prowadzenia działalności leśnej

Podzbiór obszarów funkcjonalnych
wynikających z regionalizacji

leśno-nasiennej

Podział lasu 
na makroregiony 

nasienne

Podział makroregionów
na mikroregiony 

nasienne

Podzbiór obszarów funkcjonalnych
wynikający z regionalizacji

łowieckiej kraju

Podział Polski 
na łowieckie 

rejony hodowlane

Podział rejonów 
na obwody łowieckie

Podzbiór obszarów
będących 

ostoją zwierzyny

Podzbiór obszarów
liniowych przemieszczania się 

zwierzyny

Podzbiór obszarów
naturalnego żerowania

Podzbiór obszarów
obejmujących infrastrukturę
łowieckiego zagospodarowania 

lasu
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Podział obszarów homogenicznych
pod względem obowiązujących zasad

oraz wymaganego sposobu 
prowadzenia gospodarki leśnej

Podział nieruchomości leśnych
na obszary homogeniczne

ze względu 
na zagrożenia pożarowe lasów

Zbiór obszarów I kategorii
zagrożenia pożarowego lasu

Zbiór obszarów II kategorii
zagrożenia pożarowego lasu

Zbiór obszarów III kategorii
zagrożenia pożarowego lasu

Podział lasów na obszary 
wyodrębniane ze względu 

na atrakcyjność
rekreacyjno-turystyczną

Zbiór obszarów leśnych
w strefie i otulinie uzdrowisk

Zbiór obszarów leśnych
strefy A (intensywnego 

obciążenia rekreacją 
i wypoczynkiem – strefa pobytowa)

Zbiór obszarów leśnych
strefy B 

(lasy pobytów jednodniowych)

Zbiór obszarów leśnych
strefy C 

(lasy rozrzedzonego ruchu 
turystycznego i rekreacji)

Podzbiór obszarów homogenicznych
pod względem charakterystyki rynku 

nabywców efektów działalności leśnej,
a także pod względem charakterystyki

rynku dostawców, wykonawców
i usługodawców

Uwaga: ww. obszary mogą determinować
szczegółowe zasady marketingu

oraz wyboru kontrahentów

Podział obszarów homogenicznych
pod względem predyspozycji 

do pełnienia
poszczególnych funkcji przez las

Podzbiór obszarów leśnych 
homogenicznych pod względem 

produkcyjności gospodarczej 
lasu, liczonej za cały okres 

życia drzewostanu

Produkcyjność
rzeczywista

Produkcyjność
potencjalna

Podzbiór obszarów leśnych 
homogenicznych 
pod względem 

naturalnej predyspozycji
do wytwarzania poszczególnych

pożytków niematerialnych – 
– w świetle charakterystyki biotopu, 

charakterystyki taksacyjnej, 
położenia w określonym obszarze 
funkcjonalnym oraz usytuowania 

szczegółowego

Podzbiór obszarów homogenicznych pod względem
zapotrzebowania na pożytki z lasu 

Zgrupowania województw tworzone 
według zbliżonych limitów regionalnych, 

odzwierciedlających zapotrzebowanie na pożytki z lasu

Zgrupowania powiatów w województwach, tworzone 
według zbliżonych limitów lokalnych, 

odzwierciedlających zapotrzebowanie na pożytki z lasu

Zgrupowania gmin w powiatach, tworzone 
według zbliżonych limitów miejscowych, 

odzwierciedlających zapotrzebowanie na pożytki z lasu

Podzbiór obszarów homogenicznych pod względem
podaży pożytków z lasu

Zgrupowania województw o zbliżonym poziomie podaży
(rzeczywistej i potencjalnej) pożytków z lasu, 

wchodzących w skład limitów krajowych

Zgrupowania województw o zbliżonym poziomie podaży
(rzeczywistej i potencjalnej) pożytków z lasu, 
wchodzących w skład limitów regionalnych

Zgrupowanie powiatów o zbliżonej podaży
(rzeczywistej lub potencjalnej) pożytków z lasu, 

wchodzących w skład limitów lokalnych

Zgrupowanie gmin o zbliżonej podaży
(rzeczywistej lub potencjalnej) pożytków z lasu, 

wchodzących w skład limitów miejscowych (punktowych)

Podzbiór obszarów homogenicznych pod względem
odchylenia zapotrzebowania na pożytki z lasu

i ich podażą
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b) tworzenie ogólnokrajowego „banku danych o zróżnicowaniu genetycznym gatunków flory oraz fauny, w tym charakterystycznej dla ekosystemów 
leśnych” (rozwój prewencyjnej ochrony przyrody z użyciem metod banku genów ex situ nie będzie możliwy bez uwzględniania aspektu zróżni-
cowania fauny i flory pod względem genomu oraz genotypu z uwzględnieniem relacji między genomem oraz genotypem i naturalnymi 
cechami oraz właściwościami tej roślinności (takimi, jak odporność na zniekształcenie środowiska naturalnego czy predyspozycje do wybranych 
świadczeń pozaprodukcyjnych),

c) zakładanie i utrzymanie archiwów klonów jako formy ochrony przyrody w ramach tworzenia ogólnokrajowego banku rezerw zasobów genowych 
gatunków flory, zagrożonej wielkoobszarowym wyginięciem, 

d) zakładanie i utrzymanie pochodnych powierzchni rodowych jako forma ochrony przyrody w ramach tworzenia ogólnokrajowego banku rezerw 
zasobów genowych gatunków flory, zagrożonej wielkoobszarowym wyginięciem,

4) uwzględnianie problematyki ochrony przyrody w działalności edukacyjnej oraz promocyjnej, prowadzonej przez kierowników jednostek organizacyj-
nych Lasów Państwowych.

4 Zakres zadań administracji rządowej, związanych ze stanowieniem oraz utrzymaniem sieci obszarów chronionych Natura 2000, obejmuje:
1) prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inwentaryzacji bogactwa przyrodniczego w związku z ogólnoeuropejską siecią obszarów 

chronionych Natura 2000;
2) wyznaczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk, wchodzą-

cych w skład ogólnoeuropejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000;
3) osiąganie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej celów ogólnoeuropejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000;
4) identyfikowanie planów działania oraz projektów przedsięwzięć gospodarczych, mogących mieć ujemny wpływ na bogactwo przyrodnicze, w szcze-

gólności na:
a) występowanie oraz stan siedlisk przyrodniczych,
b) liczebność osobniczą oraz inne cechy gatunków fauny, w tym ptaków, oraz flory będących przedmiotem specjalnej ochrony w ramach ogólno-

europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000;
5) prowadzenie oceny spodziewanego ujemnego oddziaływania realizacji planów działania oraz realizacji przedsięwzięć gospodarczych na bogactwo 

przyrodnicze, w szczególności na:
a) występowanie oraz stan siedlisk przyrodniczych,
b) liczebność osobniczą oraz inne cechy gatunków fauny, w tym ptaków, oraz flory, będących przedmiotem specjalnej ochrony w ramach 

ogólnoeuropejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000;
6) wykonywanie przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe działalności w zakresie:

a) przechowywania w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy materiału rozmnożeniowego gatunków roślin, wymagających, w świetle dyrektywy 
ptasiej, specjalnej ochrony,

b) tworzenia, na potrzeby przedsięwzięć kompensujących o charakterze prewencyjnym oraz następczym mapy genetycznej gatunków fauny oraz 
flory, wymagających, w świetle dyrektywy siedliskowej oraz ptasiej, specjalnej ochrony; 

7) prowadzenie działań kompensujących spodziewaną utratę bogactwa przyrodniczego Rzeczypospolitej Polskiej w następstwie realizacji planów 
działania oraz realizacji projektów przedsięwzięć gospodarczych;

8) prowadzenie przez Rzeczypospolitą Polską monitoringu oraz raportowania w zakresie:
a) występowania, liczebności oraz innych cech siedlisk przyrodniczych, 
b) planów oraz przedsięwzięć wymagających oceny przewidywanego oddziaływania ich realizacji na bogactwo przyrodnicze w wypadkach, 

w których podejmujący te działania uchylili się od obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 24, 
c) wykonania przedsięwzięć kompensujących,
d) liczebności osobniczej oraz innych cech gatunków fauny oraz flory, będących przedmiotem specjalnej ochrony w ramach ogólnoeuropejskiej 

sieci obszarów chronionych Natura 2000;
9) budowa, utrzymywanie oraz eksploatowanie centralnej bazy danych systemu informatycznego, służącego do gromadzenia, porządkowania 

oraz przetwarzania danych o: 
a) bogactwie przyrodniczym,
b) planowanych działaniach oraz projektach przedsięwzięć gospodarczych mogących mieć wpływ na bogactwo przyrodnicze,
c) możliwym wpływie realizacji planowanych działań oraz projektów przedsięwzięć na bogactwo przyrodnicze,
d) przedsięwzięciach kompensujących i rezultatach ich realizacji,

10) finansowanie działalności, o której mowa w pkt.1–9, zwanego dalej system finansowym obszarów Natura 2000.

5 Ochrona przyrody w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody jest działalnością człowieka (działalnością ludzką), polegającą 
na zachowaniu (zachowywaniu), właściwym wykorzystaniu (wykorzystywaniu) oraz odnawianiu zasobów przyrody, w tym tworów przyrody i poszczegól-
nych składników przyrody: 
1) prowadzoną w celu :

a) utrzymania procesów i zjawisk zachodzących w ekosystemach (procesy ekologiczne) i stabilności ekosystemów, 
b) zachowania różnorodności biologicznej, 
c) zachowania dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego, 
d) zapewnienia ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów wraz z ich siedliskami przez ich utrzymanie lub przywracanie do właści-

wego stanu, 
e) ochrony zieleni w miastach, wsiach oraz zadrzewień,
f) utrzymywania lub przywracania do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych składowych zasobów przyrody, w tym jej 

tworów i składników, 
g) kształtowania właściwych postaw człowieka wobec przyrody; 

2) obejmującą, z uwzględnieniem określonych ograniczeń lub zaniechań ze strony człowieka:
a) stanowienie krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z programami działań, 
b) obejmowanie zasobów przyrody, w tym jej tworów oraz poszczególnych składników, formami ochrony przyrody określonymi w ustawie o ochro-

nie przyrody, 
c) opracowywanie planów ochrony (lub wykazu zadań) dla obszarowych form ochrony przyrody oraz programów ochrony gatunków, siedlisk 

i szlaków migracji gatunków chronionych, 
d) uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w: polityce ekologicznej państwa, strategiach rozwoju województw, programach ochrony środowiska 

przyjmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego 
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gmin, wojewódzkich i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, szczegółowych wewnętrznych aktach reglamentacyjnych 
(także w programach operacyjnych), dotyczących działalności gospodarczej lub działalności inwestycyjnej (rozumianej jako prowadzenie robót 
budowlano-montażowych), 

e) realizowanie zadań dotyczących ochrony przyrody, określonych lub ustalonych w wyżej wymienionych aktach reglamentacyjnych (polityce 
ekologicznej państwa, strategiach, programach, planach, studiach i aktach wewnętrznych),

f) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej lub promocyjnej w celu kształtowania właściwych postaw, o których mowa w lit. b).

DECYZJA NR 36
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 26 kwietnia 2007 r.

W SPRAWIE POWOŁANIA 
RADY NAUKOWO-SPOŁECZNEJ 
LEŚNEGO KOMPLEKSU PROMOCYJNEGO 
„BORY TUCHOLSKIE” NA LATA 2007–2009 

ZO-731-1/36/07

Na podstawie art. 33, ust. 1 oraz art. 13b, ust. 4 ustawy 
z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r., 
nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami) oraz § 6 i 10 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – stano-
wiącego załącznik do zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z 18 maja 1994 r. – 
– ustalam, co następuje.

§ 1
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu 

Promocyjnego „BORY TUCHOLSKIE”, zwaną dalej radą, na lata 
2007–2009 w następującym składzie:
1. Hanne Bronke – właściciel firmy „Ed-Eko” „Zielona Szkoła” 

w Woziwodzie,
2. Jacek Brygman – wójt Gminy Cekcyn,
3. Tadeusz Chrzanowski – główny specjalista SL w RDLP Toruń,
4. Teresa Chirrek – nauczycielka w zespole Szkół Leśnych i Agro-

technicznych w Tucholi,
5. Piotr Gawęda – kierownik Zespołu Ochrony Lasu w Gdańsku,
6. Michał Grabski – wójt Gminy Osie,
7. Mirosław Knakowski – przedstawiciel przemysłu drzewnego, 

DREW-KON w Lęgbądzie,
8. Andrzej Kowalski – członek Stowarzyszenia Bractwa Czarnej Wody,
9. Tadeusz Kowalski – burmistrz Tucholi,

10. Daniel Kożuch – wójt Gminy Śliwice,
11. Dr Ewa Krasicka-Korczyńska – pracownik naukowo-dydaktyczny 

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
12. Wojciech Kroplewski – radny powiatu tucholskiego,
13. Marek Machnikowski – wojewódzki konserwator przyrody 

w Bydgoszczy,
14. Józef Malinowski – przedstawiciel oświaty, członek PTTK,
15. Grzegorz Orzeł – przedstawiciel przemysłu drzewnego, Mondi 

Packaging Paper, Świecie S.A.,
16. Jarosław Pająkowski – dyrektor Zespołu Parków Krajobrazo-

wych – Chełmińskiego i Nadwiślańskiego,
17. Zbigniew Przybylak – publicysta mediów kujawsko-pomorskich,
18. Prof. dr hab. Andrzej Przystalski – pracownik naukowy Uniwer-

sytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
19. Waldemar Wencel – prezes Stowarzyszenia „Rezler – Wielki 

Kanał Brdy”.

§ 2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Toruń w zakresie inicjo-

wania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym 
Kompleksie Promocyjnym „Bory Tucholskie”.

§ 3
Do zakresu działania rady należy w szczególności opiniowanie 

projektów:
• planów zagospodarowania przestrzennego,
• planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody,
• objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
• rocznych planów gospodarczych,
• tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wyko-

rzystania,
• działalności edukacyjnej w LKP,
• turystycznego udostępniania terenów LKP,
• programów ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod 

zachowania tych zasobów,
• planów realizacyjnych małej retencji oraz obszarów uwilgotnio-

nych,
• budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni 

ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno-technicznych.
Ponadto do zadań rady należy:

• propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, 
wprowadzonych w LKP „Bory Tucholskie”, 

• współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, 
samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich 
sprawach dotyczących LKP,

• wydawanie opinii w sprawach LKP na wniosek dyrektora RDLP 
Toruń lub z własnej inicjatywy.

§ 4
Opinie rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego 

mają być uwzględniane przez komisje techniczno-gospodarcze 
w czasie opracowywania planów urządzania lasu nadleśnictw 
wchodzących w skład LKP „Bory Tucholskie”, w obecności trzech 
przedstawicieli delegowanych przez radę.

§ 5
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę 

przewodniczącego i sekretarza rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz rady 

stanowią prezydium rady.

§ 6
Przewodniczący rady reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje pracami, 

zwołuje posiedzenia oraz przekazuje dyrektorowi RDLP Toruń 
protokoły posiedzeń rady wraz z opiniami i wnioskami.

§ 7
Organizację i tryb pracy określa regulamin uchwalony przez radę 

na jej pierwszym posiedzeniu.

§ 8
Kadencja rady trwa trzy lata.

§ 9
Obsługę techniczno-biurową rady zapewnia RDLP Toruń.

§ 10
Wydatki związane z działalnością rady pokrywane są przez 

Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu 
leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.

O
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DECYZJA NR 37
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 30 kwietnia 2007 r.

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA 
PLANU FINANSOWO-GOSPODARCZEGO 
DYREKCJI GENERALNEJ 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

FP-1-0337/10/07

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 
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 następuje.

§ 1
Zatwierdzam plan finansowo-gospodarczy Dyrekcji Generalnej 

Lasów Państwowych na rok 2007, stanowiący załącznik nr 1 
do niniejszej decyzji (bez publikacji - przyp. red.).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązy-

wania od 1 stycznia 2007 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak

O

DECYZJA NR 38
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 30 kwietnia 2007 r.

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA 
PLANU FINANSOWO-GOSPODARCZEGO 
REGIONALNEJ DYREKCJI 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

FP-1-0337/9/2007

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435) oraz § 6, ust. 3 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U., nr 134, poz. 692) oraz 
w związku z § 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. ustalam, co następuje. 

§ 1
Zatwierdzam plan finansowo-gospodarczy na rok 2007 dla 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w:
– Białymstoku,
– Gdańsku,
– Katowicach,
– Krakowie,
– Krośnie,
– Lublinie,
– Łodzi,
– Olsztynie,

– Pile,
– Poznaniu,
– Radomiu,
– Szczecinie,
– Szczecinku,
– Toruniu,
– Warszawie,
– Wrocławiu,
– Zielonej Górze,
obejmujący, odrębnie dla każdej RDLP:

1. Tabelę przychodów, kosztów i przewidywanego wyniku (zał. 1).
2. Plan finansowania rzeczowych aktywów trwałych (zał. 2).
3. Tabelę planowanego zatrudnienia i wynagrodzeń (zał. 3).
4. Tabelę wybranych zadań rzeczowych (zał. 4).
5. Tabelę planu biura RDLP oraz regionu inspekcyjnego i zespołu 

ochrony lasu – zgodnie ze strukturą organizacyjną RDLP (zał. 5).
6. Tabelę rozrachunków wewnętrznobranżowych (zał. 6).

(Załączników nie publikujemy – przyp. red.)

§ 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, z mocą obowiązy-

wania od 1stycznia 2007 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak

 § 11
Zapraszanym na posiedzenie rady jej członkom i biegłym (eks-

pertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się 
posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów 
oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników 
zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej.

§ 12
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak

O

O
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DECYZJA NR 39
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 30 kwietnia 2007 r.

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU 
ZAKŁADÓW O ZASIĘGU KRAJOWYM

FP-1-0337/11/2007

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 – nadane-
go zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów 
naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. – ustalam, co następuje.

§ 1
Zatwierdzam plan finansowo-gospodarczy na rok 2007 zakładu 

Lasów Państwowych o zasięgu krajowym:

Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych w Warszawie,
Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych 

w Bedoniu,
Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie,
Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w Bedoniu,
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie,
 
obejmujący, odrębnie dla każdego zakładu (załączników nie publi-
kujemy – przyp. red.):
1. Plan przychodów, kosztów i wyniku (zał. nr 1),
2. Plan finansowania rzeczowych aktywów trwałych (zał. nr 2),
3. Plan zatrudnienia i wynagrodzeń (zał. nr 3).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązy-

wania od 1 stycznia 2007 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak

O

DECYZJA NR 43
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 9 maja 2007 r.

W SPRAWIE SPOSOBU WYKORZYSTANIA 
ŚRODKÓW FUNDUSZU LEŚNEGO 
NA PRACE ZWIĄZANE 
Z NAPRAWĄ USZKODZEŃ 
POWSTAŁYCH W WYNIKU KLĘSKI SUSZY 
W UPRAWACH LEŚNYCH ZAŁOŻONYCH 
W OKRESIE WIOSNY 2006 R. 
W RAMACH DZIAŁANIA 5. PLANU 
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW) 
– STOSOWNIE DO ART. 56, UST. 3 USTAWY 
Z 28 WRZEŚNIA 1991 R. O LASACH1

ZG/PP-PROW/1-   /2007

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe2 – w wykonaniu obowiązku dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 56, ust. 2 ustawy 
z 28 września 1991 roku o lasach3 – postanawiam, co następuje.

§ 1
1. Część środków funduszu leśnego przeznacza się na prace zwią-

zane z naprawą uszkodzeń powstałych w wyniku klęski suszy 
w uprawach leśnych założonych w okresie wiosny 2006 roku 
w ramach działania 5. Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW), poprzez udostępnienie sadzonek drzew i krzewów leś-
nych beneficjentom wskazanym przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi1[1] – z uwzględnieniem wymaganego planu zale-
sień, w tym planu zalesienia sporządzonego w trybie, o którym 
mowa w  art. 35, ust. 5 ustawy z 28 września 1991 roku 
o lasach4.

2. Pomoc w postaci udostępnienia sadzonek, o której mowa w ust. 1, 
powinna być udzielana – z uwzględnieniem § 2 – wyłącznie 
beneficjentom, o których mowa w ust. 4, legitymującym się wyma-

ganym planem zalesień, u których zredukowana powierzchnia
uszkodzonej uprawy przekroczyła 20% całkowitej powierzchni, 
wynikającej z planu zalesienia.

3. Sadzonki, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane 
wyłącznie na potrzeby odtwarzania uszkodzonych upraw 
leśnych PROW.

4. Listę beneficjentów pomocy oraz jej zakres, mierzony zreduko-
waną powierzchnią uprawy uszkodzoną przez suszę, określa 
załącznik nr 1 do niniejszej decyzji (z uwagi na objętość załącz-
nika nie publikujemy - przyp. red.). 

5. Udostępnienia sadzonek, zwane dalej zadaniem udostępnienia, 
dokonywać będą nadleśniczowie, kierujący nadleśnictwami, 
których zasięg terytorialny obejmuje całą lub przeważającą 
część powierzchni uszkodzonej uprawy (właściwy nadleśniczy).

6. Zadanie udostępnienia stanowi usługę nadleśnictwa wykonywaną 
na rzecz dyrektora generalnego Lasów Państwowych w wypeł-
nianiu przez niego obowiązku dysponowania środkami funduszu 
leśnego na prace związane z usuwaniem skutków klęsk 
w lasach niepaństwowych.

7. Wartość wydawanego materiału sadzeniowego oraz inne koszty 
ponoszone przez nadleśnictwo w związku z zadaniem udostęp-
niania będą pokrywane nadleśnictwu przez fundusz leśny 
ze środków, o których mowa w art. 57, ust. 25.

§ 2
1. Pomoc określona w niniejszej decyzji jest pomocą Skarbu 

Państwa, reprezentowanego przez Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe, udzielaną z uwzględnieniem przepisów 
Unii Europejskiej, dotyczących pomocy de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie (pomoc).

2. Pomoc udzielana jest na pisemny wniosek beneficjenta (patrz: 
wniosek). Rzetelność, w tym kompletność wniosku ocenia 
właściwy nadleśniczy.

3. Beneficjent, któremu ma być udzielona pomoc, jest zobowiązany 
do złożenia na ręce właściwego nadleśniczego oświadczenia 
o wielkości otrzymanej od 01.01.2005 r. pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie (oświadczenie). Niezłożenie 
oświadczenia wyklucza udzielenie pomocy.

4. Pomoc może być udzielona do wysokości limitu pomocy 
de minimis – z uwzględnieniem pomocy de minimis osiągniętej 
dotychczas6.

§ 3
1. Wykonanie zadania udostępnienia jest potwierdzane protoko-

łem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez beneficjenta i wła-

1 [1] Zgodnie z § 1, ust. 2 umowy nr DGzp-2915A-4/07 z 5 marca br., wyłonienie 

tej grupy należy do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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ściwego nadleśniczego (protokół). W protokole wyszczególnia 
się ilość oraz strukturę gatunkową udostępnionych sadzonek, 
wartość ogółem oraz wartość sadzonek w ramach pomocy 
de minimis. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach: 
jeden dla beneficjenta pomocy, drugi do przechowania 
w ramach dokumentacji nadleśnictwa, trzeci na potrzeby 
rozliczeń nadleśnictwa z funduszem leśnym.

2. Po wykonaniu zadania udostępnienia właściwy nadleśniczy 
obciąża fundusz leśny fakturą, pod którą powinien zostać 
podpięty trzeci egzemplarz protokołu.

§ 4
W wypadku braku sadzonek do udostępnienia w dniu złożenia 

wniosku, właściwy nadleśniczy wystawia beneficjentowi zaświadcze-
nie o gotowości do udostępnienia sadzonek w terminie późniejszym, 
jako dowód do wykorzystywania przez beneficjenta na potrzeby 
służb kontrolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Przykładowy wzór zaświadczenia podano w załączniku nr 2. 

§ 5
W wypadku, w którym beneficjent naprawił szkody we własnym 

zakresie oraz posiada fakturę zakupu sadzonek (faktura), których 
użył do naprawy szkód będących przedmiotem niniejszej decyzji, 
może się ubiegać o sfinansowanie prac związanych z usuwaniem 
skutków klęski suszy, z zachowaniem następującej procedury:
1. Ubiegający się o pomoc składa na ręce właściwego nadleśni-

czego wniosek wraz z oryginałem faktury.
2. Właściwy nadleśniczy, po ocenie rzetelności oraz kompletności 

wniosku, zachowuje oryginał faktury do momentu, o którym 
mowa w pkt. 7.

3. Właściwy nadleśniczy sporządza notę obciążającą fundusz 
leśny kwotą nie większą niż ustalana według zasad, o których 
mowa w § 2, ust. 4, dołączając do niej – z poświadczoną zgod-
nością z oryginałem – kopię faktury, opisaną pod względem 
merytorycznym.

4. Po wystawieniu oraz przesłaniu noty, o której mowa w pkt. 3, 
w nadleśnictwie następuje zapis księgowy (Wn 249 – DGLP
►Ma 249 – beneficjent).

5. Z funduszu leśnego przesyłane są na konto nadleśnictwa środki 
pieniężne w kwocie, o której mowa w pkt. 3.

6. Po wpływie środków, o których mowa w pkt. 5, nadleśnictwo 
ewidencjonuje tę operację zapisem (W – n 131 ►Ma 249 – 
– DGLP), po czym środki te przekazuje beneficjentowi przy 
zapisie księgowym (W – n 249 – beneficjent ► Ma 131).

7. Po przekazaniu środków beneficjentowi, nadleśniczy wydaje 
mu oryginał faktury, po uprzednim opatrzeniu jej adnotacją: 
„sfinansowano  z dotacji funduszu leśnego”.

§ 6
1. Nadleśniczy wycenia sadzonki potrzebne do naprawy uszko-

dzeń na podstawie materiałów opracowanych w ramach realiza-
cji umowy nr DGzp-2915A-4/07 z 5 marca bieżącego roku 
(część B druku zapotrzebowania na materiał sadzeniowy).

2. Ustala się, że wartość udostępnianych sadzonek na 1 hektar 
powierzchni zredukowanej uszkodzeń w przedziale powyżej 
20% nie może przekroczyć 2400 zł.

§ 7
W wypadku, gdy wartość całkowita sadzonek potrzebnych bene-

ficjentowi do naprawy szkód przekracza limit pomocy de minimis 
– z uwzględnieniem § 2, ust. 4 – a beneficjent wyraża gotowość 
nabycia u właściwego nadleśniczego całości potrzebnego 
mu materiału sadzonkowego, nadleśniczy tę część materiału 
sadzonkowego, która nie może być przekazana beneficjentowi 
na warunkach pomocy de minimis, sprzedaje mu na warunkach 
rynkowych.

§ 8
Po wykonaniu zadania udostępnienia, właściwy nadleśniczy 

wydaje beneficjentowi zaświadczenie o udzielonej pomocy de mini-
mis w rolnictwie. Przykładowo wypełnione zaświadczenie o pomocy 
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowi załącznik nr 3 
do decyzji.

 
§ 9

Kopia dokumentacji związanej z udzielaniem pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie przekazywana jest przez właściwego 
nadleśniczego do DGLP za pośrednictwem regionalnych dyrekcji 
Lasów Państwowych.

§ 10
Zobowiązuję Stanowisko do spraw Integracji z Unią Europejską 

w DGLP do prowadzenia spraw sprawozdawczości i windykacji, 
związanych z udzielaniem pomocy de minimis na podstawie 
niniejszej decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji 
obowiązków, o których mowa w przepisach ustawy o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r., 
nr 123, poz. 1291, z późniejszymi zmianami).

§ 11
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak

1 W art. 56, ust. 3 ustawy z 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, nr 157, poz. 1315, nr 167, poz. 1399, nr 175, poz. 1460 i 1462, z 2006 r. nr 227, poz. 1658, nr 245, 
poz. 1775, z 2007 r. nr 59, poz. 405, nr 64, poz. 427) określono, że środki funduszu leśnego, o którym mowa w art. 57, ust. 1 i 2, przeznacza się na zalesianie gruntów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, realizację zadrzewień na tych gruntach i inne prace związane z usuwaniem skutków klęsk i prowadzeniem gospodarki w lasach niepaństwowych oraz na cele 
określone w ust. 2, pkt 2 i 6 w lasach znajdujących się w zarządzie parków narodowych, a także na cele określone w art. 13a, ust. 1.

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 przepisy wykonawcze do ustawy, a także w wykonaniu innych przepisów 
prawnych dyrektor generalny LP 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.

3 W art. 56, ust. 2 ustawy z 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, nr 157, poz. 1315, nr 167, poz. 1399, nr 175, poz. 1460 
i 1462, z 2006 r., nr 227, poz. 1658, nr 245, poz. 1775, z 2007 r. nr 59, poz. 405, nr 64, poz. 427) określono, że środkami funduszu leśnego dysponuje dyrektor 
generalny LP.

4 W art. 35, ust. 5 ustanowiono, że nadleśniczy, na wniosek właściciela gruntu przeznaczonego do zalesienia, sporządza plan zalesienia i potwierdza wykonanie zalesienia w wypadku zalesie-
nia objętego przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacjii Gwarancji Rolnej lub przepisami o wspie-
raniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich.

5 W art. 57, ust. 2 ustanowiono, że środki, o których mowa w ust. 1, pkt 2 i 3 lit. b, związane z wyłączeniem z produkcji lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz lasów znajdują-
cych się w zarządzie parków narodowych, gromadzi się na odrębnym rachunku bankowym Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

6 Dla rozpatrywanego okresu limit pomocy de minimis brutto, przypadający dla jednego beneficjenta, wynosi 3 tys. euro; jeśli do czasu pomocy w postaci sadzonek, objętej niniejszą decyzją, 
beneficjent otrzymywał już pomoc w ramach pomocy de minimis – może otrzymać taką liczbę sadzonek w ramach niniejszej decyzji, których wartość nie jest większa niż wartość limitu pomo-
cy de minimis pomniejszonego o dotychczasową kwotę pomocy de minimis.

O
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Przykładowy druk zaświadczeń dla osób, które nie mogły wykonać poprawek 
ze względu na brak sadzonek

…………………………….                                                       …………………………………
Nadleśnictwo          miejscowość, data wystawienia

ZAŚWIADCZENIE
dla beneficjenta pomocy de minimis

Pan/Pani………………………………….., zam.  ………………………………………….…………………………………………………………, 
numer producenta rolnego ………………………………., zgłosił/a się do nadleśnictwa w celu uzyskania sadzonek do naprawy uszkodzeń 
powstałych w wyniku suszy w uprawach leśnych, założonych w okresie wiosny 2006 r., w ramach działania 5. Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW). 

Z uwagi na brak, w dniu zgłoszenia, sadzonek zgodnych z planem zalesienia informuje się, że udostępnienie zapotrzebowanych sadzo-
nek nastąpi w terminie do ………… 2007 r., nie później jednak niż do dnia 15.11.2007 r.

Zaświadczenie wydaje się na wniosek beneficjenta, na potrzeby kontroli prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

………………………………………
    podpis i pieczęć nadleśniczego

…………………………….                                                       …………………………………
Nadleśnictwo          miejscowość, data wystawienia

ZAŚWIADCZENIE 

Pan/Pani …………………………………………., zamieszkały/a ……………………….………………………………………………………, 
zgłosił/a się do nadleśnictwa w celu uzyskania sadzonek do naprawy uszkodzeń w uprawach leśnych, założonych w ramach działania 
5. Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Z uwagi na brak, w dniu zgłoszenia, sadzonek zgodnych z planem zalesienia informuje 
się, że udostępnienie zapotrzebowanych sadzonek nastąpi w terminie do …………2007 r., nie później jednak niż, do 15.11.2007 r.

Zaświadczenie wydaje się na wniosek beneficjenta, na potrzeby kontroli prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

………………………………………
    podpis i pieczęć nadleśniczego

ZAŁĄCZNIK NR 2
do decyzji nr 43

dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 10 maja 2007 r.
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ZAŁĄCZNIK NR 3
do deczyji nr 43

dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 10 maja 2007 r.

Przykładowe wypełnienie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia

Rady Ministrów z 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis

 i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 53, poz. 354)

WZÓR

     Pieczęć nadleśnictwa
......................................................
(pieczęć podmiotu udzielającego
      pomocy publicznej)

ZAŚWIADCZENIE 
O POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

I Nazwa podmiotu udzielającego pomocy publicznej 

II Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego 
pomocy publicznej 

 III Siedziba i adres podmiotu 
udzielającego pomocy publicznej

   

Poświadcza się, że pomoc publiczna udzielona w dniu .........,
    Art. 58, ust. 3 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, ze zm.) 

na podstawie .....................................................................................................................1): 

I Imię i nazwisko albo firma 
beneficjenta pomocy 

II Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 beneficjenta pomocy 

III Miejsce zamieszkania i adres 
albo siedziba i adres beneficjenta pomocy

o wartości brutto ................. zł, stanowiącej równowartość .................. euro2) jest pomocą de minimis, w rolnictwie/rybołówstwie3).

Dane osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia:

      Andrzej Nowak                                       nadleśniczy                                                 xxxxxxxx  (-)
..........................................           …………………………                        …………………….
(imię i nazwisko)                          (stanowisko służbowe)                                 (data i podpis)

1    Należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy.
2 Należy podać wartość pomocy w euro zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych for-

mach (podaje się wartość wg kursu średniego Euro ogłoszonego przez NBP w dniu wypełnienia zaświadczenia).
3    Niepotrzebne skreślić.

Skarb Państwa, reprezentowany przez Państwowe Gospodar-
stwo Leśne Lasy Państwowe, w imieniu którego działa  Nadleśnic-
two xyz, zwane dalej podmiotem udzielającym pomocy publicznej

123-456-78-90

ul. Leśna 1,12–345 Zalas

XXX

Jan Kowalski

234-567-89-01

Leśny Kąt 1, 12–346 Podlas

XXX XXX
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DECYZJA NR 45
dyrektora generalnego Lasów Państwowych

z 15 maja 2007 r.

W SPRAWIE POWOŁANIA 
RADY NAUKOWO-SPOŁECZNEJ 
LEŚNEGO KOMPLEKSU PROMOCYJNEGO 
„PUSZCZA KOZIENICKA” NA LATA 2007–2009

ZO-731-1/39/07

Na podstawie art. 33, ust. 1 oraz art. 13b, ust. 4 ustawy 
z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., 
nr 45, poz. 435 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 i 10 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – stano-
wiącego załącznik do zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z 18 maja 1994 r. 
– ustalam, co następuje.

§ 1
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu 

Promocyjnego „PUSZCZA KOZIENICKA”, zwaną dalej radą, 
na lata 2007–2009, w następującym składzie:

1. Prof. dr hab. Tomasz Borecki – rektor Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie,

2. Jacek Wieczorek – dyrektor Radia „PLUS” w Radomiu,
3. Teresa Czech – Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu,
4. Wojciech Skurkiewicz – przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu,
5. Tomasz Gogacz – prezes Okręgowego Zarządu LOP w Radomiu,
6. Andrzej Kowalczewski – prezes Towarzystwa Przyrodniczego 

„Żółw Błotny”,
7. Marek Krzemiński – Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środo-

wiska w Radomiu,
8. Mieczysław Kurowski – dyrektor Kozienickiego Parku Krajobra-

zowego w Pionkach,
9. Bogusława Jaworska – burmistrz Miasta i Gminy Zwoleń,

10. Janusz Stąpór – starosta kozienicki,
11. Tadeusz Osiński – starosta radomski,
12. Bogumił Ferensztajn – dyrektor Oddziału Terenowego 

WFOŚiGW w Radomiu,
13. Marian Sułek – Politechnika Radomska,
14. Maria Dominika Ośko – Delegatura Kuratorium Oświaty Woje-

wództwa Mazowieckiego,
15. Roman Zielony – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 

Wydział Leśny,
16. Paweł Szwed – Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych 

w Pionkach,
17. Zbigniew Belowski – prezes Zarządu Partnerstwo Puszczy 

Kozienickiej „Lokomotywa”, Grupa Partnerska na Rzecz Roz-
woju Zrównoważonego,

18. Grzegorz Łukomski – prezes Zarządu Oddziału Miejskiego 
PTTK w Radomiu im. ks. Jana Wiśniewskiego,

19. Wojciech Szymański – Zarząd Okręgowy Polskiego Związku 
Łowieckiego, Oddział w Radomiu,

20. Tadeusz Warszycki – prezes Oddziału PTTK w Pionkach,
21. Gustaw Mikołajczyk – Komenda Miejska Państwowej Straży 

Pożarnej w Radomiu,
22. Anna Ronikiel-Dolańska – wojewódzki konserwator przyrody 

w Warszawie,
23. Jerzy Zawadzki – naczelnik Wydziału Ochrony Lasu w RDLP Radom.

§ 2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Radom w zakresie 
inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych 
w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Puszcza Kozienicka”.

§ 3
Do zakresu działania rady należy w szczególności opiniowanie 

projektów:

• planów zagospodarowania przestrzennego,
• planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody,
• objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
• rocznych planów gospodarczych,
• tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego 

wykorzystania,
• działalności edukacyjnej w LKP,
• turystycznego udostępniania terenów LKP,
• programów ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod 

zachowania tych zasobów,
• planów realizacyjnych małej retencji oraz obszarów uwilgotnionych,
• budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni 

ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno-technicznych.  
Ponadto do zadań rady należy:

• propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, 
wprowadzonych w LKP „Puszcza Kozienicka”; 

• współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, 
samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich 
sprawach dotyczących LKP;

• wydawanie opinii w sprawach LKP na wniosek dyrektora RDLP 
Radom i z własnej inicjatywy.

§ 4
Opinie rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego 

mają być wykorzystywane przez komisje techniczno-gospodarcze 
w czasie opracowywania planów urządzania lasu nadleśnictw 
wchodzących w skład LKP „Puszcza Kozienicka”, w obecności 
trzech przedstawicieli delegowanych przez radę.

§ 5
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę 

przewodniczącego i sekretarza rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz rady 

stanowią prezydium rady.

§ 6 
Przewodniczący rady reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje jej 

pracami, zwołuje posiedzenia oraz przekazuje dyrektorowi 
RDLP Radom protokoły posiedzeń rady wraz z opiniami i wnioskami.

§ 7
Organizację i tryb pracy rady określa regulamin uchwalony przez 

nią na jej pierwszym posiedzeniu.

§ 8
Kadencja rady trwa trzy lata.

§ 9
Obsługę techniczno-biurową rady zapewnia RDLP Radom.

§ 10
Wydatki związane z działalnością rady pokrywane są przez 

Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu 
leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.

§ 11
Zapraszanym na posiedzenie rady jej członkom i biegłym 

(ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa 
się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, nocle-
gów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników 
zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej.

§ 12 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Andrzej Matysiak
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

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. Kwidzyn
Kwidzyn
3p, r

Kwidzyn 11
Miasto
ul. Józefa Hallera 42
82–500 Kwidzyn

357
45604
SR w Kwidzynie
1047

budynek mieszkalny, 
czterorodzinny, zasiedlony,
budynek gospodarczy, 
garaż 

  Zatwierdzam: 
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 25 kwietnia 2007 r.  mgr inż. Andrzej Matysiak

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. Lębork
Lębork
240l, k, m

Dziechno
Cewice
Dziechno 1
84–312 Cewice

240/6
17829
SR w Lęborku
2117

budynek mieszkalny, 
dwurodzinny, zasiedlony,
budynek gospodarczy

Zatwierdzam: 
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 25 kwietnia 2007 r.  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. Gidle
Kruszyna
185c

Prusicko
Nowa Brzeźnica
Rzędów 89

3362/2
15478
SR w Wieluniu
2127

budynek jednorodzinny,
pustostan,
budynek gospodarczy

2. Katowice
Panewnik
127h

Makoszowy
Zabrze
ul. Oświęcimska 56
41–800 Zabrze

1627/180
9071
SR w Zabrzu
2090

budynek trzyrodzinny, 
dwa lokale zasiedlone, 
jeden pustostan,
budynek gospodarczy

3. Katowice
Murcki
15c

Dzielnica Ligota
Katowice
ul. Św. Huberta 47
40–543 Katowice

20/8
59620
SR w Katowicach
918

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, pustostan,
budynek gospodarczy

  Zatwierdzam: 
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 19 kwietnia 2007 r.  mgr inż. Andrzej Matysiak

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY, 

ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
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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. Brzeg
Karłowice
261m

Prędocin
Skarbimierz
Prędocin 25

261/33
28370
SR w Brzegu
3282

budynek jednorodzinny,  
zasiedlony, 
budynek gospodarczy

2. Gidle
Gidle
175j

Gidle
Gidle
Niesulów 1C

3483/5
72954
SR w Radomsku
3937

jeden lokal zasiedlony 
w budynku dwurodzinnym,
budynek gospodarczy

  Zatwierdzam: 
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 9 maja 2007 r.  mgr inż. Andrzej Matysiak

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

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. Lubaczów
Horyniec
55k,i, j, h

Werchrata
Horyniec Zdrój
37–622 Werchrata 29

165/2
41805
SR w Lubaczowie
3940

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zamieszkany,
2 budynki gospodarcze

2. Wetlina
Wetlina
38p

Wetlina
Cisna
38–608 Wetlina 2

770/6
26879
SR w Lesku
1750

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zamieszkany,
budynek gospodarczy

3. Dukla
Krosno
159i, j, k

Żeglce
Chorkówka
Żeglce 216
38–458 Chorkówka

1663/1
76388
SR w Krośnie
1017

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, pustostan,
budynek gospodarczy

4. Dukla
Dukla
15l, m

Dukla
Dukla
ul. Trakt Węgierski 8B/1
38–450 Dukla

12/7
88274
SR w Krośnie
873

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zamieszkany,
budynek gospodarczy

5. Dukla
Dukla
15l, m

Dukla
Dukla
ul. Trakt Węgierski 8B/1 
38–450 Dukla

12/6
12/5
88274
SR w Krośnie
904

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zamieszkany,
budynek gospodarczy

  Zatwierdzam: 
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 25 kwietnia 2007 r.  mgr inż. Andrzej Matysiak
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

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. Trzcianka
Biała
334j

Trzcianka Miasto
Trzcianka
ul. Rzemieśnicza 26a
64–980 Trzcianka

3492
7822
SR w Trzciance
549

budynek mieszkalny,
dwurodzinny, 
do sprzedaży
jeden lokal mieszkalny,
zasiedlony,
z przynależnościami 

  Zatwierdzam: 
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 9 maja 2007 r.  mgr inż. Andrzej Matysiak

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. Wałcz
Nakielno
166j

Miasto Wałcz
Miasto Wałcz
ul. Gen. L. Okulickiego 12/4
78–600 Wałcz

8366/9
17560
SR w Wałczu
3292

budynek mieszkalny,
wielorodzinny, zasiedlony,
do sprzedaży lokal
mieszkalny 12/4 – zasiedlony,
pomieszczenie 
2-stanowiskowe 
w garażu murowanym

  Zatwierdzam: 
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 9 maja 2007 r.  mgr inż. Andrzej Matysiak

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

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. Włoszakowice
Włoszakowice
155j

Włoszakowice
Wilkowice
ul. Park 4
64–115 Święciechowa

5155/2
4100
SR w Lesznie
1500

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony,
budynek gospodarczy

2. Włoszakowice
Wschowa
263i

Wschowa
Wschowa
ul. Głowackiego 4
67–400 Wschowa

3263/2
17649
SR we Wschowej
539

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony

  Zatwierdzam: 
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 19 kwietnia 2007 r.  mgr inż. Andrzej Matysiak



24 BILP 6/2007

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. Grodzisk
Rakoniewice
155j

Gnin
Rakoniewice
Gnin 1
64–308 Jabłonna

5155/9
41776
SR w Grodzisku Wlkp.
1792

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony,
budynek gospodarczy

2. Grodzisk
Porażyn
342f

Wytomyśl
Nowy Tomyśl
Wytomyśl 1
64–300 Nowy Tomyśl

5342/6
21431
SR w Nowym Tomyślu
1325

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, pustostan,
2 budynki gospodarcze

  Zatwierdzam: 
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 25 kwietnia 2007 r.  mgr inż. Andrzej Matysiak

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. Łopuchówko
Biedrusko
201f

Biedrusko
Suchy Las
ul. Klonowa 12, 14
62–002 Złotkowo

285/1
PO1P/00220596/6
SR w Poznaniu
1619 

budynek mieszkalny, 
dwurodzinny, zasiedlony,   
budynek gospodarczy

2. Łopuchówko
Biedrusko
201f

Biedrusko
Suchy Las
ul. Klonowa 8, 10
62–002 Złotkowo

285/2
PO1P/00220596/6
SR w Poznaniu
1626

budynek mieszkalny, 
dwurodzinny, zasiedlony, 
budynek gospodarczy

3. Łopuchówko
Biedrusko
201f

Biedrusko
Suchy Las
ul. Klonowa  4, 6
62–002 Złotkowo

285/3
PO1P/00220596/6
SR w Poznaniu
1855

budynek mieszkalny, 
dwurodzinny, zasiedlony, 
budynek gospodarczy

4. Łopuchówko
Biedrusko
201d

Biedrusko
Suchy Las
ul. Klonowa 2/2, 3
62–002 Złotkowo  

285/4
PO1P/00220506/6
SR w Poznaniu
2526

budynek mieszkalny, 
trzyrodzinny, 
do sprzedaży dwa lokale 
mieszkalne: jeden zasiedlony, 
drugi pustostan, 
budynek gospodarczy

5. Łopuchówko
Biedrusko
201h

Biedrusko
Suchy Las
ul. Dębowa 6
62–002 Złotkowo

285/5
PO1P/00220506/6
SR w Poznaniu
743

budynek 
mieszkalno-gospodarczy, 
zasiedlony

6. Łopuchowko
Biedrusko
201h

Biedrusko
Suchy Las
ul. Dębowa 2, 4
62–002 Złotkowo

285/6
PO1P/00220506/6
SR w Poznaniu
1609

budynek mieszkalny, 
dwurodzinny, zasiedlony, 
budynek gospodarczy

7. Łopuchowko
Biedrusko
201p

Biedrusko
Suchy Las
ul. Leśna 9/1, 2
62–002 Złotkowo

285/7
PO1P/00220506/6
SR w Poznaniu
481

budynek mieszkalny, 
dwurodzinny, zasiedlony

  Zatwierdzam: 
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 9 maja 2007 r.  mgr inż. Andrzej Matysiak
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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. Miastko
Biały Bór
113o

Kaliska
Biały Bór
Kaliska 39
77–200 Biały Bór

113/8
3618
SR w Szczecinku
2105

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony,
budynek gospodarczy

  Zatwierdzam: 
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 19 kwietnia 2007 r.  mgr inż. Andrzej Matysiak

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. Manowo
Manowo
7r

Dunowo
Świeszyno
Dunowo 15
76–024 Świeszyno

7/2
55343
SR w Koszalinie
1414

budynek mieszkalny,
dwurodzinny, pustostan,
2 budynki gospodarcze, 
studnia

2. Dretyń
Dretyń
191d

Trzcinno
Miastko
Trzcinno 37/2
77–200 Miastko

191/24; 191/27
7185
SR w Miastku
446; 210

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony,
budynek gospodarczy

  Zatwierdzam: 
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 9 maja 2007 r.  mgr inż. Andrzej Matysiak

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

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. Płońsk
Płońsk
89 m, l

Kępa
Sochocin
Kępa
09–110 Sochocin

260/1
40348
SR w Płońsku
1680

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony, 
budynek gospodarczy

  Zatwierdzam: 
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 9 maja 2007 r.  mgr inż. Andrzej Matysiak
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OGŁOSZENIA

Nadleśnictwo Gidle w Niesulowie (RDLP Katowice) informuje, że w leśnictwie Prusicko, Obręb Leśny Kruszyna, wskutek pożaru 
w kancelarii leśnictwa Prusicko uległy spaleniu płytki do numerowania drewna o numerach 020516/46001–48000, sztuk 2000.

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

NADLEŚNICZY
mgr inż. Jan Wiśniewski 

Nadleśnictwo Torzym (RDLP Zielona Góra) unieważnia legitymację służbową nr 2949/12/03, wydaną 04.03.2003 na nazwisko 
Bartosz Tomczak.  

NADLEŚNICZY
mgr inż. Michał Poklewski-Koziełł 

NOTATKI
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Obsługa Leśnej Mapy Numerycznej z użyciem aplikacji SprintMap-Las

Zainteresowanie, z jakim spotkał się pierwszy artykuł na temat 
SprintMap-Las skłoniło nas do kontynuacji prezentacji tej 
aplikacji. Jest to ważny sygnał, świadczący o tym, że leśnicy 
chcą pełniej i efektywniej korzystać z Leśnej Mapy 
Numerycznej. Stąd też w poniższym tekście postaramy się 
omówić nie tylko funkcje programu, ale, także wybrane 
aspekty funkcjonowania LMN, niezbędne do zrozumienia 
zasad jej obsługi.

Standard LMN zdefiniował trzy równoległe struktury danych 
geometrycznych. Dwie z nich obejmują warstwy podstawowe 
(„struktura wykonawcy”, „struktura aktualizatora”), a trzecia to 
warstwy pochodne.

         1. warstwy podstawowe
     - warstwy przekazywane przez wykonawców mapy 

numerycznej, potocznie nazywane „strukturą 
wykonawcy”

- nienazwane przez Standard warstwy podstawowe, 
potocznie nazywane „strukturą aktualizatora”

        
      2. warstwy pochodne - mogą być  generowane zarówno ze   

struktury warstw wykonawcy jak i aktualizatora

Kontrolę poprawności budowy warstw LMN przeprowadza się na 
strukturach podstawowych – czyli strukturze wykonawcy bądź 
strukturze aktualizatora. Uzależnione jest to od tego, na których 
warstwach prowadzona jest edycja i aktualizacja. Użytkowanie 
mapy odbywa się z reguły w strukturze warstw pochodnych.

SprintMap-Las to jedyne, dostępne w Polsce, rozwiązanie 
automatyzujące przeglądanie i weryfikację błędów mapy. Program 
rozpoznaje strukturę katalogów kontroli LMN, przedstawia listy 
stwierdzonych błędów i samoczynnie lokalizuje kolejne przypadki 
błędów na mapie, oraz przedstawia ich opis. Mechanizm jest tym 
bardziej przydatny, że równocześnie z procesem przeglądania 
błędów można prowadzić ich edycję, korektę i analizy, używając 
standardowych narzędzi dostępnych w oprogramowaniu ArcGIS 
oraz narzędzi edycji SprintMap.

Inna funkcjonalność modułu kontrolnego aplikacji SprintMap                      
to „kontrole LMN” grupujące funkcje kontroli atrybutowych i kontroli 
geometrycznych mających wpływ na poprawność budowy SIP                     
w nadleśnictwie. W grupie kontroli atrybutowych zdefiniowano 
procedury wykonania raportów niespójności identyfikatorów części 
geometrycznej i opisowej bazy SIP, które pozwalają określić 
rozmiar prac potrzebnych do wykonania aktualizacji LMN oraz 
stanowią „listy prowadzące” w procesie aktualizacji. Kontrole 
geometryczne to dedykowane algorytmy sprawdzające 
przydatne w procesie edycji i aktualizacji bazy geometrycznej. 
Dodatkową zaletą jest tu możliwość wykorzystania tej 
funkcjonalności nie tylko dla warstw podstawowych 
zdefiniowanych przez Standard LMN, ale również dla dowolnych 
warstw pochodzących z różnych źródeł. W kontrolach 
geometrycznych umieszczono również procedury kontrolne 
niedostępne w aplikacji ”Kontrola LMN” polegające na 
sprawdzeniu nakładania i zawierania się obiektów liniowych.

Moduł edycji posiada kilka zakresów funkcjonalności m.in. 
tworzenia kopii pól kluczowych w warstwie tzw. „pól historii” 
przechowujących informacje o stanie początkowym atrybutów oraz 
pól komentarza. 

Dzięki nim można wygenerować raport zmian wykonanych podczas 
aktualizacji LMN. Kolejne funkcjonalności to mechanizm 
automatycznego wyszukiwania obiektów do aktualizacji 
i mechanizmy uzgadniania identyfikatorów (adresów) dla warstw 
posiadających relacje z tablicami SILP, obsługa relacji typu jeden 
do wielu dla warstw posiadających tablice stowarzyszone, 
procedura redukcji precyzji współrzędnych i, co ważne, mechanizm 
generowania warstw pochodnych „ze struktury wykonawcy”. 
Mechanizm ten nie generuje „dziur” w warstwach pochodnych  
w przypadku niezgodności identyfikatorów oraz nie wymaga 
adresowania tzw. gruntów zewnętrznych. 

Moduł wydruki to mechanizm automatycznego generowania map 
przewidzianych Instrukcją Urządzania Lasu oraz szkiców wydzieleń   
i oddziałów. Moduł wykorzystuje warstwy pochodne wygenerowane 
ze zaktualizowanych warstw podstawowych. Użytkownik wybierając 
rodzaj i skalę mapy oraz jednostkę do wydruku otrzymuje 
odpowiednio zdefiniowany zestaw danych w odpowiedniej szacie 
graficznej. Pozostaje jeszcze wybór odpowiedniego szablonu 
mapy lub zdefiniowanie wydruku w formie atlasu. Poza tym każdy 
z elementów mapy można dowolnie modyfikować standardowymi 
mechanizmami dostępnymi w oprogramowaniu ArcGIS. Unikalnym 
mechanizmem SprintMap-Las jest wydruk seryjny. Na podstawie 
listy prowadzącej, zawierającej adres wydzielenia lub jego skrót, 
można wydrukować kolejne wydzielenia znacznie przyspieszając 
pracę. 

Moduł raporty i analizy to planowana na przyszłość funkcjonalność 
SprintMap związana z analizami na mapie numerycznej. Prezentację 
funkcjonalności zawiera moduł analizy. Znajduje się tam procedura 
identyfikacji na podstawie opisu taksacyjnego i wizualizacji na mapie 
Siedlisk Natura 2000. Moduł ten jest stale rozbudowywany 
o dodatkowe funkcje, gdzie między innymi automatyzowane są 
uniwersalne i często powtarzalne procedury, które już dziś są 
możliwe do wykonania w pakiecie ArcGIS, jednak wymagają od 
użytkownika nie małej wiedzy z zakresu Systemów Informacji 
Geograficznej. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych 
obsługą LMN w nadleśnictwach na stronie internetowej 
www.sprintmap.pl udostępniliśmy wersję demonstracyjną aplikacji 
SprinMap-Las. Natomiast wersję ewaluacyjną oprogramowania 
ArcGIS ArcView można zamówić na stronie firmy ESRI Polska pod 
adresem www.esripolska.com.pl. Zapraszamy również na 
organizowane przez nas szkolenia, podczas których w praktyce 
można poznać zagadnienia związane z aktualizacją i obsługą 
Leśnej Mapy Numerycznej.

Antoni Łabaj

SmallGIS 

Al. Słowackiego 17A/403, 30-384 Kraków 

tel.: 012 425-06-25

www.smallgis.com

Powtórna edycja reklamy pt.: „Obsługa Leśnej Mapy Numerycznej z użyciem aplikacji SprintMap- Las” 
wynikająca z błędu drukarskiego zaistniałego w poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych.
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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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