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ZARZĄDZENIA I DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH (od 17 kwietnia do 20 maja 2008 r.)

ZARZĄDZENIA

• Zarządzenie nr 29 z 17 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 
wytycznych, instrukcji i zasad według stanu na 31 grudnia 2007 r. (OR-021-2/2008)

• Zarządzenie nr 30 z 17 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazów obowiązujących zarządzeń i decyzji naczelnego dyrektora Lasów Państwo-
wych i dyrektora generalnego Lasów Państwowych wg stanu prawnego na 31 grudnia 2007 r. (OR-021-2/2008) 

• Zarządzenie nr 31 z 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ograniczenia zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych  
i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach, w 2008 roku (ZO-7200-1/14/08)

• Zarządzenie nr 32 z 17 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania  zespołu do odbioru i weryfikacji koncepcji programowo-przestrzennej dla 
projektu zgłoszonego do planu inwestycyjnego Sektorowego Programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko pt.: „Przeciwdzia-
łanie erozji wodnej na terenach górskich, związanej ze spływem wód opadowych. Utrzymanie potoków górskich i związanej z nimi 
infrastruktury w dobrym stanie” dla nadleśnictw z terenów górskich RDLP Kraków” (ZB-740-20/2008) – bez publikacji (przyp. red.)

• Zarządzenie nr 33 z 30 kwietnia 2008 r. w sprawie planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe na 2008 r. (FP-1-0337/19/08)

• Zarządzenie nr 34 z 5 maja 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (OR-021-3/2008) 
– załącznik bez publikacji (przyp. red.)

• Zarządzenie nr 35 z 6 maja 2008 r. w sprawie wykonania aktualizacji powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych 
na 1 stycznia 2008 r. (ZU-7041-2-3/08)

• Zarządzenie nr 36 z 14 maja 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 52A dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 30 paździer-
nika 2007 r. (znak: OM-906-1-349/07) w sprawie ustalenia sposobu sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe (czyli WEWNĘTRZNY KODEKS LEŚNY HANDLOWY), (OM-906-1-294/08) 

• Zarządzenie nr 37 z 14 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych” (GK-1241-5/08) – bez publikacji (przyp. red.)

• Zarządzenie nr 38 z 14 maja 2008 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych 
(GI-010-1/08) – załączniki bez publikacji (przyp. red.)

• Zarządzenie nr 39 z 14 maja 2008 r. w sprawie oceny funkcjonowania  i działalności gospodarczej nadleśnictwa na podstawie doku-
mentów z kontroli kompleksowej (GI-010-2/08) – bez publikacji (przyp. red.)

• Zarządzenie nr 40 z 15 maja 2008 r. w sprawie łączenia obrębów leśnych w Nadleśnictwie Wichrowo oraz zmian granic obrębów 
leśnych w Nadleśnictwie Orneta, w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Olsztyn (OR-0151-2/2008)

• Zarządzenie nr 41 z 15 maja 2008 r. w sprawie likwidacji obrębu leśnego Jedwabne oraz wprowadzenia zmian granic i nazewnictwa 
obrębów leśnych w Nadleśnictwie Łomża, w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Białystok (OR-0151-3/2008)

• Zarządzenie nr 42 z 21 maja 2008 r. w sprawie korekty zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa Jamy i Brodnica w RDLP Toruń 
oraz Nadleśnictwa Iława w RDLP Olsztyn (OR-0151-4/2008)

DECYZJE

• Decyzja nr 25 z 28 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania zespołu w celu opracowania propozycji zakresu modernizacji pomieszczeń 
biurowych w budynku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 w Warszawie (OL-095-04/08)  – bez publikacji (przyp. red.)

• Decyzja nr 26 z 29 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi hotelarskie i restauracyjne w trybie z wolnej 
ręki (OZ-2715-9/08) – bez publikacji (przyp. red.)

• Decyzja nr 27 z 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych (FP-1-0337/16/2008)

• Decyzja nr 28 z 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu zakładów o zasięgu krajowym (FP-1-0337/17/2008)

• Decyzja nr 29 z 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 
(FP-1-0337/18/08)

• Decyzja nr 30 z 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany decyzji nr 54 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 22 kwietnia 2003 r. 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na stanowiska pracy w Służbie Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych (GK-1131-25/08) – bez publikacji (przyp. red.)
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• Decyzja nr 31 z 6 maja 2008 r. w sprawie zlecenia Katedrze Hodowli Lasu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
tematu badawczego pt.: „Ocena wzrostu, jakości oraz zagrożenia przez grzyby i owady upraw na powierzchniach pohuraganowych 
Nadleśnictwa Przedbórz w różnych warunkach przygotowania powierzchni i gleby, sposobu wykonania odnowienia z uwzględnieniem 
składów gatunkowych w latach 2008–2012” (OR-5010/11/08) – bez publikacji (przyp. red.)

• Decyzja nr 32 z 8 maja 2008 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „PUSZCZA 
NOTECKA” na lata 2008–2011 (ZO-731-1-27/08)

• Decyzja 33 z 8 maja 2008 r. w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę  na dostawę artykułów biurowych przez okres 
12 miesięcy na potrzeby biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (OP-2714-3/2008) – bez publikacji (przyp. red.)

• Decyzja nr 34 z 13 maja 2008 r. w sprawie zmiany decyzji nr 96 w sprawie powołania członków Komisji Leśno-Drzewnej 
(OM-906-1-293/08)

• Decyzja nr 35 z 20 maja 2008 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie opracowania pt.: „Inwentaryzacja i analiza 
danych na rzecz realizacji sieci Natura 2000 w Polsce” w trybie z wolnej ręki (OP-2715-10/08) – bez publikacji (przyp. red.)

• Decyzja nr 36 z 20 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. zamówienia publicznego na wykonanie opracowania  
pt.: „Inwentaryzacja i analiza danych na rzecz realizacji sieci Natura 2000 w Polsce” (OP-2715-10/08) – bez publikacji (przyp. red.)

• Decyzja nr 37 z 20 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji, odpowiedzialnego za bezpieczeń-
stwo danych osobowych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (GK-1241-9/08) – bez publikacji (przyp. red.)

ZARZĄDZENIE NR 29 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 17 kwietnia  2008 r.

W SPRAWIE WYKAZU  
OBOWIĄZUJĄCYCH  
W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM 
LASY PAŃSTWOWE  
WYTYCZNYCH,  
INSTRUKCJI I ZASAD  
WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2007 R.

OR-021-2/2008

Na podstawie § 6 i 13 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia  
nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa 
z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospo-
darstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z upoważnieniem 

zawartym w art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach 
(jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi 
zmianami), zarządza się, co następuje.

§ 1
Ustala się wykaz obowiązujących w PGL LP wytycznych, instruk-

cji i zasad wg stanu prawnego na 31 grudnia 2007 r., jak w załącz-
niku do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc 

zarządzenie nr 65 dyrektora generalnego Lasów Państwowych  
z 29 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu wytycznych, instrukcji, norm 
i zasad obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
Lasy Państwowe.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
do zarządzenia nr  29  dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 17 kwietnia 2008 r.

Wykaz (część I ) obowiązujących na 31 grudnia 2007 r., 
na mocy decyzji właściwego ministra i innych,

wytycznych, instrukcji i zasad w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Lp. Tytuł – w sprawie
Data wydania 

(zatwierdzenia) 
dokumentu

Uwagi (dotyczące wydania, 
zatwierdzenia, i inne)

1. Decyzja w sprawie ustalenia podstawowych zasad 
gospodarki leśnej w Puszczy Augustowskiej

9.07.1986 MRLiGŻ

2. Wytyczne w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych 
zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej

25.08.1992 rozp. (Dz. U. nr 67, poz. 337)

3. Wytyczne w sprawie szczegółowych zasad 
sporządzania planów urządzania lasu

28.08.1992 rozp. (Dz. U. nr 67, poz. 338)

4. Instrukcja urządzania lasu. Część ogólna 5.04.1994 MOŚZNiL

5. Instrukcja urządzania lasu. Załączniki 5.04.1994 MOŚZNiL

6. Instrukcja ochrony przeciwpożarowej obszarów 
leśnych

1996 MOŚZNiL

7. Szczegółowe zasady i tryb sprzedaży lokali i gruntów 
z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteria 
kwalifikowania ich jako nieprzydatnych LP, a także 
tryb przetargu ograniczonego

9.04.1998 rozp. MOŚZNiL (Dz.U. nr 52, poz. 327)
zmienione rozp. MOŚZNiL 
(Dz. U. z  6 listopada 2002 r.,
nr 190, poz. 1592)

8. Szczegółowe zasady nabywania
przez kierowników jednostek organizacyjnych LP 
gruntów przeznaczonych do zalesienia
oraz innych nieruchomości,
stanowiących własność osób fizycznych i prawnych

25.05.1998 rozp. MOŚZNiL
(Dz. U. nr 69, poz. 450)

9. Zasady ustalania jednorazowego odszkodowania
za przedwczesny wyrąb drzewostanu

20.06.2002 rozp. MŚ 
(Dz. U. nr 99, poz. 905)

10. Zasady hodowli lasu 24.12.2002 zarz. DGLP  nr 9 (ZG-021-9/2002)

11. Instrukcja ochrony lasu 22.06.2004 zarz. nr 43 DGLP

12. Porozumienie w sprawie współpracy
w zakresie opracowania zasad selekcji
osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych

7.09.2004 porozumienie z 7 września 2004 r., 
zawarte między dyrektorem generalnym 
Lasów Państwowych i przewodniczącym 
Zarządu Głównego Polskiego Związku 
Łowieckiego

13. Zasady selekcji osobniczej i populacyjnej
zwierząt łownych w Polsce oraz zasady 
postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału

7.09.2004 opracowane przez zespół powołany 
przez przewodniczącego ZG PZŁ,
w skład którego wchodzili wyznaczeni 
przez dyrektora generalnego LP 
przedstawiciele, działający na podstawie 
porozumienia z 7 września 2004 r.

14. Tryb postępowania przy uzgadnianiu i zatwierdzaniu 
rocznych planów łowieckich,
sporządzanych przez dzierżawców
obwodów łowieckich

12.01.2005 porozumienie zawarte między 
dyrektorem generalnym LP
i przewodniczącym ZG PZŁ
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Wykaz (część II) obowiązujących na 31 grudnia 2007 r.,
na mocy decyzji naczelnego dyrektora LP i dyrektora generalnego LP,

wytycznych, instrukcji i zasad w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

L.p. Tytuł – w sprawie
Data wydania 

(zatwierdzenia) 
dokumentu

Uwagi (dot. wydania, zatwierdzenia, i 
inne)

1 2 3 4

1. Wytyczne rekultywacji i leśnego zagospodarowania 
wyrobisk popiaskowych

1973

2 Instrukcja laboratoryjna 
dla pracowni gleboznawczo-nawożeniowej

1973

3. Wytyczne w sprawie praktycznego wykorzystania 
do nawożenia kory drzew iglastych ze składnic 

1977 CILP – „Rewitalizacja gleb w szkółkach 
leśnych”, 
2003 r.

4. Wytyczne techniczno-technologiczne 
stosowania sadzarek mechanicznych do upraw

1977 opr. IBL

5. Wytyczne hodowli sadzonek brzozy i świerka 
ze zrzezów

1978 opr. IBL

6. Wytyczne produkcji kompostów torfowych 
do nawożenia  szkółek

1978 CILP – „Rewitalizacja gleb w szkółkach 
leśnych”, 2003 r.
+ instrukcja prod. komp. z 2007 r.

7. Wstępne wytyczne przechowywania sadzonek 
w chłodniach z regulowaną temperaturą

1980 opr. IBL + instr. przechowywania z 2007 r.

8. Instrukcja żywicowania 1980

9. Wytyczne w sprawie zakładania upraw 
z wykorzystaniem przedplonów 
przy wprowadzaniu gatunków domieszkowych

1981 opr. IBL – do nowelizacji

10. Aneks do wytycznych produkcji 
kompostów torfowych do nawożenia szkółek leśnych

1982 CILP – „Rewitalizacja gleb w szkółkach 
leśnych”, 2003 r.

11. Aneks do wytycznych hodowli
sadzonek brzozy i świerka ze zrzezów

1983 opr. IBL

12. Wytyczne prowadzenia inwentaryzacji 
gospodarstwa przestojowego

1983 opr. IBL

13. Wytyczne pakowania i przechowywania sadzonek 
w szkółkach leśnych

1984 opr. IBL, uzupełnione w „Instrukcji oceny 
jakości fizjologicznej sadzonek” 
z 27 listopada 2001 r.

14. Wstępne wytyczne zagospodarowania 
powierzchni popożarowych na siedliskach borowych

1984

15. Instrukcja dokumentacji środowiskowo-glebowej 
dla glebowych powierzchni wzorcowych. 
Część I. Tereny nizinne

1984 opr. IBL

16. Wytyczne uproduktywniania 
drzewostanów poklęskowych i pogradacyjnych 
na terenach nizinnych

1985 opr. IBL

17. Wytyczne postępowania hodowlanego 
w górskich drzewostanach świerkowych, 
opanowanych przez opieńkę miodową

1985

18. Wytyczne projektowania i prowadzenia
 rębni udoskonalonych w drzewostanach górskich

1985 opr. IBL – do nowelizacji
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1 2 3 4

19. Wytyczne wprowadzania podszytów 
do drzewostanów sosnowych 
na ubogich siedliskach borowych

1985 opr. IBL

20. Wytyczne dotyczące naturalnego odnawiania buka 
na nizinach

1986 opr. IBL

21. Wytyczne rozmnażania modrzewia przez zrzezy 1986 opr. IBL

22. Wytyczne prowadzenia czyszczeń sosny zwyczajnej 1986 opr. IBL

23. Wytyczne w sprawie prowadzenia 
trzebieży wczesnych
w drzewostanach sosny zwyczajnej

1986 opr. IBL

24. Aneks do wytycznych produkcji sadzonek 
z odkrytym systemem korzeniowym 
w namiotach foliowych 

1987 opr. IBL –  do nowelizacji

25. Plantacje leśnych drzew szybko rosnących 1987 PWRiL

26. Instrukcja oznaczania wilgotności ściółki leśnej 
z zastosowaniem promiennika

1987 opr. IBL

27. Podstawy i zasady melioracji wodnych w lasach 1987

28. Wytyczne w sprawie selekcji drzew 
na potrzeby nasiennictwa leśnego

1988 opr. IBL –  do nowelizacji

29. Wegetatywne rozmnażanie drzew i krzewów 1988 PWRiL

30. Wytyczne w sprawie efektywności 
plantacyjnej uprawy drzew leśnych

1988 opr. IBL –  do nowelizacji

31. Ramowe wytyczne wapnowania gleb leśnych 
na terenach pozostających pod szkodliwym wpływem 
emisji przemysłowej

1988 opr. IBL –  do nowelizacji

32. Wytyczne postępowania hodowlanego 
w sosnowych drzewostanach przedplonowych 
o dużym stopniu uszkodzenia

1990 opr. IBL

33. Wytyczne stosowania roślin motylkowych i innych 
do fitomelioracji ubogich siedlisk leśnych

1990

34. Instrukcja technologiczna pozyskiwania drewna 
w trzebieżach z zastosowaniem
procesora chwytakowego

1990 opr. IBL

35. Instrukcja technologiczna pozyskiwania
zrębków w rębnych drzewostanach sosnowych

1990 opr. IBL

36. Instrukcja technologiczna pozyskiwania
zrębków liściastych

1990 opr. IBL

37. Wytyczne postępowania gospodarczego
 z surowcem narażonym na deprecjację, 
pochodzących z drzew obumierających, 
stojących i ściętych

1990

38. Instrukcja wywozu drewna długiego 
samochodowym zestawem średniotonażowym, 
wyposażonym we wciągarkę

1990

39. Wytyczne stymulacji kwitnienia szczepów
 na plantacjach nasiennych sosny zwyczajnej

1991

40. Wstępne wytyczne wyboru, odpornych w warunkach 
Polski, na szkody mrozowe
preweniencji jedlicy zielonej przy zakupie nasion 
z jej naturalnego zasięgu

1991
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41. Wytyczne produkcji sadzonek 
i plantacyjnej uprawy kultywarów
osiki i jej mieszańców

1991 opr. IBL

42. Wytyczne organicznego i mineralnego nawożenia 
szkółek leśnych

1991 CILP – „Rewitalizacja gleb w szkółkach 
leśnych”, 2003 r. + wytyczne nawożenia 
z 2005 r.

43. Upowszechnienie stosowania modelu 
rozprzestrzeniania się pożaru lasu i akcji gaśniczej

1991 pismo: L-5-2510-30/91 
z 18 listopada 1991 r.

44. Wstępne wytyczne prowadzenia plantacji nasiennych, 
umożliwiające mechanizację zbioru nasion

1992 opr. IBL

45. Ramowe wytyczne planowania 
organizacyjno-hodowlanego 
w drzewostanach mieszanych, 
sosnowo-dębowych, na siedliskach lasu mieszanego

1992 opr. SGGW

46. Wstępne wytyczne stosowania 
zagęszczonego wywaru melasowego 
jako stymulatora w żywicowaniu

1992

47. Wytyczne zakładania i prowadzenia 
plantacyjnych upraw leśnych drzew szybko rosnących

1993 opr. IBL

48. Instrukcja w sprawie sporządzania 
uproszczonych planów urządzania lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa

1993

49. Program zachowania leśnych zasobów genowych
 i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce

1993 opr. IBL

50. Wytyczne wegetatywnego rozmnażania olszy czarnej 
przez zrzezy zielone

1994 opr. IBL

51. Wytyczne w sprawie nabywania przez nadleśnictwa 
lasów i gruntów przeznaczonych do zalesień

1994 pismo DGLP 
z 28 kwietnia 1994 r.

52. Instrukcja podkrzesywania drzew 
w młodnikach i drągowinach sosnowych

1994

53. Tymczasowa instrukcja technologiczna 
pozyskiwania drewna 
przy użyciu harwesterów chwytakowych

1994

54. Wpływ sposobów wykonywania operacji 
na wydajność pracy i koszty procesu technologicznego 
pozyskiwania drewna małowymiarowego 
w cięciach pielęgnacyjnych, 
w drzewostanach sosnowych

1994

55. Technologia, organizacja pracy 
oraz efekty ekonomiczne 
wynikające z zastosowania do zrywki drewna 
w Lasach Państwowych, w aktualnych warunkach, 
ciagników forwarder
i przyczep z żurawiami hydraulicznymi

1994

56. Zasady określania kosztów nadzoru 
nad gospodarką leśną 
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

1994 do nowelizacji

57. Zasady funkcjonowania systemu informatycznego 
w   PGL LP

1994 zarządzenie nr 7  
(DG-10-ZI-sz-21/94)

58. Znowelizowana instrukcja technologiczna 
zwalczania szkodników liściożernych w lasach

1995

59. Wytyczne technologiczne 
stosowania metod pozyskiwania drewna 
w drzewostanach sosnowych

1996 opr. IBL
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60. Instrukcja technologiczna pozyskiwania drewna 
przy użyciu harwesterów jednochwytakowych

1996 opr. IBL

61. Wytyczne do projektowania i wykonywania 
szlaków operacyjnych

1996 opr. IBL

62. Prowadzenie bazy danych globalnych w ramach SILP 1996 zarządzenie nr 12  
(GS-021-04-1/96)

63. Instrukcja techonologiczna
dla maszyny ścinkowo-układającej Stalowa Wola  
(maszyna Ł-34 i głowica ścinkowa ND-600)

1997 opr. IBL

64. Pismo okólne DGLP  w sprawie tablic 
i pieczęci urzędowych 
w jednostkach organizacyjnych LP

1997 OR-0104-9/97

65. Zasady planowania i realizacji małej retencji w LP 1997

66. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu podstawowych prac 
z zakresu gospodarki leśnej

1997 zarz. nr 19 DGLP

67. Wprowadzenie do użytkowania 
programów księgowo-finansowych SILP

1997 zarządzenie nr 9  
(OI-0421/28/97)

68. Ramowy program kursu dla drwali-operatorów pilarki
z wiedzy i umiejętności 
wymaganych do wykonywania zawodu

1998 zarz. nr 41 DGLP

69. Zarządzenie  dotyczące niektórych danych 
zawartych w formie elektronicznej 
w systemie informatycznym Lasów Państwowych
+ załączniki

1998 zarządzenie nr 44  
(EI-021-04-12/98)

70. Zarządzenie dotyczące niektórych danych 
zawartych w formie elektronicznej 
w systemie informatycznym Lasów Państwowych

1998 zarządzenie nr 47 
(EI-021-04-14/98)

71. Wprowadzenie do stosowania w gospodarce leśnej 
zaleceń w zakresie oceny, uznawania 
i ewidencjonowania odnowień naturalnych

1999 zarz. nr  47 DGLP 
(ZG-7120-1/99)

72. Zarządzenie w sprawie wykazów mieszkań 
dla pracowników Służby Leśnej, 
którym z tytułu zajmowanego stanowiska 
przysługuje bezpłatne mieszkanie 
oraz mieszkań zamiennych

1999 zarz. nr 51 DGLP 
(ZS-210/24/99)

73. Doskonalenie gospodarki leśnej 
na podstawach ekologicznych (z wytycznymi)

1999 zarz. nr 11A DGLP 
(ZG-7120-2/99)

74. Wytyczne – nowa metodyka oceny 
zagrożenia chorobowego drzewostanów

2001 opr. IBL

75. Zarządzenie w sprawie sposobu ewidencjonowania 
lasów, gruntów i innych nieruchomości 
w Lasach Państwowych

2001 zarz. nr 67 DGLP

76. Informator w sprawie realizacji inwestycji 
i remontów budowlanych w LP

2001 decyzja nr 127 DGLP 
z 4 września 2001 r.

77. Zarządzenie dotyczące udostępniania 
baz danych SILP pracownikom kontroli i nadzoru, 
zatrudnionych w PGLP

2001 zarządzenie nr 70 
(SI-021-05-10/2001)

78. Wytyczne uprawy wierzby 
w odroślowych plantacjach o skróconym cyklu

2002 opr. IBL

79. Wytyczne nawadniania szkółek leśnych 
na powierzchniach otwartych

2002
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80. Wprowadzenie jednolitych zasad ewidencji 
kosztów produkcji szkółkarskiej 
w jednostkach organizacyjnych LP

2002 zarz. nr 16 DGLP

81. Zarządzenie w sprawie wzornika druków 
obowiązujących w LP

18.07.2003 zarz. nr 75 DGLP

82. Wprowadzenie w Lasach Państwowych
 wytycznych stosowania płodozmianów 
w szkółkach leśnych w aspekcie walki biologicznej 
z pasożytniczą  zgorzelą siewek

2005 pismo ZG-7171/7/05 
z 14 czerwca 2005 r.

83. Ramowe kryteria, jakim powinny odpowiadać 
nieruchomości przejmowane przez nadleśnictwa 
oraz nieruchomości zbywane zamiennie 
na podstawie art. 38 e ustawy o lasach

2006 pismo DGLP 
(ZS-D-214/9/2005/2006)

84. Poradnik Techniczny Drogi Leśne 2006 zatwierdzony przez DGLP 5 grudnia
2006 r.

ZARZĄDZENIE  NR  30 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 17 kwietnia 2008 r.

W SPRAWIE WYKAZÓW 
OBOWIĄZUJĄCYCH ZARZĄDZEŃ I DECYZJI 
NACZELNEGO DYREKTORA 
LASÓW PAŃSTWOWYCH 
I DYREKTORA GENERALNEGO 
LASÓW PAŃSTWOWYCH 
WEDŁUG STANU PRAWNEGO 
NA 31 GRUDNIA 2007 R.

OR-021-2/2008

Na podstawie § 6 i 13 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia  
nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa 
z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospo-
darstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz w związku z upoważnie-
niem zawartym w art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r.  
o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435,  
z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje.

§ 1
1. Ustala się wykaz obowiązujących w PGL LP zarządzeń wg stanu 

prawnego na 31 grudnia 2007 r., wydanych przez naczelnego dyrek-
tora Lasów Państwowych i dyrektora generalnego Lasów Państwo-
wych, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wykaz obowiązujących w PGL LP decyzji wg stanu praw-
nego na 31 grudnia 2007 r., wydanych przez dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarzą-
dzenia.

§ 2
Zarządzenia i decyzje naczelnego dyrektora Lasów Państwo-

wych i dyrektora generalnego Lasów Państwowych nieumiesz-
czone w wykazach, o których mowa w § 1, a dotyczące wymienionych 
z nazwy poszczególnych jednostek organizacyjnych, stanowisk 
pracy lub określonych imiennie pracowników Lasów Państwowych, 

zachowują moc do czasu ich późniejszej zmiany, albo wygaśnięcia 
terminu ważności, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc:

1) zarządzenie nr 41 z 2 lipca 1998 r. w sprawie ramowego 
programu kursu dla drwali–operatorów pilarki z zakresu wiedzy i 
umiejętności wymaganych do wykonywania zawodu + 
załącznik;

2) zarządzenie nr 43 z 24 lipca 1998 r. w sprawie zbywania i 
udostępniania środków technicznych zakupionych przez Lasy 
Państwowe z pożyczki MBOiR podmiotom gospodarczym świad-
czącym usługi z zakresu działalności podstawowej i ubocznej 
nadleśnictw;

3) zarządzenie nr 54 z 3 listopada 1998 r. w sprawie zasad funkcjo-
nowania ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych;

4) zarządzenie nr 25 z 23.03.1999 r. w sprawie „Instrukcji służ-
bowej leśniczego do spraw łowieckich”;

5) zarządzenie nr 92 z 6 października 2003 r. w sprawie wdrożenia 
Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe;

6) zarządzenie nr 64 z 29 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu 
obowiązujących zarządzeń i decyzji naczelnego dyrektora 
Lasów Państwowych i dyrektora generalnego Lasów Państwo-
wych;

7) zarządzenie nr 5 z 1 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia sposobu 
wyboru wykonawców usług obcych na rzecz Lasów Państwo-
wych oraz nadleśnictw, realizowanych w ciężar ryczałtu trans-
portowo-spedycyjnego;

8) zarządzenie nr 41 z 4 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia standar-
dowej klasyfikacji haseł, służących grupowaniu aktów reglamen-
tacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów Państwowych;

9) decyzja nr 107 z 18 listopada 1999 r. w sprawie wprowadzenia 
ramowych wytycznych do sporządzenia ofert cenowych na polo-
wania wykonywane w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów 
Państwowych;

10) decyzja nr 92 z 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia 
ramowych ofert cenowych na sprzedaż polowań w ośrodkach 
hodowli zwierzyny Lasów Państwowych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
do zarządzenia nr 30 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 17 kwietnia 2008 r..

Wykaz
obowiązujących zarządzeń naczelnego dyrektora i dyrektora generalnego Lasów Państwowych

wg stanu prawnego na 31.12.2007 r.

Lp. Nr zarządzenia Data 
wydania Tytuł – w sprawie Symbol Wprowadzone zmiany 

i aktualizacje

1 2 3 4 5 6

1. Zarządzenie nr 1 30.01.1981 utworzenia oraz funkcjonowania 
Ośrodka
Rozwojowo-Wdrożeniowego LP 

E-2-0102-2/81

2. Zarządzenie nr 23 09.10.1981 założenia banku danych 
i przeprowadzenia okresowej 
aktualizacji pow. leśnej 
i zapasu produkcyjnego 
w Lasach Państwowych.

P-1-704-5/81  

3. Zarządzenie nr 26 13.12.1986 powołania Ośrodka Kultury Leśnej 
w Gołuchowie

P-3-0102-16/86 zmiany w zarz. DGLP: 
nr 39 z 30.10.1995; 
nr 74 z 18.09.2002; 
nr 88 z 29.09.2003; 
nr 25 z 17.05.2007

4. Zarządzenie nr 14 10.08.1986 katalogu formularzy  branżowych E-5-083/7/86  

5. Zarządzenie nr 7 07.04.1988 selekcji drzew 
na potrzeby nasiennictwa leśnego

P-1-713-4/88  

6. Zarządzenie nr 13 10.08.1988 sporządzania 
wniosków gospodarczych 
w jednostkach  Lasów Państwowych

T-4-026-14/88 zmiany: zarz. DGLP: 
nr 15  z 31.03.1998

7. Zarządzenie nr 28 30.12.1991 zasięgu działania terytorialnego 
zespołów ochrony lasu.

L-3-726-14/91

8. Zarządzenie nr 8 25.01.1993 realizacji „Programu zachowania 
leśnych zasobów genowych 
i hodowli  selekcyjnej drzew leśnych 
w Polsce na lata 1991–2010”.

DG-11-713s-3/93 zmiany w zarz. DGLP: 
nr 35  z 29.12.1997; 
nr 15 z 14.03.2005

9. Zarządzenie nr 29 21.06.1993 wprowadzenia norm na surowiec 
drzewny

DG-12-0420-7/93

10. Zarządzenie nr 30 21.06.1993 ewidencji surowca drzewnego 
w jednostkach organizacyjnych LP

DG-12-0420-8/93 zmiany w zarz. DGLP: 
nr 22 z 15.09.1994; 
nr 20 z 22.07.1997

11. Zarządzenie nr 32 29.06.1993 ustanowienia  stałych  
przedstawicieli

DG-12-SD-35/93

12. Zarządzenie nr 7 08.03.1994 zasad funkcjonowania systemu 
informatycznego w Państwowym 
Gospodarstwie  Leśnym 
Lasy Państwowe

DG-10-ZI-sz-21/94 zmiany: zarz. nr 47 
DGLP z 25.04.2003

13. Zarządzenie nr 13 30.05.1994 zasad  przekazywania 
i przejmowania powierzonego 
majątku i dokumentów 
jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych

DG-9-I-015-18/94

14. Zarządzenie nr 16 10.06.1994 systemu informacji wewnętrznej 
w zakresie działalności 
finansowo-gospodarczego 
jednostek organizacyjnych LP

DG-10-0300-14/94 zmiany w zarz. DGLP:
nr 13 z 12.10.1995; 
nr 72 z 9.07.2003; 
nr 29 z 4.11.1997; 
nr 63 z 30.09.2005
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15. Zarządzenie nr 27 10.11.1994 ustalenia ramowego regulaminu  
organizacyjnego nadleśnictwa

EO-0100 -3/94  

16. Zarządzenie nr 30 19.12.1994 LKP ZO-72-15/94

17. Zarządzenie nr 11 14.02.1995 doskonalenia gospodarki 
na podstawach ekologicznych 

ZZ-710-13/95 zmiany: zarz. nr 11A 
DGLP z 11.05.1999

18. Zarządzenie nr 22 29.05.1995 cechowania i numerowania 
surowca drzewnego w jednostkach 
organizacyjnych LP

ZZ-0102-1/95 zmiany : zarz. nr 32 
DGLP z 26.09.1995

19. Zarządzenie nr 28 11.08.1995 LKP ZO-72-57/95

20. Zarządzenie nr 33 12.10.1995 informacji wewnętrznej 
w zakresie działalności 
finansowo-gospodarczej w LP

ES-s-27/95 zmiany w zarz. DGLP: 
nr 11 z 17.03.1998; 
nr 46 z 30.04.1999

21. Zarządzenie nr 42 29.12.1995 powołania Leśnego Banku Genów 
Kostrzyca

EO-0102-43/95 zmiany w zarz. DGLP: 
nr 16 z 4.07.1996r; 
nr 42 z 15.07.1998

22. Zarządzenie nr  6 13.02.1996 umiejscowienia, organizacji i zadań 
pracowników służb nadzoru 
gospodarki drewnem

EH-1301-1/96

23. Zarządzenie nr 10 10.04.1996 ustalenia odznaki pracownika 
Lasów Państwowych

GK-121-3/96

24. Zarządzenie nr 12 31.05.1996 prowadzenia bazy 
danych globalnych w ramach SILP

GS-021-04-1/96 zmiany : zarz. nr 75 
DGLP z 20.09.2002

25. Zarządzenie nr 17 08.07.1996 utworzenia Zespołu Ochrony Lasu 
w Łodzi

ZO-726-18/96

26. Zarządzenie nr 25 17.10.1996 ustanowienia 
„Kordelasa Leśnika Polskiego 
wzór 1996”  

 tekst jednolity w zarz. 
DGLP nr 59 
z 18.06.2001 
(GD-013/20/2001)

27. Zarządzenie nr 27 23.10.1996 druków ścisłego zarachowania 
obowiązujących 
w jednostkach organizacyjnych 
Lasów Państwowych

GS-021-04-5/96 zmiany w  zarz. DGLP:  
nr 22 z 22.07.1997

28. Zarządzenie nr 29 20.11.1996 wprowadzenia instrukcji 
kancelaryjnej, ramowego wykazu 
akt oraz instrukcji archiwalnej

EO-0104-20/96 zmiany w  zarz. DGLP: 
nr 81 z 21.12.2004

29. Zarządzenie nr 30 29.11.1996 obrębów leśnych + załącznik EO-0102-11/96

30. Zarządzenie nr 9 10.03.1997 wprowadzenia do użytkowania 
programów księgowo-finansowych 
SILP

OI-0421/28/97

31. Zarządzenie nr 19 14.07.1997 wprowadzenia instrukcji 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu podstawowych 
prac z zakresu gospodarki leśnej

OB-40-1/97

32. Zarządzenie nr  23 04.08.1997 konsultowania 
z samorządami terytorialnymi 
i lokalnymi organizacjami 
społecznymi przedsięwzięć 
z zakresu trwale zrównoważonej 
gospodarki leśnej oraz zadań 
wynikających z programu ochrony 
przyrody, projekt dla nadleśnictwa 
w planie urządzania lasu  

ZU/OR-7019-13/97 zmiany: zarz. nr 65 
DGLP z 2.07.1999
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33. Zarządzenie nr 29 04.11.1997 zmian w systemie informacji 
wewnętrznej w zakresie planu 
finansowo-gospodarczego 
jednostek organizacyjnych LP

OS-013-03-24/97 zmiany w zarz. DGLP: 
nr 72 z 9.07.2003; 
nr 3 z 24.01.2007

34. Zarządzenie nr 8 1.03.1998 zasad ewidencji materiałów, 
środków trwałych, 
wartości niematerialnych i prawnych 
oraz przedmiotów długotrwałego 
użytku nie zaliczonych 
do środków trwałych w DGLP

EK-0102-1/98

35. Zarządzenie nr 15 31.03.1998 sporządzania wniosków 
gospodarczych 
w jednostkach organizacyjnych 
Lasów Państwowych, 
wprowadzające do stosowania 
wzór formularza LPIR-8

EI-021-04-1/98 zmiany w zarz. DGLP: 
nr 82 z 18.08.2003; 
nr 72 z 9.07.2003

36. Zarządzenie nr 18 09.04.1998 instrukcji działania 
zespołów ochrony lasu

ZO-726-17/98

37. Zarządzenie nr 25 20.05.1998 działania orkiestry reprezentacyjnej 
Lasów Państwowych

ZG-711-27/98

38. Zarządzenie nr 31 09.06.1998 ustalenia klasyfikacji działalności 
administracyjnej i dodatkowej DGLP 
+ załącznik

E-0137-02-182/98

39. Zarządzenie nr 44 29.07.1998 niektórych danych zawartych 
w formie elektronicznej 
w systemie informatycznym 
Lasów Państwowych + załączniki

EI-021-04-12/98

40. Zarządzenie nr 47 11.08.1998 niektórych danych zawartych 
w formie elektronicznej 
w systemie informatycznym 
Lasów Państwowych

EI-021-04-14/98

41. Zarządzenie nr 53 27.10.1998 sposobu ustalania 
i ewidencjonowania wartości 
niewykonanych zadań rzeczowych 
z zakresu działalności podstawowej 
nadleśnictw i przeprowadzenia 
oceny wyniku nadleśnictwa 
w działalności podstawowej 
i administracyjnej 
finansowanej ze środków własnych 

E-0892-10p33/98 zmiany w zarz. nr 62 
DGLP z 8.11.2000

42. Zarządzenie nr 55 04.11.1998 obrotu i ewidencji urządzeń 
do cechowania pozyskanego 
drewna w jednostkach 
organizacyjnych
Lasów Państwowych

ZG-0102-7/98 zmiany w zarz. nr 30 
DGLP z 17.05.2000

43. Zarządzenie nr 58 27.11.1998 druków ścisłego zarachowania 
obowiązujących w jednostkach 
organizacyjnych 
Lasów Państwowych

EI-021-04-16/98

44. Zarządzenie nr 59 27.11.1998 wprowadzenia legitymacji 
służbowych dla pracowników Służby 
Leśnej w Lasach Państwowych 

GK-125-2/98

45. Zarządzenie nr 12 15.02.1999  powołania Klubu Honorowych 
Członków Bractwa Leśnego

G-0130-04/99

46. Zarządzenie nr  16 24.02.1999 utworzenia pokoi gościnnych, 
zasad z ich korzystania oraz zasad 
ustalania i pobierania opłat

EG-011-G-2/99 zmiany: zarz. nr 42 
DGLP z 01.09.2006
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47. Zarządzenie nr 23 08.03.1999 wytycznych do sporządzania 
wniosku o tworzenie, łączenie, 
dzielenie, likwidację nadleśnictw 
i określenie zasięgu terytorialnego 
lub zmianę w zasięgach  
terytorialnych

ZW-021-10/93/98

48. Zarządzenie nr 30 31.03.1999 wprowadzenia do stosowania 
wspólnego znaku towarowego

GP-0602/15/99 zmiany w zarz. DGLP: 
nr 67 z 19.07.1999; 
nr 80 z 27.09.1999; 
nr 96 z 3.12.1999; 
nr 2 z 20.01.2000; 
nr 41 z 13.07.2000 

49. Zarządzenie nr 45 28.04.1999 określenia organizacji i zakresu 
działania posterunków 
Straży Leśnej w nadleśnictwach 
i grup interwencyjnych 
Straży Leśnej w regionalnych 
dyrekcjach LP oraz szczegółowych 
zasad szkolenia Strażników 
Leśnych + załącznik

GO-021-230/99

50. Zarządzenie nr 49 11.05.1999 ustalenia wzoru druku, obiegu 
i procedur postępowania 
dotyczących wnioskowania o: 
uruchomienie rezerw finansowych, 
anulowanie wniosków 
o uruchomienie rezerw finansowych, 
przesuwanie środków finansowych 
pomiędzy pozycjami planu 
finansowo-gospodarczego

G-0810-00

51. Zarządzenie nr 51 17.05.1999 wykazów mieszkań 
dla pracowników SL którym 
z tytułu zajmowanego stanowiska 
przysługuje bezpłatne mieszkanie 
oraz mieszkań zamiennych

ZS-210/24/99

52. Zarządzenie nr 56 31.05.1999 sposobu wykorzystania wskaźnika 
SBO (średniej biomasy osobniczej) 
w działalności gospodarczej 
w ramach wdrożenia 
w LKP Bory Tucholskie 
i LKP Lasy Gostynińsko-Włocławskie

ZO-50-17/99

53. Zarządzenie nr 57 31.05.1999 wprowadzenia wzorcowych 
mundurów leśnika, przedmiotów 
uzupełniających do mundurów 
leśnika oraz oznak dla osób 
uprawnionych do ich noszenia

GK-1743-4/99

54. Zarządzenie nr 60 28.06.1999 procedury zakładania 
ewidencyjnych map numerycznych 
w nadleśnictwach + załącznik

EI-021-04-5/99 zmiany w zarz. DGLP: 
nr 10 z 8.02.2001

55. Zarządzenie nr 62 28.06.1999 zasad i norm użytkowania munduru 
leśnika  przez pracowników 
Lasów Państwowych

GK-1743-2/99 zmiany w zarz. DGLP: 
nr 34 z 7.06.2000; 
nr 51 z 18.08.2000; 
nr 11 z 6.02.2002

56. Zarządzenie nr 70 04.08.1999 zasad współpracy 
jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych 
w TUW Cuprum w zakresie 
ubezpieczenia majątku 
oraz likwidacji powstałych szkód 
+ załączniki

EE-7-2525-6/99 zmiany w zarz. DGLP: 
Nr 1 z 5.01.2000r.

57. Zarządzenie nr 8 22.08.1999 podporządkowania Ośrodka 
Rozwojowo-Wdrożeniowego LP

ZW-014-2/99 
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58. Zarządzenie nr 74 02.09.1999 oceny  wskaźnikowej jednostek 
organizacyjnych LP 
w zakresie 
zarządzania należnościami

ZG-323-1/99

59. Zarządzenie nr 84 15.10.1999 organizacji i oceny nasion 
w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym 
Lasy Państwowe.

ZG-7131-26/99 zmiany w zarz. DGLP: 
nr 26 z 8.04.2002; 
nr 82 z 29.12.2004

60. Zarządzenie nr 85 26.10.1999 szczegółowego sposobu 
postępowania przy przekazaniu 
pomiędzy jednostkami 
organizacyjnymi 
Lasów Państwowych mienia 
i przedmiotów mienia, 
znajdującego się w zarządzie 
Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego.

G-2111-05 p.342 zmiany w zarz. nr 64 
DGLP z 13.11.2000

61. Zarządzenie nr 93 24.11.1999 powołania Centrum Informacyjnego 
Lasów Państwowych + załączniki

G-0131-02 p.346 zmiany w zarz. DGLP: 
nr 13 z 24.03.2000; 
nr 55 z 23.08.2000; 
nr 24 z 19.03.2001; 
nr 85 z  15.10.2001; 
nr 87 z  9.11.2001; 
nr 43 z 23.05.2002; 
nr 92 z 6.10.2003; 
nr 24 z 17.05.2007

62. Zarządzenie nr 3 08.02.2000 powołania i ustalenia sposobu 
działania w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe komórki organizacyjnej 
ds. ochrony informacji niejawnych

GO-P-021-1-70/
/2000

zmiany w zarz. nr 50 
DGLP z 3.10.2006

63. Zarządzenie nr 4 08.02.2000 nabywania przez niektórych 
pracowników LP samochodów 
prywatnych dla ich częściowego 
używania w celach służbowych

ZW-402-1/100

64. Zarządzenie nr 10 10.03.2000 sposobu postępowania w jedn. 
organizac. LP przy sprzedaży 
przez nie produktów i usług 
na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz osób fizycznych 
prowadzących działalność 
gospodarczą w formie  
indywidualnych 
gospodarstw rolnych

G-3221/2000 p.3

65. Zarządzenie nr 17 04.04.2000 informacji wewnętrznej 
w zakresie działalności 
finansowo-gospodarczej 
jednostek organizacyjnych LP

EE-8-0102-1/2000 zmiany w zarz. nr 12 
DGLP z 8.02.2002

66. Zarządzenie nr 32 30.05.2000 wprowadzenia metodyki 
i dokumentacji oceny ryzyka 
zawodowego na stanowiskach 
pracy w PGL Lasy Państwowe

EB-130-1/00

67. Zarządzenie nr 40 29.06.2000 ustanowienia Honorowego Uniformu 
Leśnika Polskiego 

GD-013/25/2000

68. Zarządzenie nr 42 14.07.2000 oznakowania pojazdów silnikowych 
Lasów Państwowych

GO-021-6/2000

69. Zarządzenie nr 44 18.07.2000 obliczania przez nadleśnictwa 
podatku leśnego 
od gruntów leśnych zalesionych

ZU/EK/
/EE-7019-41/2000

do aktualizacji (zm. 
ustawy o podatku 
leśnym z 30.10.2002)
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70. Zarządzenie nr 48 01.08.2000 korekty błędów grubych, 
ujawnionych w opisach 
taksacyjnych przejętych 
z planu urządzenia lasu 
do Systemu Informatycznego 
Lasów Państwowych (SILP)

ZU/
/EI-7019-45/2000

71. Zarządzenie nr 52 21.08.2000 ustanowienia oraz zasad 
wykonywania i odtwarzania 
„Hymnu Leśników Polskich”

GD-013/C/60

72. Zarządzenie nr 63 10.11.2000 wprowadzenia w życie 
unormowania zawartego w § 9 
Ponadzakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy dla Pracowników  
PGL  LP (tekst jednolity); 
obowiązujący od 1 czerwca 1999 r. 
uwzględniający zmiany 
wprowadzone 
protokołami dodatkowymi

G-2500 p. 377

73. Zarządzenie nr 74 07.12.2000 powołania Forum Leśnego GD-013/C/87/2000

74. Zarządzenie nr 14A 11.12.2000 wprowadzenia zasad oceny nasion 
w LP

ZG-7131-ZG/
/96/2000/1

zmiany: zarz. nr 77 
DGLP z 13.12.2004

75. Zarządzenie nr 79 22.12.2000 zmiany nazwy i podporządkowania 
Ośrodka Transportu Leśnego 
w Jarocinie 
oraz zakresu jego działania

ZW-015-1/2000

76. Zarządzenie  nr 4 24.01.2001 powołania LKP Lasy Birczańskie ZO-01-1/3/01

77. Zarządzenie  nr 5 24.01.2001 położenia i powierzchni leśnych 
kompleksów promocyjnych

ZO-01-1/4/01 zmiany: zarz. nr 23 
DGLP z 6.03.2003

78. Zarządzenie nr 8 30.01.2001 wprowadzenia do stosowania 
w jednostkach organizacyjnych 
Lasów Państwowych „Ramowych 
zasad używania kwater myśliwskich, 
domów i lokali mieszkalnych 
oraz innych obiektów  
przynależnych do tych domów 
i lokali pozostających 
w zarządzie Lasów Państwowych

ZŁ-735-1/2001

79. Zarządzenie nr 9 07.02.2001 wprowadzenia do stosowania 
„klasyfikacji  gleb leśnych Polski”.

ZU/ZG-7012-1/
/2001

80. Zarządzenie nr 16 20.02.2001 wprowadzenia 
w Lasach Państwowych wytycznych 
przysposobienia nasion buka, 
dębów, jesionu, jaworu, klonu i lipy, 
wstępnych wytycznych 
postępowania  z nasionami 
jodły pospolitej w Leśnym Banku 
Genów w Kostrzycy 
oraz wytycznych wieloletniego 
przechowywania nasion 
jodły pospolitej

ZG-7130-3/1/2001

81. Zarządzenie nr 15 20.02.2001 wprowadzenia do stosowania tablic 
służących do określenia pierśnicy 
i miąższości drzewa 
na podstawie średnicy pniaka

GO-021-3/2001

82. Zarządzenie nr 31 18.04.2001 nieodpłatnego przekazania mienia 
na rzecz jednostek użyteczności 
publicznej i oświatowych

GD-013/c/24/01

83. Zarządzenie nr 47 23.05.2001 „Podręcznika użytkownika SILP” SI-021-05-4/2001
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84. Zarządzenie nr 66 17.07.2001 udziału jednostek organizacyjnych  
LP w inwestycjach wspólnych  
realizowanych z zorganizowaniem 
środków pieniężnych LP 
oraz w sprawie ewidencjonowania 
i rozliczenia tych udziałów

RW-0151-2/2001

85. Zarządzenie nr 67 17.07.2001 sposobu ewidencjonowania lasów, 
gruntów i innych nieruchomości LP

SP-210-62/
/2000/01

86. Zarządzenie nr 68 20.07.2001 określenia rodzajów tkanin, 
jakie mogą być używane 
do szycia mundurów leśnika

KS-1743-5/2001

87. Zarządzenie nr 73 17.08.2001 upowszechnienia projektu 
informatycznego „Obserwator”

SI-021-05-
-„z”-89/2001

zastrzeżone

88. Zarządzenie nr 74 23.08.2001 zdefiniowania standardu 
leśnej mapy numerycznej 
dla poziomu nadleśnictwa 
oraz wdrażania Systemu Informacji 
Przestrzennej w nadleśnictwach

IP-0411-114/01 zm. w zarz. DGLP: 
nr 5  z 13.01.2003; 
nr 41 z 7.06.2004; 
nr 34 z 20.04.2005

89. Zarządzenie nr 79 06.09.2001 branżowego planu kont 
dla jednostek organizacyjnych 
Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe

K-0102-3/2001 zmiany: zarz. nr 73 
z 8.12.2004

90. Zarządzenie nr 78 06.09.2001 wyglądu i zawartości merytorycznej 
stron internetowych 
jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych

GD-013/C/51/2001

91. Zarządzenie nr 88 29.11.2001 dysponowania środkami funduszu 
leśnego związanymi z wyłączeniem 
z produkcji lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa 
oraz lasów znajdujących się 
w zarządzie parków narodowych

GL-7701-16/2001

92. Zarządzenie nr 89 29.11.2001 zakresu i ramowych zasad 
współpracy jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych (PGL LP) 
z  producentami leśnego 
materiału rozmnożeniowego

GL-714-3/11/01

93. Zarządzenie nr 92 17.12.2001 zmiany stałych globalnych Systemu 
Informatycznego LP dotyczących 
ewidencjonowania lasów, gruntów i 
innych nieruchomości

ZS-210-40-2001

94. Zarządzenie nr  94 24.12.2001 wprowadzenia instrukcji 
kancelaryjnej dla dokumentów 
niejawnych stanowiących tajemnicę 
państwową i służbową 
w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym LP

T-021-1-1/01 zmiany: zarz. nr 50 
DGLP z 3.10.2006

95. Zarządzenie nr  16 11.02.2002 jednolitych zasad ewidencji 
kosztów produkcji szkółkarskiej 
w jednostkach organizacyjnych LP

ZG-714-3/11/01

96. Zarządzenie nr 37 15.05.2002 organizacji, zakresu i zasięgu 
działania wyłuszczarni nasion 
w PGL LP

ZG-7131-20/02

97. Zarządzenie nr 41 24.05.2002 powołania zespołu zadaniowego 
ds. wspomagania merytorycznego 
oddziaływania w zakresie 
edukacji leśnej w LP

ZO-733-5/02
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98. Zarządzenie nr 50 5.06.2002 ustalenia ramowego 
regulaminu organizacyjnego 
regionalnej dyrekcji LP

OR-021-1/2002

99. Zarządzenie nr 63 13.08.2002 kontroli i odbioru 
robót urządzeniowych zlecanych 
przez regionalne dyrekcje LP

ZU-7019-32/02

100. Zarządzenie nr 65 19.08.2002 opracowania regionalnych 
programów operacyjnych 
Polityki Leśnej Państwa

ZG-710-30/02

101. Zarządzenie nr 68 29.08.2002 zasad postępowania z zasobami 
danych nadleśnictw podlegających 
łączeniu, dzieleniu i likwidacji

OI-021-05-7/02 zmiany: zarz. nr 84 
DGLP z 25.08.2003

102. Zarządzenie nr 71 10.09.2002 opracowania kierunków koncepcji 
ogólnej zagospodarowania 
obszarów pohuraganowych 
w nadleśnictwach 
północno-wschodniej Polski

ZG-710-39/2002

103. Zarządzenie nr 74 18.09.2002 zasad funkcjonowania 
Ośrodka Kultury Leśnej 
w Gołuchowie, powołanego 
zarządzeniem 26 naczelnego 
dyrektora Lasów Państwowych 
z 15 grudnia 1986 roku 
(znak: P-3-0102-16/86), w sprawie 
utworzenia Ośrodka Kultury Leśnej 
w Gołuchowie

OR-0151-19 /2002 zmiany: zarz. nr 88 
z 29.09.2003, 
zarz. nr 25 z 17.05.2007

104. zarz. 25 z 17.05.2007

105. Zarządzenie  nr 84 30.10.2002 powołania LKP 
Lasy Państwowe Mazurskie

ZO-731-17-02

106. Zarządzenie  nr 85 30.10.2002 powołania LKP 
Lasy Państwowe 
Spalsko-Rogowskie

ZO-731-18-02 zmiany: zarz. nr 10 
DGLP z 7.02.2005

107. Zarządzenie nr 97 9.12.2002 łączenia nadleśnictw: Krasiejów 
i Opole, podziału Nadleśnictwa 
Pszczyna oraz wprowadzenia 
zmian w powierzchni i zasięgach 
terytorialnych obrębów leśnych 
i Nadleśnictw: Kobiór, Rybnik, 
Andrychów, Opole 
w RDLP Katowice

OR-0150-8/2002

108. Zarządzenie nr 99 24.12.2002 zasad hodowli lasu ZG-021-9/2002

109. Zarządzenie nr 6 14.01.2003 zasad dzierżawy i najmu gruntów 
oraz innych nieruchomości 
Skarbu Państwa pozostających 
w zarządzie Lasów Państwowych

ZS-210/19/2002

110. Zarządzenie nr 10 29.01.2003 zawierania z pracownikami 
w Lasach Państwowych umów 
o zakazie konkurencji w czasie 
trwania stosunku pracy 

GK-1104-1/03

111. Zarządzenie nr 17 24.02. 2003 zasad funkcjonowania Leśnego 
Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie

ZG/OR-0151-6/
/2003

112. Zarządzenie nr 20 25.02.2003 w sprawie nabywania 
przez pracowników 
Lasów Państwowych 
samochodów prywatnych 
używanych również do celów 
służbowych

OR-402-6/03 zmiany w zarz.DGLP: 
nr 9 z 04.02.2005; 
nr 20 z 24.03.2005
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113. Zarządzenie nr 25 12.03.2003 sporządzania 
szacunków brakarskich 

OI-021-05-6/2003

114. Zarządzenie nr 38 01.04.2003 zasad wdrażania sieci 
komputerowej WAN 
w jednostkach PGL LP

OI-021-05-12/2003

115. Zarządzenie nr 43 18.04.2003 instrukcji urządzania lasu ZU-7019-15/2003 zmiany w zarz.DGLP 
nr 36 z 19.05.2004; 
nr 9 z 20.02.2007; 
nr 54 z 24.09.2007

116. Zarządzenie nr 46 22.04.2003 powołania komisji egzaminacyjnej 
oraz trybu przeprowadzania 
egzaminu warunkującego nadanie 
po raz pierwszy stopnia służbowego 
w Służbie Leśnej 
w jednostkach organizacyjnych 
Lasów Państwowych

GK-1131-8/03  

117. Zarządzenie nr 56 08.05.2003 przebudowy osiedla EKO-Sękocin 
na siedzibę DGLP 

FL-0021-04/03

118. Zarządzenie nr 57 09.05.2003 wytycznych prowadzenia 
edukacji leśnej społeczeństwa 
w Lasach Państwowych 

ZO-733-6/03

119. Zarządzenie nr 58 12.05.2003 regulaminu organizacyjnego 
Leśnego Banku Genów Kostrzyca

OR-0151-7/2003

120. Zarządzenie nr 66 25.06.2003 podziału Nadleśnictwa Biała 
oraz wprowadzenia zmian 
w powierzchni i zasięgach 
terytorialnych Nadleśnictwa 
Trzcianka i Tuczno 
w RDLP Piła

OR-0150-1/2003

121. Zarządzenie nr 73 14.07.2003 wprowadzenia zmian w powierzchni 
i zasięgach terytorialnych 
Nadleśnictwa Opole i Tułowice 
oraz w ich obrębach leśnych

OR-0150-9/2003

122. Zarządzenie nr 75 18.07.2003 wzornika druków obowiązujących 
w Lasach Państwowych 

OI-021-08-01-2/
/2003

zmiany w zarz.DGLP: 
nr 94 z 16.10.2003; 
nr 31 z 30.04.2004; 
nr 42 z 9.06.2004; 
nr 71 z 1.12.2004

123. Zarządzenie nr 85 09.09.2003 udostępniania baz danych SILP 
pracownikom zatrudnionym 
w PGL LP

OI-021-05-30/2003 zmiany: zarz. nr 12 
z 16.03.2007

124. Zarządzenie nr 86 19.09.2003 prowadzenia działalności 
szkoleniowej 
w Lasach Państwowych

GK-1400-16/03 zmiany w zarz.nr 44 
z 7.06.2005

125. Zarządzenie nr 83 25.08.2003 włączenia Nadleśnictwa Czerwonak 
do Nadleśnictwa Łopuchówko 
w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Poznań

OR-0150-11/2003

126. Zarządzenie nr 95 21.10.2003 testowania programów 
użytkowych SILP

OI-021-05-33/2003 zm. w zarz. DGLP: 
nr 17 z 11.03.2004; 
nr 3 z 11.01.2005

127. Zarządzenie nr 99 21.11.2003 wprowadzenia katalogów 
norm czasu dla prac leśnych

OR-181-1/03
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128. Zarządzenie nr 102 27.11.2003 podziału Nadleśnictwa Daleszyce 
oraz wprowadzenia zmian 
w powierzchni i zasięgach 
terytorialnych Nadleśnictw: Kielce, 
Łagów, Ruda Maleniecka, 
w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Radom

OR-0150-17/2003

129. Zarządzenie nr 105 16.12.2003 łączenia Nadleśnictwa Łęczno 
i Piotrków, 
podziału Nadleśnictwa Sieradz 
oraz wprowadzenia zmian 
w powierzchni i zasięgach 
terytorialnych obrębów leśnych 
i Nadleśnictw: Bełchatów, Brzeziny, 
Kolumna, Piotrków, Poddębice, 
Radomsko, Smardzewice, Wieluń 
i Złoczew

OR-0150-18/2003

130. Zarządzenie nr 1 05.01.2004 powołania Zakładu Informatyki 
Lasów Państwowych

OR-015-1/2003 zmiany w zarz. DGLP 
nr 18 z 24.03.2005

131. Zarządzenie nr 7 11.02.2004 funkcjonowania sieci 
całorocznych leśnych stacji 
meteorologicznych 
w Lasach Państwowych 

ZO-2511-1/6/04

132. Zarządzenie nr 13 24.02.2004 zmian w powierzchni i zasięgach 
terytorialnych niektórych 
nadleśnictw i obrębów leśnych 
w  Regionalnych Dyrekcjach 
Lasów Państwowych: Katowice, 
Łódź, Piła i Poznań

OR-0151-1/2004

133. Zarządzenie nr 26 08.04.2004 bezpiecznej eksploatacji zasobów 
informatycznych 
Lasów Państwowych

OI-021-02-7/2004

134. Zarządzenie nr 27 08.04.2004 wprowadzenia do stosowania 
w nadleśnictwach oprogramowania 
o nazwie „Raporty Inspekcji”, 
pobierającego dane z bazy Las

OI-021-02-8/04

135. Zarządzenie nr 29 23.04.2004 nowego katalogu zaszeregowania 
robót wykonywanych w leśnictwie

OR-0181-1/2004

136. Zarzadzenie nr 35 14.05. 2004 tymczasowych zasad 
odbioru i ewidencji 
drewna kłodowanego iglastego

OM-260/3/01/04

137. Zarzadzenie nr 38 25.05. 2004 udzielania ulg w spłacaniu 
należności pieniężnych 
oraz umarzania takich należności

FP-6-3232-94/04

138. Zarządzenie nr 43 22.06.2004 wprowadzenia 
instrukcji ochrony lasu

ZO-02-1/3/04 zmiany w zarz. DGLP: 
nr 55 z 08.09.2005; 
nr 35 z 07.08.2006

139. Zarządzenie nr 45 08.07.2004 szczegółowych zasad 
posiadania broni przez PGL LP 
i sprawowania nadzoru 
nad gospodarką bronią 
będącą w dyspozycji Straży Leśnej 
oraz warunków i sposobów 
postępowania przy użyciu 
broni palnej 
przez Straż Leśną

GS-021-3-1/04 zmiany w zarz. DGLP 
nr 23 z 05.04.2005

140. Zarządzenie nr 52 09.09.2004 ochrony lasu 
przed szkodnictwem

GS-2505-12/04 
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141. Zarządzenie nr 54 06.10.2004 łączenia Nadleśnictw: Białobrzegi 
i Augustów w regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Białystok

OR-0150-5/2004

142. Zarządzenie nr 56 14.10.2004 powołania LKP 
Lasy Beskidu Sądeckiego

ZO-731/1/19/04

143. Zarządzenie nr 60 14.10.2004 powołania LKP 
Lasy Warcińsko-Polanowskie

ZO-731/1/20/04

144. Zarządzenie nr 61 14.10.2004 powołania LKP 
Lasy Sudety Zachodnie

ZO-731/1/21/04

145. Zarządzenie nr 62 14.10.2004 powołania LKP 
Puszcza Notecka

ZO-731/1/22/04

146. Zarządzenie nr 63 14.10.2004 LKP Puszcze Szczecińskie 
uchylające zarz. nr 18 DGLP 
z 01.07.1996 w sprawie 
LKP Lasy Puszczy Bukowej 
i Goleniowskiej

ZO-731/1/23/04

147. Zarządzenie nr 72 03.12.2004 łączenia Nadleśnictwa Kołaczyce 
i Dukla z wprowadzeniem zmian 
w obrębach leśnych 
i zasięgach terytorialnych 
Nadleśnictwa Dukla i Rymanów 
w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Krosno

OR-0150-6/2004 zmiany w zarz. 
nr 4 z 13.01.2005

148. Zarządzenie nr 74 08.12.2004 wprowadzenia jednolitego tekstu 
branżowego planu kont 
jednostek organizacyjnych 
Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe

FK-0102-5/04 zmiany w zarz. DGLP 
nr 47 z 19.09.2006

149. Zarządzenie nr 75 13.12.2004 powołania LKP 
Puszcza Świętokrzyska

ZO-731/1/39/04 zmiana w zarz. DGLP 
nr 43 z 3.08.2007

150. Zarządzenie nr 78 14.12.2004 wycofania instrukcji służbowych 
leśniczego, podleśniczego 
i gajowego

OR-013-1/2004

151. Zarządzenie 
nr 79/36A

14.12.2004 kreowania rynku usług leśnych 
przez Lasy Państwowe

OR-470-37/04

152. Zarządzenie nr 83 30.12.2004 wprowadzenia zmiany nazwy 
obrębu leśnego Sędziejowice 
oraz zmian w powierzchni 
i zasięgach terytorialnych obrębów 
leśnych Nadleśnictwa Kolumna 
w regionalnej dyrekcji 
Lasów Państwowych Łódź

OR-0150-9/2004

153. Zarządzenie nr 84 30.12.2004 organizacji przyjmowania 
i rozpatrywania skarg i wniosków 
w Lasach Państwowych

GI-021-2/04

154. Zarządzenie nr 85 31.12.2004 realizacji w jednostkach 
organizacyjnych 
Lasów Państwowych 
programu testowania potomstwa 
wyłączonych drzewostanów 
nasiennych, drzew doborowych, 
plantacji nasiennych 
i plantacyjnych upraw nasiennych

ZG-7132-52/2004
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155. Zarządzenie nr 6 24.01.2005 korekty granic i zasięgu 
terytorialnego Nadleśnictwa Łomża 
w Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych Białystok 
oraz Nadleśnictwa Ostrów 
Mazowiecka w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Warszawa

OR-0150-3/2005 zmiany w zarz. DGLP 
nr 12 z 22.02.2005

156. Zarządzenie nr 7 27.01.2005 wprowadzenia zmian w powierzchni 
i zasięgach terytorialnych 
Nadleśnictw: Gryfice, Międzyzdroje 
i Rokita w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Szczecin

OR-0150-1/2005

157. Zarządzenie nr 14 28.02.2005 jednorodności konfiguracji 
urządzeń sieciowych sieci WAN 
Lasów Państwowych

OI-021-02-6/2005 zastrzeżone

158. Zarządzenie nr 16 14.03.2005 zmian w dokumentacji 
techniczno-technologicznej 
dla niektórych przedmiotów 
mundurów leśnika

OR-1743-1/05

159. Zarządzenie nr 22 01.04.2005 w sprawie LKP Lasy Warszawskie ZO-731/1/23/05

160. Zarządzenie nr 41 18.05.2005 powołania Zespołu Zadaniowego 
ds. Turystyki

ZO-735-10/05

161. Zarządzenie nr 47 27.06.2005 wykonania w latach 2005–2010 
inwentaryzacji wielkoobszarowej 
lasów kraju wszystkich form 
własności według stanu na 
1 stycznia 2006 roku

ZU-7019-13/2005

162. Zarządzenie nr 52 23.08.2005 zmiany w Ramowym Regulaminie 
Organizacyjnym Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych

GD–013/32/05

163. Zarządzenie nr 58 09.09.2005 zasad tworzenia planów 
finansowo-gospodarczych 
w jednostkach organizacyjnych 
Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe

F-0337/17/2005 zmiany: zarz. DGLP 
nr 26 z 23.06.2006

164. Zarządzenie nr 65 29.09.2005 wdrożenia „Wytycznych w sprawie 
ocen okresowych pracowników 
Lasów Państwowych”

GK-1121-1/05

165. Zarządzenie nr 62 30.09.2005 wprowadzenia hurtowni danych 
Lasów Państwowych

FP-0400-24/2005 zmiany w zarz. DGLP 
nr 69 z 27.10.2005

166. Zarządzenie nr 63 30.09.2005 wprowadzenia wzorów druków 
sprawozdania LPIR-1

FP-0337-20/2005

167. Zarządzenie nr 47A 30.09.2005 nowelizacji zaleceń w zakresie 
uznawania, oceny 
i ewidencjonowania odnowień 
naturalnych, wprowadzonych 
do stosowania w gospodarce leśnej 
w nadleśnictwach 
Lasów Państwowych

ZG-7120-1/2005

168. Zarządzenie nr 64 03.10.2005 wprowadzenia dostosowania 
ramowych warunków technicznych 
na drewno średniowymiarowe 
opakowaniowe iglaste

OM-906-1135/05
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169. Zarządzenie nr 72 10.11.2005 rozbudowy hurtowni danych 
o informacje związane 
z infrastrukturą 
i opisem taksacyjnym 
Lasów Państwowych

FP-0400-30/2005

170. Zarządzenie nr 73 25.11.2005 opracowania Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 
oprogramowania zawierającego 
zbiór aktów prawnych i orzecznictwa 
dla wszystkich jednostek 
organizacyjnych LP

FP-0400-35/05

171. Zarządzenie nr 74 30.11.2005 stosowania w jednostkach 
organizacyjnych LP serwerów 
z systemem operacyjnym 
RedHat Linux z systemem 
zarządzania bazą danych 
Informix IDS, jako platformy 
programowej dla wszystkich 
programów użytkowych 
wchodzących w skład 
Systemu Informatycznego 
Lasów Państwowych

OI-021-02-14/05

172. Zarządzenie nr 75 30.11.2005 ustanowienia Nagrody Lasów 
Państwowych im. Dyrektora Adama 
Loreta, zasad i trybu działania 
Komisji Konkursowej Nagrody 
oraz nadania regulaminu 
przyznawania tej nagrody

GD-013/RP/7/2005

173. Zarządzenie nr 77 07.12.2005 wprowadzenia korekty granicy 
zasięgu terytorialnego Nadleśnictw: 
Maskulińskie i Giżycko 
w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Białystok

OR-0150-14/2005

174. Zarządzenie nr 80 22.12.2005 zmian granic i powierzchni 
obrębów leśnych w Nadleśnictwie 
Torzym, w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Zielona Góra

OR-0150-15/05

175. Zarządzenie nr 81 30.12.2005 zmian granic i powierzchni 
obrębów leśnych w Nadleśnictwie 
Lubin, w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Zielona Góra

OR-0150-16/2005

176. Zarządzenie nr 6 08.02.2006 w sprawie 
regulaminu organizacyjnego DGLP

OR-OZ1-1/06 zmiany w zarz. DGLP nr: 
22 z 14.05.2007; 
27 z 23.05.2007; 
28 z 30.05.2007; 
29 z 31.05.2007; 
32 z 12.06.2007; 
52 z 19.09.2007; 
71 z 19.12.2007

177. Zarządzenie nr 7 20.02.2006 jedności konfiguracji 
urządzeń sieciowych WAN LP

OI-O21-02-2/06 zastrzeżone

178. Zarządzenie nr 7A 07.04.2006 ochrony leśnych zasobów 
genowych na potrzeby nasiennictwa 
i hodowli drzew leśnych

ZG/7130/7/2006

179. Zarządzenie nr 21 12.05.2006 unieważnienia zasad udostępniania 
danych podmiotom spoza jednostek 
organizacyjnych Lasów 
Państwowych wprowadzonych 
zarządzeniem nr 46 dyrektora 
generalnego Lasów Państwowych 
z 13 lipca 2004 r.

ZU-042-02-8/
/2006
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180. Zarządzenie nr 20 30.05.2006 wprowadzenia zmian w powierzchni 
Nadleśnictwa Dąbrowa i Osie, 
utworzenia nowego Nadleśnictwa 
Trzebciny oraz określenia zasięgu 
terytorialnego tych nadleśnictw 
w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Toruń

OR-0150-1/2006 zmiany w zarz. DGLP 
nr 25 z 12.06.2006

181. Zarządzenie nr 22 06.06.2006 Biuletynu Informacji Publicznej 
Lasów Państwowych 

GD-013/C/78/2006 zmiana: w zarz. DGLP 
nr 63 z 21.12.2006

182. Zarządzenie nr 23 07.06.2006 wprowadzenia zmian w powierzchni 
Nadleśnictw: Kielce, Łagów, Ruda 
Maleniecka i Staszów, 
utworzenia nowego Nadleśnictwa 
Daleszyce oraz określenia zasięgu 
terytorialnego tych nadleśnictw 
w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Radom

OR-0150-2/2006

183. Zarządzenie nr 24 07.06.2006 stażu absolwentów szkół 
oraz ich przyjmowania 
do zatrudnienia 
w Lasach Państwowych

GK-1103-10/06 zmiany w zarz. DGLP nr:
11 z 15.03.2007; 
68 z 14.12.2007 

184. Zarządzenie nr 28 27.06.2006 „Instrukcji inwentaryzacyjnej 
Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych”

FK-0102/2/06

185. Zarządzenie nr 29 30.06.2006 wprowadzenia w jednostkach 
organizacyjnych 
Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe 
„Programu ochrony i restytucji 
cisa pospolitego (Taxus baccata L.) 
w Polsce”

ZG-710/Tb/06

186. Zarządzenie nr 31 19.07.2006 ustalenia systemu okresowej, 
powszechnej inwentaryzacji 
gatunków roślin, zwierząt, 
innych organizmów i siedlisk 
przyrodniczych, mających 
znaczenie wskaźnikowe 
przy ocenie stanu lasów 
oraz prognozowaniu zmian 
w ekosystemach leśnych

ZO-732-2-18/2006

187. Zarządzenie nr 32 19.07.2006 ustalenia stałej sieci powierzchni 
prognostycznych w nadleśnictwach 
znajdujących się w zasięgu 
Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Piła 
oraz ustalenia procedury 
sporządzania corocznego raportu 
retrospektywno-prognostycznego 
z obserwacji dokonywanych 
na tych powierzchniach

ZO-7200-19/2006 zmiany w zarz. DGLP: 
nr 39 z 30.08.2006; 
nr 45 z 14.09.2006; 
nr 14 z 23.03.2007

188. Zarządzenie nr 33 31.07.2006 wprowadzenia zmian w powierzchni 
oraz zasięgu terytorialnym 
Nadleśnictwa Lubaczów i Radymno 
w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Krosno

OR-0150-4/2006

189. Zarządzenie nr 35 07.08.2006 wprowadzenia do stosowania 
na terenie Lasów Państwowych 
w jesiennych poszukiwaniach 
szkodników pierwotnych sosny 
metody dziesięciu 
powierzchni próbnych

ZO-02-10/2006
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190. Zarządzenie nr 38 23.08.2006 wprowadzenia zmian w powierzchni 
oraz zasięgu terytorialnym 
Nadleśnictwa Wichrowo i Orneta 
w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Olsztyn

OR-0150-6/2006

191. Zarządzenie nr 40 31.08.2006 ustalenia obszaru zadaniowego, 
organizacji i kompetencji 
oraz działań zmierzających 
do utworzenia Ogólnokrajowej 
Jednostki Akwizycyjno-Wdrażającej, 
działającej w formie 
organizacyjno-prawnej 
innej jednostki organizacyjnej, 
o której mowa w art. 32, ust. 2, pkt 4 
ustawy z 28 września 1991 r. 
o lasach (przypis nr 1)

 OR-13-2/06

192. Zarządzenie nr 48 19.09.2006 zakresu i terminów przeprowadzenia 
rocznej inwentaryzacji składników 
aktywów i pasywów biura Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych 
w 2006 r. oraz zespołów opisowych 
do przeprowadzenia tej inwentaryzacji

OR-371-1/06 zmiany w zarz. nr 60 
z 11.12.2006

193. Zarządzenie nr 50 03.10.2006 ochrony informacji niejawnych 
w PGL LP

GO-021-3-6/06

194. Zarządzenie nr 51 10.10.2006 regulaminu organizacyjnego 
Dyrekcji Generalnej LP 
jednostki zmilitaryzowanej

GO-021-6-1-
-”Z”-420/06

zastrzeżony – zatwierdzony 
przez ministra środowiska

195. Zarządzenie nr 53 30.10.2006 wprowadzenia zmiany 
w powierzchni oraz zasięgu 
terytorialnym Nadleśnictwa 
Kwidzyn, w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Gdańsk i 
Nadleśnictwa Susz, 
w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Olsztyn

OR-0150-9/2006 zmiana w zarz. DGLP 
nr 4 z 31.01.2007

196. Zarządzenie nr 2 15.01.2007 organizacji stałego dyżuru 
w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe 
na czas zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i wojny

GO-021-1-1-27/07

197. Zarządzenie nr 6 13.02.2007 zmiany nazwy i siedziby 
Nadleśnictwa Buda Stanowska 
w regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Lublin

OR -0150-2/2007

198. Zarządzenie nr 7 16.02.2007 ustalenia wykazu innych 
jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych 
o zasięgu krajowym i regionalnym

OR-015-4/2007

199. Zarządzenie nr 17 02.04.2007 wykonania aktualizacji 
powierzchni leśnej i zasobów 
drzewnych w Lasach Państwowych 
na 01.01.2007

ZU-7041-2-3/07

200. Zarządzenie nr 18 06.04.2007 ograniczenia zagrożeń 
ze strony szkodliwych owadów, 
grzybów patogenicznych 
i innych zjawisk szkodotwórczych 
w lasach, w 2007 r.

ZO-7200-1/11/07 zmienione przez zarz. 
nr 20 z 18.04.2007
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201. Zarządzenie nr 19 06.04.2007 zmiany granicy zasięgu 
terytorialnego 
Nadleśnictwa Wyszków 
i Ostrów Mazowiecka 
w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Warszawa

OR-0150-3/2007

202. Zarządzenie nr 23 17.05.2007 powołania zespołu zadaniowego 
do opracowania dokumentacji 
w sprawie militaryzacji 
w jednostkach organizacyjnych 
Lasów Państwowych.

GO-021-4-1-
-290/07

203. Zarządzenie nr 26 23.05.2007 zasad planowania i rozliczania 
kosztów sporządzania 
planów urządzenia lasu

ZU-7019-18/2007

204. Zarządzenie nr 31 4.06.2007 odbioru systemu informatycznego 
do zarządzania dokumentami 
z uwzględnieniem podpisu 
elektronicznego na potrzeby 
biura Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych w Warszawie, 
Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Katowicach 
oraz jednostek nadzorowanych 
przez Regionalną Dyrekcję 
Lasów Państwowych Katowice, 
a także wyznaczenie nauczycieli 
w zakresie „Użytkownik SODiS”

OI-021-02-4/2007 zmienione przez zarz. 
nr 39 z 25.06.2007

205. Zarządzenie nr 33 12.06.2007 powołania stałej komisji 
inwentaryzacyjnej 
w Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych na 2007 rok

FK-0102/1/2007

206. Zarządzenie nr 34 12.06.2007 powołania zespołu zadaniowego 
do opracowania znowelizowanego 
tekstu instrukcji bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu 
podstawowych prac z zakresu 
gospodarki leśnej 

ZB-020-1/07 zarz. nr 65 z 26.11.2007 

207. Zarządzenie nr 35 12.06.2007 powołania zespołu zadaniowego 
do spraw wdrożenia systemu 
telefonii stacjonarnej 
w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe

OR-0151-4/07

208. Zarządzenie nr 37 25.06.2007 wprowadzenia zmian w powierzchni 
Nadleśnictwa Dukla i Rymanów, 
utworzenia nowego Nadleśnictwa 
Kołaczyce oraz określenia zasięgu 
terytorialnego tych nadleśnictw 
w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Krosno

OR-0151-6/2007

209. Zarządzenie nr 38 25.06.2007 badania przez biegłych rewidentów 
rocznych sprawozdań finansowych 
jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych 
oraz zatwierdzania rocznych 
sprawozdań finansowych 
nadleśnictw i zakładów

FK-0102-4/07

210. Zarządzenie nr 42 04.07.2007 realizacji programu rozwojowego 
pn.: „Centralizacja 
Systemu Informatycznego 
Lasów Państwowych”

OI-021-02-6/07
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211. Zarządzenie nr 47 22.08.2007 wprowadzenia zmian w powierzchni 
i zasięgu terytorialnym 
Nadleśnictwa Babki 
oraz Łopuchówko 
w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Poznań

OR-0151-7/2007

212. Zarządzenie nr 50 19.09.2007 leśnego archiwum klonów drzew 
i innej roślinności leśnej dla Polski 
północno-wschodniej

ZG-7130-1/25/07

213. Zarządzenie nr 51 30.08.2007 działań zmierzających 
do utworzenia ośrodka 
szkoleniowego operatorów 
maszyn leśnych 
oraz ustalenia zakresu zadań 
i sposobu jego funkcjonowania

OR-014-7/07

214. Zarządzenie nr 55 24.09.2007 powołania oraz określenia zasad 
i trybu działania zespołu doradczego 
dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych 
– „Forum Leśno-Samorządowe”

GD-013/C/136/07

215. Zarządzenie nr 56 17.09.2007 Centrum Koordynacji 
Projektów Środowiskowych, 
działającego w formie 
organizacyjno-prawnej 
innej jednostki organizacyjnej, 
o której mowa w art. 32, ust. 2, pkt 4 
ustawy z 28 września 1991 r. 
o lasach (Przypis 1)

OR-015-11/2007

216. Zarządzenie nr 58 31.10.2007 prowizorium planu 
finansowo-gospodarczego 
Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe 
na 2008 rok

FP-1-0337/23/07

217. Zarządzenie nr 59 
(52 A)

31.10.2007 ustalenia sposobu sprzedaży 
drewna przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe (czyli Wewnętrzny 
Kodeks Leśny Handlowy)

OM-906-1-349/07

218. Zarządzenie nr 60 09.11.2007 ustalenia regulaminu określającego 
zasady działania oraz trybu pracy 
Kolegium Lasów Państwowych

GD-0011/3/07

219. Zarządzenie nr 61 12.11.2007 sporządzania wniosku o uznanie 
lasu za ochronny 
lub pozbawienie go tego charakteru

ZU-7019-36/2007

220. Zarządzenie nr 62 16.11.2007 szczegółowego trybu działania 
Kolegium Lasów Państwowych 
w trybie korespondencyjnym 
oraz używania funkcji portalu 
korporacyjnego Lasów Państwowych 
w części wydzielonej dla członków 
Kolegium Lasów Państwowych

GD-0011/3/07

221. Zarządzenie Nr 63 21.11.2007 zmiany nazwy Nadleśnictwa 
Brzegi Dolne w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Krosno

OR-0151-9/2007

222. Zarządzenie nr 67 12.12.2007 zasad prezentacji danych 
w sprawozdaniu finansowym 
Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe 
za 2007 r. przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych

FK-0102-5/07
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223. Zarządzenie nr 69 14.12.2007 obiektów zachowawczych ZG-7132-23/2007

224. Zarządzenie nr 72 21.12.2007 wprowadzenia zmian 
w powierzchni i zasięgu 
terytorialnym Nadleśnictwa 
Olsztynek oraz Nidzica 
w RDLP Olsztyn

OR-0151-10/2007

225. Zarządzenie nr 75 31.12.2007 w sprawie kontroli instytucjonalnej 
w jednostkach organizacyjnych LP

GI-010-2/07

ZAŁĄCZNIK NR 2 
do zarządzenia nr 30 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 17 kwietnia 2008 r.

Wykaz
obowiązujących decyzji dyrektora generalnego Lasów Państwowych

wg stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2007 r.

Lp. Nr decyzji Data 
wydania Tytuł – w sprawie Symbol Wprowadzone 

zmiany i aktualizacje

1 2 3 4 5 6

1. Decyzja nr 7 27.01.1994 podnoszenia kwalifikacji 
pracowników Lasów Państwowych

DG-9-II-1300-2/94

2. Decyzja nr 21 15.09.1994 zmiany w szczegółowych zasadach 
wdrażania norm opartych na KJW 
w jednostkach ogranizacyjnych 
Lasów Państwowych

DG-12-AB-
BR-60/94

3. Decyzja nr 2 23.01.1995 utworzenia w Zespole 
Szkół Leśnych w Zagnańsku 
policealnej szkoły leśnej

GK-113-2/95

4. Decyzja nr 51 19.10.1995 wprowadzenia normatywnych 
tabel akordowych 
do systemu informatycznego LP

ES-z-32/95

5. Decyzja nr 24 27.08.1996 wprowadzenia nadzwyczajnej 
ochrony starych drzew 
o charakterze pomnikowym 
– żywych i obumarłych 
oraz rzadkich gatunków drzew 
w Puszczy Białowieskiej

ZO-73-64/96

6. Decyzja nr 10 24.03.1997 ustanowienia pełnomocnika 
Lasów Państwowych przy spółce 
Kronopol w Żarach

EH-MP-SK-1/97

7. Decyzja nr 17 17.04.1997 przekazania uprawnień 
do wydawania w imieniu dyrektora 
generalnego LP zgody 
na odstępstwo od zasad 
rejonizacji nasiennej

GD-015/10/97

8. Decyzja nr 48 06.07.1998 wstrzymania wyrębu 
ponadstuletnich drzew 
pojedynczych i drzewostanów 
o charakterze naturalnym 
na terenie nadleśnictw 
w Puszczy Białowieskiej

ZO-732-19/98
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9. Decyzja nr 11 15.02.1999 powołania oraz określenia zasad 
i trybu działania stałego 
zespołu doradczego DGLP 
ds. badania dziejów leśnictwa 
polskiego, popularyzacji wiedzy 
historycznej o leśnictwie 
oraz integracji społeczności leśnej  

G-0130-04 zmiany w decyzjach 
DGLP: 
nr 18 z 18.03.1999; 
nr 7 z 20.01.2000; 
nr 139 z 16.09.2003

10. Decyzja nr 14 09.03.1999 uprawnień pracowników biura 
Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych w dostępie 
do podsystemów i funkcji 
w Systemie Informatycznym 
Lasów Państwowych

EA-011-3/99

11. Decyzja nr 49 23.04.1999 ustalenia wzoru oraz obiegu 
oświadczenia, będącego dowodem 
księgowym, na podstawie którego 
w Lasach Państwowych reguluje się 
zobowiązania wobec członków 
zespołów doradczych 
dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych

G-0810-00

12. Decyzja nr 56 28.05.1999 ogłoszenia jednolitego tekstu 
„Regulaminu gospodarowania 
zakładowym funduszem świadczeń 
socjalnych w Dyrekcji Generalnej 
LP”

EG-0029-5/99

13. Decyzja nr 15 07.02.2001 szczegółowego sposobu 
postępowania, zmierzającego 
do ustalenia daty nabywania 
uprawnienia do nagrody 
jubileuszowej oraz szczegółowego 
sposobu  obliczania wysokości 
nagrody jubileuszowej, 
przysługującej pracownikom LP 
z uwzględnieniem unormowań 
zawartych w prot. dod. nr 4 
z 29.12.2000 r. do PZUZP 
dla Pracowników PGL LP, 
wpisanego do rejestru 
ponadzakładowych układów 
zbiorowych pracy pod numerem XLIII

G-0130 p. 391 zmiany: w dec. nr 1 
DGLP z 02.01.2002

14. Decyzja nr 45 30.03.2001 samodzielnej placówki 
ds. monitoringu i kontrolingu 
dyscypliny księgowej 
jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych

G-0130-01 p. 394

15. Decyzja nr 55 23.04.2001 wprowadzenia 
w Lasach Państwowych zaleceń 
wapnowania i zakwaszania gleb 
w szkółkach leśnych

GL-7124/W/2-3/
/2001

16. Decyzja nr 127 04.09.2001 dopuszczenia do wykorzystania 
w jednostkach organizacyjnych 
Lasów Państwowych nowelizacji 
„Informatora w sprawie realizacji 
inwestycji i remontów budowlanych”

GL-7183/15/2001

17. Decyzja nr 9 29.01.2002 ustanowienia pełnomocnika LP 
przy International Paper S.A. Kwidzyn

OM-MP-Kw-2/02

18. Decyzja nr 174 18.11.2002 wyznaczenia administratorów 
bezpieczeństwa informacji, 
odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo danych osobowych

GK-1241-4/02
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19. Decyzja nr 133 01.08.2003 finansowania budowy sieci 
komputerowej w ramach inwestycji 
wspólnej Lasów Państwowych

FP-04-10/2003

20. Decyzja nr 38 17.05.2005 ustanowienia pełnomocnika 
Lasów Państwowych 
przy Zakładach STORA ENSO 
POLAND S.A. w Ostrołęce

OM-906-1-43/05

21. Decyzja nr 76 26.09.2005 udzielenia dodatkowej pomocy 
finansowej pracownikom Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych 
przeznaczonej na zakup 
samochodów prywatnych 
używanych również 
do celów służbowych

OR-402-29/05

22. Decyzja nr 102 9.12.2005 ustanowienia pełnomocnika LP 
przy Fabryce Papieru 
Szczecin-Skolwin S.A

OM-906-1-168/05

23. Decyzja nr 10 20.02.2006 powołania Komisji Konkursowej 
Nagrody LP 
im. Dyrektora Adama Loreta

OZ-2714-2/06

24. Decyzja nr 13 09.03.2006 przeprowadzenia wewnętrznej 
kontroli kancelarii tajnej DGLP

GO-021-4-1-114/06

25. Decyzja nr 29 14.06.2006 powołania zespołu zadaniowego 
do opracowania nowelizacji 
sprawozdania LPIR-7

GS-021-1-6/06

26. Decyzja nr 30 14.06.2006 powołania zespołu zadaniowego 
do spraw opracowania nowelizacji 
zarządzenia w sprawie określenia 
organizacji i zakresu działania 
posterunków Straży Leśnej 
w nadleśnictwach i grup 
interwencyjnych Straży Leśnej 
w regionalnych dyrekcjach 
Lasów Państwowych 
oraz szczegółowych zasad 
szkolenia strażników leśnych

GS-021-2-6/06

27. Decyzja nr 57 14.07.2006 powołania Rady Naukowej 
Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

ZO-731/53/06 zmiana w dec. nr 8 
z 16.02.2007

28. Decyzja nr 60 20.07.2006 wprowadzenia w życie zarządzenia 
w sprawie ustalenia sposobu 
sprzedaży drewna 
przez Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe 

OM-906/1/73/06

29. Decyzja nr 73 31.10.2006 utworzenia Centrum Koordynacji 
Projektów Środowiskowych, 
działającego w formie 
organizacyjno-prawnej 
innej jednostki organizacyjnej, 
o której mowa w art. 32, ust. 2, 
pkt 4 ustawy o lasach

OR-015-5/06 zmiana w decyzji nr 9 
z 2.03.2007

30. Decyzja nr 78 06.11.2006 ustalenia zasad rozdziału zwierząt 
łownych, pochodzących z hodowli 
zamkniętych, prowadzonych 
przez Nadleśnictwo świebodzin 
i Brzeziny, pomiędzy ośrodki 
hodowli zwierzyny 
Lasów Państwowych oraz wsparcia 
finansowego tych hodowli 
ze środków Funduszu Leśnego

ZŁ-753-22/2006
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31. Decyzja nr 80 06.11.2006 powołania komisji przetargowej 
ds. udzielenia zamówienia 
uzupełniającego na dostawę, 
instalację i usługę serwisu 
gwarancyjnego serwerów 
dla jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych 
w trybie z wolnej ręki

OZ-2715-14/06

32. Decyzja nr 83 10.11.2006 łączenia obrębów leśnych 
w Nadleśnictwie Myślenice, 
w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Kraków

OR-0150-7/2006

33. Decyzja nr 85 16.11.2006 powołania Rady Naukowej 
Leśnego Banku Genów Kostrzyca

OR-014-3/2006 zmieniona przez: 
dec. nr 78 z 16.07.2007

34. Decyzja nr 91 20.12.2006 uzupełnienia składu 
Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
„ Puszcza Notecka”

ZO-731-1/82/06

35. Decyzja nr 13 16.03.2007 powołania zespołu zadaniowego 
ds. opracowania systemowego 
zarządzania harmonogramem 
sprzedaży drewna 
w jednostkach organizacyjnych 
Lasów Państwowych

OW-906-1/07

36. Decyzja nr 15 20.03.2007 powołania 
Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
„Puszcza Białowieska” 
na lata 2007–2009

ZO-731-1/20/07

37. Decyzja nr 16 22.03.2007 powołania 
Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
„ Bory Lubuskie” na lata 2007–2009

ZO-731-1/23/07

38. Decyzja nr 17 22.03.2007 powołania 
Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
„ Lasy Janowskie” 
na lata 2007–2009

ZO-731-1/24/07

39. Decyzja nr 18 22.03.2007 powołania 
Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego  
„Puszcze Szczecińskie” 
na lata 2007–2009

ZO-731-1/25/07 zmiany w dec. DGLP: 
nr 85 z 26.07.2007

40. Decyzja nr 19 22.03.2007 powołania 
Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
„Lasy Birczańskie” 
na lata 2007–2009

ZO-731-1/26/07

41. Decyzja nr 20 22.03.2007 powołania 
Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego                        
„Lasy Oliwsko-Darżlubskie” 
na lata 2007–2009

ZO-731-1/27/07

42. Decyzja nr 21 22.03.2007 powołania 
Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
„Lasy Beskidu Śląskiego” 
na lata 2007–2009

ZO-731-1/28/07
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43. Decyzja nr 22 22.03.2007 powołania 
Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
„Lasy Rychtalskie” 
na lata 2007–2009

ZO-731-1/29/07

44. Decyzja nr 24 26.03.2007 powołania 
Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
„Lasy Mazurskie” 
na lata 2007–2009

ZO-731-1-30/2007

45. Decyzja nr 28 04.04.2007 powołania składu IV kadencji 
Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
„Lasy Gostynińsko-Włocławskie” 
na lata 2007–2009

ZO-731-1/31/07 zmiany w dec. DGLP: 
nr 107 z 26.11.2007

46. Decyzja nr 34 12.04.2007 osób zatrudnionych 
w jednostkach organizacyjnych 
Lasów Państwowych 
składających oświadczenia lustracyjne 
obowiązkowo lub na warunkach 
dobrowolności oraz szczegółowego 
sposobu wykonywania czynności

GK-124-18/07

47. Decyzja nr 35 16.04.2007 powołania oraz ustalenia zasad 
i trybu pracy komisji kwalifikacyjnej 
zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych w Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych

GK-171-8/07

48. Decyzja nr 36 26.04.2007 powołania 
Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
„Bory Tucholskie” na lata 2007–2009

ZO-731-1/36/07

49. Decyzja nr 43 10.05.2007 sposobu wykorzystania środków 
funduszu leśnego na prace 
związane z naprawą uszkodzeń 
powstałych w wyniku klęski suszy 
w uprawach założonych w okresie 
wiosny 2006 r. w ramach działania 
5. Planu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

ZG/PP-PROW/
/1-2007

zmieniona przez: dec. 
nr 95 z 04.10.2007

50. Decyzja nr 45 15.05.2007 powołania 
Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
„Puszcza Kozienicka” 
na lata 2007–2009

ZO-731-1/39/07

51. Decyzja nr 46 29.05.2007 uzupełnienia składu 
Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
„LASY WARSZAWSKIE”

ZO-731-1/43/07

52. Decyzja nr 47 29.05.2007 zawieszenia publikacji tabeli 
aktów administracyjnych oraz rejestru 
spraw w Biuletynie Informacji 
Publicznej Lasów Państwowych

GD-013/C/3/07

53. Decyzja nr 48 12.06.2007 zmiany zasięgu terytorialnego 
obrębów leśnych Purda Leśna 
oraz Sadłowo 
w Nadleśnictwie Wipsowo, 
w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Olsztyn

OR-0151-5/2007
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54. Decyzja nr 53 29.06.2007 uzupełnienia składu 
Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
„BORY TUCHOLSKIE”

ZO-731-1/56/07

55. Decyzja nr 79 16.07.2007 ogłoszenia kolejnej edycji 
Nagrody Lasów Państwowych 
im. Dyrektora Adama Loreta za 2007 r.

GD-013/C/104/07

56. Decyzja nr 82 26.07.2007 podjęcia działań, 
zmierzających do renegocjacji cen 
na surowiec drzewny

OM-906-1-177/07

57. Decyzja nr 87 29.08.2007 wprowadzenia zmian w powierzchni 
i zasięgach terytorialnych obrębów 
leśnych Nadleśnictwa Konstantynowo 
w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Poznań

OR-0151-8/2007

58. Decyzja nr 90 19.09.2007 ustalenia trybu wyboru wykonawców 
prac naukowo-badawczych 
w roku 2008

OR-033/11/07

59. Decyzja nr 94 26.09.2007 przeprowadzenia narad gospodarczych, 
przygotowujących Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
do realizacji zadań wynikających ze 
zgłoszenia przez Rzeczypospolitą 
Polską działań dodatkowych 
w gospodarce leśnej

GP-005-01/07

60. Decyzja nr 96 15.09.2007 powołania komisji leśno-drzewnej OM-906-1-293/07 zmieniona przez: dec. 
101 z 31.10.2007

61. Decyzja nr 98 31.10.2007 zatwierdzenia prowizorium 
planu finansowo-gospodarczego 
Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych

FP-1-0337/20/07

62. Decyzja nr 99 31.10.2007 zatwierdzenia prowizorium 
planu finansowo-gospodarczego 
regionalnych dyrekcji 
Lasów Państwowych

FP-1-0337/22/07

63. Decyzja nr 100 31.10.2007 zatwierdzenia prowizorium 
planu zakładów o zasięgu krajowym

FP-1-0337/21/2007

64. Decyzja nr 106 09.11.2007 powołania Kolegium 
Lasów Państwowych 
na kadencję 2007–2010

GD-0011/3/07

65. Decyzja nr 111 04.12.2007 zatwierdzenia załącznika do regulaminu 
organizacyjnego Nadleśnictwa Gidle, 
ustalającego organizację, obszar 
oraz zasady funkcjonowania Ośrodka 
Szkoleniowego Maszyn Leśnych

OR-015-12/07

66. Decyzja nr 112 17.12.2007 udziału Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych 
w finansowaniu projektu badawczego 
pod nazwą w języku angielskim: 
„Development of soil quality indices 
for natura forest habitat sof lowlands 
and uplands In silviculture” 
oraz polskim: „Opracowanie indeksów 
jakości gleb dla naturalnych siedlisk 
leśnych nizinnych i wyżynnych Polski 
oraz ich zastosowanie 
w gospodarce leśnej”

Zu-7019-53/2007
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ZARZĄDZENIE NR 31 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 25 kwietnia 2008 r.
 

W SPRAWIE OGRANICZANIA ZAGROŻEŃ 
ZE STRONY SZKODLIWYCH OWADÓW, 
GRZYBÓW PATOGENICZNYCH 
I INNYCH ZJAWISK SZKODOTWÓRCZYCH 
W LASACH, W 2008 ROKU

ZO-7200-1/14/08

Na podstawie art. 33, ust. 1, 3 i ust. 3, pkt 1a ustawy z 28 wrześ- 
nia 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., nr 45,  
poz. 435, z późn. zmianami) oraz w związku z § 6 Statutu Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego 
załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zaso-
bów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 roku oraz § 10 Regula-
minu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6 dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych z 8 lutego 2006 r., zarządzam, co następuje.

§ 1
Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Lasów 

Państwowych do szczegółowego zapoznania się i wykorzystywa-
nia w bieżącej działalności materiałów prognostycznych opracowa-
nych przez Instytut Badawczy Leśnictwa, określających 
występowanie czynników szkodotwórczych w lasach (w szczegól-
ności owadów i grzybów patogenicznych) w 2008 roku, których 
streszczenie zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
1. Powołuję zespoły zadaniowe, zwane dalej terenowymi stacjami 

ochrony lasu (TSOL).
2. Skład osobowy i lokalizację TSOL oraz punktów obserwacyj-

nych, zwanych dalej PO, zawiera załącznik nr 2 do zarzą-
dzenia.

3. TSOL są zobowiązane do bieżącej oceny rozwoju populacji 
szkodliwych owadów i innych czynników szkodotwórczych  
z uwzględnieniem zapisów Instrukcji Ochrony Lasu, Instrukcji 
Działania Zespołów Ochrony Lasu oraz przekazywania tych 
ocen właściwemu nadleśniczemu, który podejmuje decyzje  
o zabiegach ratowniczych.

4. Termin rozpoczęcia i zakończenia pracy TSOL uzależniony jest 
od biologii monitorowanych szkodników owadzich.

5. Do kompetencji oraz obowiązków kierowników TSOL należy 
organizowanie i koordynowanie pracy TSOL, opracowywanie 
ocen i przekazywanie ich właściwemu nadleśniczemu, a także 
sporządzenie sprawozdania końcowego z działalności TSOL  
w terminie 1 miesiąca od zakończenia pracy.

6. Postępowanie w odniesieniu do szkodliwych owadów liściożer-
nych w 2008 roku zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 3
Zobowiązuję:

1) dyrektorów RDLP do zapewnienia bieżącego monitorowania 
zagrożeń ze strony czynników biotycznych, ustalania ich 
sprawców i podejmowania skutecznych działań profilaktycznych 
oraz ratowniczych w celu niedopuszczenia do istotnych szkód  
w lasach,

2) kierowników ZOL do zapewnienia szczególnego zaangażowania 
swoich pracowników do świadczenia stałej pomocy dyrektorom 
RDLP i nadleśniczym w rozpoznawaniu i ograniczaniu zagrożeń 
oraz bieżącego informowania Wydziału Ochrony Lasu w DGLP 

o sytuacji i przedkładania w tej sprawie  wniosków merytorycz-
nych i organizacyjnych,

3) nadleśniczych do zorganizowania, spośród podległych pracow-
ników, niezbędnej służby ochrony lasu, zdolnej do opanowania 
zagrożeń, wspieranej w miarę potrzeby odpowiednią pomocą  
ze strony RDLP i ZOL,  a w szczególnych wypadkach także 
DGLP i IBL.

§ 4
1. Zobowiązuję Wydział Ochrony Lasu w DGLP i Zakład Produk-

cyjno-Usługowo- Handlowy w Olsztynie do realizacji centralnego 
zakupu i dystrybucji środków ochrony roślin na potrzeby poszcze-
gólnych RDLP.

2. Zakup pozostałych środków ochrony roślin:   insektycydów,  
rodentycydów,  fungicydów i innych preparatów dopuszczonych 
do stosowania w lasach i niezbędnych w gospodarce leśnej 
zapewnią  nadleśnictwa w uzgodnieniu z RDLP, ZOL, lub IBL.

3. Przy zakupach, o których mowa w ust. 2, należy kierować się 
listą pestycydów dopuszczonych do stosowania w 2008 roku, 
opracowaną przez IBL i zamieszczoną w broszurze, o której 
mowa w § 5, ust. 3, pkt 22 oraz pismami dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych: ZO-725/6/3/2007 z 29 maja 2007 r.  
w sprawie stosowania w ochronie lasu środka ochrony roślin 
DIMILIN 480 S.C. oraz  ZO-725/7/21/2008 z 25 marca 2008 r.  
w sprawie wykorzystywania w ochronie lasu środków ochrony 
roślin  zabronionych przez FSC, ale dopuszczonych do obrotu  
i stosowania w lasach przez prawodawstwo polskie i unijne.

4. Usługodawców lotniczych i warunki korzystania z usług lotni-
czych w 2008 roku określają odpowiednie umowy, zawarte przez 
DGLP i RDLP.

5. Ze względu na możliwość uzyskania pełnej dokumentacji  
z wykonanych zabiegów agrolotniczych i ograniczenia 
powierzchni zabiegów tylko do niezbędnego minimum oraz  
na wymierne oszczędności ekonomiczne i organizacyjne,  
w 2008 roku przyjmuje się zasadę obligatoryjnego stosowania 
systemów DGPS AGRO przy wykonywaniu w Lasach Państwo-
wych wszelkich zabiegów agrolotniczych.

6. Dotychczasowi usługodawcy (firmy lotnicze), którzy biorą udział 
w przetargach na usługi na rzecz Lasów Państwowych zostali 
poinformowani jeszcze w 2007 roku o konieczności dyspono-
wania i stosowania systemu DGPS AGRO (AgNav, Trimble lub 
inny), co – podobnie jak w wypadku konieczności dysponowania 
i stosowania przez nich atomizerów – jest warunkiem dopusz-
czenia do świadczenia usług agrolotniczych.

7. W roku 2008 obowiązuje zasada pokrywania z funduszu leśnego 
kosztów akcji ograniczania populacji szkodników liściożernych 
techniką samolotową i naziemną (tylko w wypadku ograniczania 
populacji chrabąszczy) – w ramach kwot określonych w planie 
finansowo-gospodarczym PGL Lasy Państwowe. Rozliczenie 
finansowe należy przekazać do DGLP po całkowitym zakoń-
czeniu ww. akcji.

§ 5
1. Wszelkie działania związane z ograniczaniem liczebności szko-

dliwych owadów i skutków aktywności grzybów powodujących 
szkody  w lasach powinny być wykonywane w sposób nie zakłó-
cający funkcjonowania ekosystemów na obszarach objętych 
zabiegami i muszą być zgodne z zaleceniami umieszczonymi  
na etykiecie stosowanego środka ochrony roślin. 

2. Zaleca się upowszechnianie, w miarę możliwości, biologicznych, 
mechanicznych i agrotechnicznych (hylotechnicznych) metod 
ograniczania liczebności szkodliwych owadów,   grzybów pato-
genicznych i innych szkodników. W wypadkach największego 
zagrożenia lasu dopuszczalne jest łączenie ww. metod z metodą 
chemiczną, polegającą na wykorzystaniu selektywnych, najmniej 
szkodliwych dla środowiska leśnego, chemicznych środków 
ochrony roślin i technik aplikacyjnych.

3. Wyznaczając drzewostany do zabiegów ograniczania szkod-
ników  owadzich, chorób grzybowych i innych czynników szko-
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dotwórczych na obszarach Natura  2000,  należy zwracać szcze-
gólną uwagę na ochronę gatunków objętych ochroną prawną.

4. Wszystkie czynności związane z ochroną lasu w 2008 roku 
powinny być wykonane zgodnie z:
1) „Instrukcją ochrony lasu”, stanowiącą załącznik do zarzą-

dzenia nr 43 dyrektora generalnego Lasów Państwowych  
z 22 czerwca 2004 roku,

2) ustawą z 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz. U.  
z 2004 r., nr 11, poz. 94, z późn. zmianami), 

3) ustawą z 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r.,  nr 63, poz. 638, z późn. 
zmianami),

4) ustawą z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej 
(tekst jednolity  Dz. U. z 2002 r., nr  147, poz. 1229, z późn. 
zmianami),

5) ustawą z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. z 2008 r.),  

6) ustawą z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej  
(Dz. U. z 2002 r., nr 62,  poz.558, z późn.  zmianami),

7) ustawą z 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz. U.  
z 2004 r., nr 92, poz.880, z późn. zmianami),

8) rozporządzeniem ministra środowiska z 28 września 2004 r. 
w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt, objętych  
ochroną (Dz. U. z 2004 r., nr 220, poz.  2237),

9) rozporządzeniem ministra środowiska z 9 lipca 2004 r.  
w sprawie gatunków dziko występujących roślin, objętych 
ochroną (Dz. U. z 2004 r., nr 168,   poz.1764),

10) rozporządzeniem ministra środowiska z 9 lipca 2004 r.  
w sprawie gatunków dziko występujących grzybów, objętych 
ochroną (Dz. U. z 2004 r., nr 168,   poz.1765),

11) etykietą-instrukcją stosowania określonego (nazwa han- 
dlowa) środka ochrony roślin,

12) opracowaniem pt.: „Krótkoterminowa prognoza występo-
wania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew 
leśnych w Polsce w 2008 roku” (IBL, 2008 rok),

13) rozporządzeniem MŚ z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z 
zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r., nr 161, poz. 
1141),

14) rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 paź- 
dziernika 2001 r. w sprawie wymagań technicznych dla opry-
skiwaczy (Dz. U. z 2001 r., nr 121,   poz.1303),

15) rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 czer- 
wca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz 
nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz. U. z 
2002 r. , nr 99, poz. 896, z późn  zmianami),

16) rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 grudnia 2002 r. w spra- 
wie gatunków  zwierząt chronionych, wyrządzających szkody, 
za które odpowiada Skarb  Państwa (Dz. U. nr 205, 
poz.1732),

17) rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 26 marca 2004 
r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się 
organizmów kwarantannowych (Dz. U. z 2004 r., nr 61, poz. 571,  
z późn.  zmianami),

18) wytycznymi w sprawie doskonalenia gospodarki leśnej na 
podstawach ekologicznych, stanowiącymi załącznik nr 1 do 
zarządzenia nr 11A dyrektora generalnego Lasów Państwo-
wych z 11 maja 1999 roku (znak: ZG-7120-2/99)

19) Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej (DGLP 
Warszawa, 1997 rok),

20) wytycznymi ograniczania liczebności pędraków chrabąsz-
czowatych, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów porol-
nych (IBL,  2000 rok),

21) broszurą pt.: „Środki ochrony roślin zalecane do stosowania 
w leśnictwie w roku  2008” (IBL, 2007 rok).

§ 6
Nadleśniczowie nadleśnictw, na terenie których będą wykony-

wane zabiegi ratownicze, odpowiadają za techniczne i organiza-
cyjne warunki prawidłowego przebiegu zabiegów ograniczających 
zagrożenia lasów ze strony czynników szkodotwórczych. Działania 
te powinny uwzględniać w szczególności: 
1) wyegzekwowanie od wykonawców usług lotniczych spełnienia 

warunków technicznych zawartych w umowach oraz zapew-
nienie realizacji obowiązków wynikających z tych umów dla 
jednostek Lasów Państwowych,

2) przekazanie do DGLP (za pośrednictwem RDLP) danych doty-
czących obszarów leśnych, przewidywanych do zabiegów lotni-
czych w 2008 r. – współrzędne geograficzne lotnisk i pól zabie-
gowych – w celu uzyskania zgody na loty agrolotnicze, 

3) zorganizowanie przeszkolenia pracowników jednostek LP, kiero-
wanych do udziału w akcjach ratowniczych, w zakresie stosowa-
nych metod i środków ochrony lasu oraz wymagań, wynikają-
cych z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

4) zapewnienie odbioru ilościowego i jakościowego środków 
ochrony roślin, dostarczanych na potrzeby ograniczania liczeb-
ności szkodliwych owadów oraz dopilnowanie prawidłowej  
ich dystrybucji,

5) zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych, niezbędnego 
wyposażenia i udzielanie wszechstronnej pomocy w organizacji 
i funkcjonowaniu TSOL,

6) nadzór nad przebiegiem przygotowań do zabiegów ratowniczych 
oraz bieżąca kontrola realizacji zadań ochronnych,

7) składanie, za pośrednictwem RDLP, do DGLP cotygodniowych 
meldunków o zaawansowaniu realizacji zabiegów ratowniczych 
w lasach, w czwartki, drogą elektroniczną, na drukach stanowią-
cych załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia – meldunek 
powinien zawierać: nazwę szkodnika liściożernego (lub zespołu 
szkodników), powierzchnię zabiegu (w kolejnych meldunkach 
narastająco), zastosowany środek ochrony roślin (nazwa 
handlowa) oraz jego zużycie, rodzaj sprzętu opryskującego 
(samolot, helikopter, aparatura naziemna), 

8) opracowanie sprawozdania końcowego z przebiegu zabiegów 
ratowniczych w 2008 roku na terenie RDLP, wykonywanych 
techniką lotniczą oraz  sprzętem naziemnym – RDLP przekazują 
to sprawozdanie do DGLP po całkowitym zakończeniu akcji 
zwalczania szkodników liściożernych techniką lotniczą  
i naziemną.

§ 7
Zobowiązuję głównego inspektora Lasów Państwowych  

do uwzględnienia problematyki realizacji niniejszego zarządzenia 
oraz szczegółowych zadań z zakresu ograniczania liczebności 
szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk 
szkodotwórczych w lasach, określonych w „Instrukcji ochrony lasu”, 
w bieżącej działalności kontrolnej Inspekcji Lasów Państwowych.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
do zarządzenia nr 31 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 25 kwietnia 2008 r.

Dane prognostyczne zebrane w 2007 r. wskazują, że w roku 
2008 zagrożenie drzewostanów przez szkodliwe owady ulegnie 
zwiększeniu o 30% wobec zagrożenia z roku poprzedniego i będzie 
przedstawiało się następująco.
• W 2008 r. przewiduje się zagrożenie drzewostanów przez 

ważniejsze szkodliwe owady na powierzchni około 234 tys. ha 
(w tym przez foliofagi sosny na ok. 181 tys. ha i świerka 400 ha), 
a przez pozostałe szkodniki na około 52 600 ha (zagrożenie 
drzewostanów przez szkodniki pierwotne sosny w poszczegól-
nych RDLP przedstawia rycina 1).

• Zagrożenie drzewostanów przez brudnicę mniszkę w roku 2008 
przewiduje się na terenie dwunastu RDLP, na powierzchni  
26 450 ha – zagrożenie w stopniu słabym stwierdzono na 
powierzchni 19 628 ha, w stopniu średnim na 4361 ha i silnym 
na 2461 ha; najwięcej drzewostanów zagrożonych znajduje się 
na terenie RDLP Piła (12 706 ha) i  Szczecin (4077 ha); wystę-
powanie w stopniu ostrzegawczym odnotowano w 120 nadle-
śnictwach (dwunastu RDLP), na łącznej powierzchni 69 862 ha, 
w tym w RDLP Piła na ponad 26 000 ha.

• Prognoza występowania boreczników sosnowych wskazuje,  
że będą one stanowiły zagrożenie w jedenastu RDLP, na łącznej 
powierzchni 21 987 ha – największe  powierzchnie zagrożonych 
drzewostanów stwierdzono w RDLP Zielona Góra (5575 ha)  
i Szczecin (4731 ha). Drzewostany zagrożone w stopniu słabym 
zajmują powierzchnię 16 817 ha, w stopniu średnim – 4040 ha  
i silnym – 1130 ha. Obszar drzewostanów zagrożonych w stopniu 
ostrzegawczym wynosi 22 889 ha. Dotyczy on 72 nadleśnictw 
znajdujących się na terenie dziesięciu RDLP.

• Barczatka sosnówka wystąpi w dziewięciu RDLP, na powierzchni 
30 226 ha. Największe zagrożenie przewiduje się w RDLP 
Zielona Góra (17 300 ha). Drzewostany zagrożone w stopniu 
słabym zajmować będą powierzchnię 18 325 ha, w stopniu 
średnim – 6906 ha i silnym – 4995 ha. Występowanie w stopniu 
ostrzegawczym stwierdzono w 47 nadleśnictwach (dziewięciu 
RDLP), na łącznej powierzchni 22 824 ha.

• W 2008 r. przewiduje się pojawienie osnui gwiaździstej na 
powierzchni 2421 ha. Największe powierzchnie drzewostanów 
zagrożonych znajdują się w RDLP Łódź (550 ha) i Poznań  
(525 ha). Powierzchnia drzewostanów zagrożonych w stopniu 
słabym obejmuje obszar 1058 ha, w stopniu średnim – 629 ha  
i silnym – 734 ha. Zagrożenie na poziomie ostrzegawczym odno-
towano w 25 nadleśnictwach (ośmiu RDLP), na powierzchni 
1918 ha.

• Zagrożenie drzewostanów przez poprocha cetyniaka przewidy-
wane jest na powierzchni 20 050 ha na terenie dwunastu RDLP, 
w 69 nadleśnictwach. Zagrożenie w stopniu słabym dotyczyć 
będzie powierzchni 17 342 ha, w stopniu średnim – 2493 ha oraz 
silnym – 215 ha. W stopniu ostrzegawczym szkodnik wystąpi na 
25 289 ha, w 98 nadleśnictwach.

• W roku 2008 przewidywane jest zagrożenie drzewostanów 
sosnowych przez siwiotka borowca tylko w stopniu ostrzegaw-
czym, w 7 nadleśnictwach dwóch RDLP na powierzchni 725 ha, 
w tym w RDLP Toruń na powierzchni 475 ha.

• Zagrożenie powodowane przez strzygonię choinówkę przewidy-
wane jest w 107 nadleśnictwach (dwunastu RDLP)  
na powierzchni 79 830 ha, w tym w stopniu: słabym na 43 808 ha, 
średnim na 25 727 ha i silnym na 10 295 ha oraz ostrzegawczym 
w 135 nadleśnictwach na powierzchni 79 830 ha.

• Spośród szkodników liściożernych drzewostanów świerkowych  
i modrzewiowych w 2008 r. przewiduje się wystąpienie zawod-
nicy świerkowej na powierzchni około 343 ha, zasnuj świerko-
wych na blisko 71 ha, a krobika modrzewiowca na powierzchni 
1000 ha.

• Przewiduje się, że w 2008 r. powierzchnia drzewostanów liścias- 
tych, zagrożona wzmożonym występowaniem zwójek dębowych 
i miernikowców, wyniesie około 10 000 ha, a chrabąszczy  
– (imagines) około 20 000 ha.

• Szkodniki korzeni drzew i krzewów, głównie pędraki chrabąszcza 
majowego i kasztanowca oraz guniaka czerwczyka, będą 
zagrażać w 2008 r. szkółkom i uprawom leśnym w 359 nadleś- 
nictwach, na łącznej powierzchni 1677 ha.

• Zagrożenie upraw, młodników i drągowin iglastych przez owady 
w stopniu wymagającym zabiegów ochronnych, określone na 
podstawie występowania i zwalczania poszczególnych gatunków 
w roku poprzednim, nie powinno  przekroczyć 20 000 ha.  
W omawianej grupie szkodników wyraźnie dominuje szeliniak. 
Powierzchnia upraw zagrożonych przez tego szkodnika wyniesie 
w 2008 roku około 15 000 ha. Drugą pozycję wśród tej grupy 
szkodników, zwalczanych metodami mechanicznymi i chemicz-
nymi, zajmuje smolik drągowinowiec, a następnie smolik 
znaczony i zwójki sosnowe.

Biorąc pod uwagę ograniczoną przewidywalność wystąpienia 
procesów chorobowych wywoływanych przez różnych sprawców 
(wielkość inokulum grzybowego determinowana jest przez wiele 
czynników) oraz zmienną podatność drzew w okresie infekcji,  
a także występujące co roku anomalie w występowaniu opadów 
atmosferycznych i temperatury, precyzyjne prognozowanie wystą-
pienia procesów chorobowych i ich skutków jest obarczone pewnym 
ryzykiem. Poniższe prognozy są szacunkowe, opracowane  
na podstawie wieloletniej bazy danych, poddanych matematycz-
nym obliczeniom trendów.
• Wielkość powierzchni zagrożenia grzybowymi chorobami infek-

cyjnymi przewidywana w 2008 r. na podstawie trendu wielomia-
nowego 2o wynosi około 400 000 ha.

• W 2007 r. zaobserwowano nasilenie objawów występowania 
osutek sosny i mączniaka dębu, należy więc oczekiwać, że 
choroby grzybowe aparatu asymilacyjnego i pędów wystąpią  
w 2008 r. w wymiarze większym niż ubiegłoroczny, zależnie  
od warunków pogodowych.

• Łączna powierzchnia drzewostanów opanowanych przez hubę 
korzeni wyniesie w 2008 r. około 190 000 ha.

• Opieńkowa zgnilizna korzeni może wystąpić na łącznej 
powierzchni 150 000 ha.

• Występowania patogenów korzeni należy oczekiwać  
na powierzchni około 340 000 ha.
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Lokalizacja siedzib terenowych stacji ochrony lasu (TSOL) 
ds. ograniczania czynników szkodotwórczych w lasach oraz 
lokalizacja punktów obserwacyjnych (PO) w 2008 roku:

1.  Zespół Ochrony Lasu w Łopchówku – TSOL dla RDLP Zielona 
Góra, 
siedziba TSOL – Nadleśnictwo Krzystkowice
Skład osobowy: 
–  mgr inż.Zbigniew Wierzbowski, ZOL w Łopuchówku –  

– kierownik TSOL,
–  dr inż.Robert Zander, ZOL w Łopuchówku,
–  mgr inż. Piotr Nietopiel, RDLP w Zielonej Górze,
– pracownicy zainteresowanych nadleśnictw RDLP Zielona 

Góra.

Barczatka sosnówka – PO w Nadleśnictwie: Brzózka, Babi-
most, Cybinka, Krosno, Lubsko, Wolsztyn.

Brudnica mniszka – PO w Nadleśnictwie Torzym.
Boreczniki sosnowe – PO w Nadleśnictwie Lubsko  

i Wolsztyn.
Strzygonia choinówka – PO w Nadleśnictwie: Cybinka, Lubsko 

i Przytok.
Miernikowce – PO w Nadleśnictwie Nowa Sól i Przytok.
Chrabąszcze (imago) – PO w Nadleśnictwie: Babimost, Świe-

bodzin i Torzym.

2.  Zespół Ochrony Lasu w Łopuchówku – TSOL dla RDLP 
Poznań,
siedziba TSOL – biuro ZOL w  Nadleśnictwie Łopuchówko
Skład osobowy:
– mgr inż. Zbigniew Wierzbowski, ZOL w Łopuchówku –  

– kierownik TSOL,
–  mgr inż. Marian Załóg, ZOL w Łopuchówku,
–  inż. Małgorzata Stachowiak, RDLP w Poznaniu,
–  pracownicy zainteresowanych nadleśnictw RDLP Poznań.

Osnuja gwiaździsta – PO w Nadleśnictwie Przedborów  
i Włoszakowice.

Strzygonia choinówka – PO w Nadleśnictwie Sieraków  
i Grodzisk.

Chrabąszcz (imago) – PO w Nadleśnictwie Gniezno i Syców.
Foliofagi dębów – PO w Nadleśnictwie: Jarocin, Krotoszyn  

i Piaski.
Barczatka sosnówka – PO w Nadleśnictwie: Antonin, Grodziec 

i Sieraków.

3.  Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku – TSOL dla RDLP Toruń,
siedziba TSOL – biuro Nadleśnictwa Cierpiszewo
Skład osobowy:
–  mgr inż. Piotr Fleischer, ZOL w Gdańsku – kierownik TSOL,
–  mgr Izabela Waszak, ZOL w Gdańsku,
–  Jadwiga Gostyńska, ZOL w Gdańsku,
–  mgr inż. Piotr Gawęda – ZOL w Gdańsku.

Brudnica mniszka – PO w Nadleśnictwie Zamrzenica i Żołę-
dowo.

Barczatka sosnówka – PO w Nadleśnictwie Przymuszewo  
i  Włocławek.

Strzygonia choinówka – PO w Nadleśnictwie Bydgoszcz  
i Szubin.

Boreczniki – PO w Nadleśnictwie Gniewkowo i Miradz.
Poproch cetyniak – PO w Nadleśnictwie Przymuszewo.
Zespół szkodników wtórnych świerka – PO w Nadleśnictwie: 

Brodnica, Osie i Skrwilno.

4.  Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku – TSOL dla RDLP Gdańsk,

siedziba TSOL – biuro ZOL w Gdańsku
Skład osobowy:
–  mgr inż. Piotr Gawęda, ZOL w Gdańsku – kierownik TSOL,
–  mgr Izabela Waszak, ZOL w Gdańsku,
–  Jadwiga Gostyńska, ZOL w Gdańsku.
– Zespół szkodników wtórnych świerka – PO w Nadleśnictwie: 

Kartuzy, Lębork i Wejherowo.

Brudnica mniszka – PO w Nadleśnictwie Lubichowo i Kaliska.
Boreczniki – PO w Nadleśnictwie Lubichowo i Kaliska.
Osnuja gwiażdzista – PO w Nadleśnictwie Lubichowo. 

5.  Zespół Ochrony Lasu w Krakowie – TSOL dla RDLP Kraków,
siedziba TSOL – biuro ZOL w Krakowie, w gmachu RDLP 

Kraków
Skład osobowy:
–  dr inż. Alfred Król, ZOL w Krakowie – kierownik TSOL,
–  dr inż. Marek Kozioł, ZOL w Krakowie,
–  mgr inż. Jarosław Plata, ZOL w Krakowie,
–  mgr inż. Agnieszka Bielawska, ZOL w Krakowie,
–  mgr inż. Jan Widełka, RDLP w Krakowie.

Osnuja gwiaździsta – PO w Nadleśnictwie: Dąbrowa 
Tarnowska, Dębica, Niepołomice.

Brudnica mniszka – PO w Nadleśnictwie Gromnik i Miechów.

6.  Zespół Ochrony Lasu w Krakowie – TSOL dla RDLP Krosno,
siedziba TSOL – biuro ZOL w Krakowie, w gmachu RDLP 

Kraków
Skład osobowy:
–  dr inż. Alfred Król, ZOL w Krakowie – kierownik TSOL,
–  dr inż. Marek Kozioł, ZOL w Krakowie,
–  mgr inż. Jarosław Plata, ZOL w Krakowie,
–  mgr inż. Tomasz Najbar, RDLP w Krośnie.

Osnuja gwiaździsta – PO w Nadleśnictwie Głogów Mało-
polski.

Opaślik sosnowiec – PO w Nadleśnictwie Mielec.

7.  Zespół Ochrony Lasu w Łodzi – TSOL dla RDLP Łódź,
siedziba TSOL – biuro ZOL Łódź, w gmachu RDLP Łódź
Skład osobowy:
–  mgr inż. Andrzej Rodziewicz, ZOL w Łodzi – kierownik 

TSOL,
–  mgr inż. Małgorzata Olczyk, ZOL w Łodzi,
–  mgr inż. Andrzej Kulesza, ZOL w Łodzi,
–  mgr inż. Cezary Kieszek, ZOL w Łodzi.

Osnuja gwiaździsta – PO w Nadleśnictwie Kolumna. 
Barczatka sosnówka – PO w Nadleśnictwie Gostynin.
Szeliniaki i pędraki chrabąszczowatych – PO w Nadleśnic-

twie Przedbórz.

8. Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie – TSOL dla RDLP Olsztyn  
i Białystok,
siedziba TSOL – biuro ZOL w Olsztynie, w ZPUH-LP w Olsz-

tynie.
Skład osobowy:
–  inż. Janusz Szwałkiewicz, ZOL w Olsztynie – kierownik 

TSOL,
–  mgr inż. Wojciech Chmielewski, ZOL w Olsztynie,
–  mgr inż. Rafał Zagroba, ZOL w Olsztynie,
–  mgr inż. Grażyna Jędryczko, ZOL w Olsztynie.

Strzygonia choinówka – PO w Nadleśnictwie Myszyniec – dla 
RDLP w Olsztynie.

ZAŁĄCZNIK NR 2 
do zarządzenia nr 31  dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 25 kwietnia 2008 r.
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Poproch cetyniak – PO w Nadlesnictwie Jedwabno – dla RDLP 
w Olsztynie.

Boreczniki sosnowe – PO w Nadleśnictwie Nurzec – dla RDLP 
w Białymstoku.

9. Zespół Ochrony Lasu w Opolu – TSOL dla RDLP Katowice,
siedziba TSOL – biuro ZOL w Opolu.
Skład osobowy:
–  mgr inż. Grzegorz Guzik, ZOL w Opolu – kierownik TSOL,
–  mgr inż. Andrzej Radzik, ZOL w Opolu,
–  mgr inż. Dariusz Hutka, ZOL w Opolu,
–  mgr inż. Mirosław Nowak, RDLP w Katowicach,
–  mgr inż. Wiesław Szczepański, RDLP w Katowicach.

Osnuja gwiaździsta – PO w Nadleśnictwie Lubliniec.

10. Zespół Ochrony Lasu w Radomiu – TSOL dla RDLP Radom,
siedziba TSOL – biuro ZOL w Radomiu, w gmachu RDLP 

Radom
Skład osobowy:
–  dr inż. Łukasz Brodziak – kierownik TSOL,
–  mgr inż. Piotr Lasota, ZOL w Radomiu, 
–  mgr Hanna Michalewska, ZOL w Radomiu,
–  mgr inż. Jerzy Zawadzki, RDLP w Radomiu.

Strzygonia choinówka – PO w Nadleśnictwie: Chmielnik, Dale-
szyce, Włoszczowa.

Osnuja gwiaździsta – PO w Nadleśnictwie: Łagów, Przysucha, 
Staszów i Stąporków. 

Osnujka modrzewiowa – PO w Nadleśnictwie Skarżysko  
i Barycz.

Boreczniki sosnowe – PO w Nadleśnictwie Jędrzejów  
i Kielce.

Zwójki jodłowe – PO w Nadleśnictwie Łagów.
Chrabąszcze (imago) – PO w Nadleśnictwie Ostrowiec Św. 
i Marcule.
Opaślik sosnowy – PO w Nadleśnictwie Dobieszyn. 

11. Zespół Ochrony Lasu w Radomiu – TSOL dla RDLP Lublin,
siedziba TSOL – biuro Nadleśnictwa Janów Lubelski 
Skład osobowy:
–  dr inż. Łukasz Brodziak, ZOL w Radomiu – kierownik TSOL,
–  mgr inż. Magdalena Kowalkowska, ZOL w Radomiu, 
–  Sławomir Michalewski, ZOL w Radomiu,
–  mgr inż. Andrzej Marzęda, RDLP w Lublinie.

Osnuja gwiaździsta – PO w Nadleśnictwie Nowa Dęba  
i Rozwadów.

Boreczniki sosnowe – PO w Nadleśnictwie Biała Podlaska.
Barczatka sosnówka – PO w Nadleśnictwie: Nowa Dęba, 

Józefów,  Janów Lubelski, Parczew, Rozwadów, Rudnik, 
Sobibór i Zwierzyniec.

Chrabąszcze (imago) – PO w Nadleśnictwie: Gościeradów, 
Józefów i Sobibór.

12. Zespół Ochrony Lasu w Szczecinku – TSOL dla RDLP Piła,
siedziba TSOL – biuro  ZOL w Nadleśnictwie Szczecinek
Skład osobowy:
–  mgr inż. Stanisław Ciesielski, ZOL w Szczecinku – kierownik 

TSOL,
–  mgr inż. Jadwiga Partyka, ZOL w Szczecinku,
–  mgr inż. Stefan Perz, ZOL w Szczecinku,
–  mgr inż. Teresa Błaszczyk, RDLP w Pile,
–  mgr inż. Anna Kozerska, RDLP w Pile,
–  przedstawiciele zainteresowanych nadleśnictw w RDLP Piła.

Brudnica mniszka – PO w Nadleśnictwie: Jastrowie, Kaczory, 
Krucz, Płytnica,  Sarbia, Wronki, Wałcz, Potrzebowice, Zdro-
jowa Góra i Złotów.

Boreczniki sosnowe – PO w Nadleśnictwie: Krucz, Potrzebo-
wice i Wronki.

Strzygonia choinówka – PO w Nadleśnictwie: Człopa, 
Jastrowie, Kaczory, Krucz, Krzyż, Płytnica, Potrzebowice, 
Sarbia, Wałcz, Wronki, Zdrojowa Góra i Złotów.

Barczatka sosnówka – PO w Nadleśnictwie: Jastrowie, Krucz, 
Płytnica, Potrzebowice i Wronki (lepowanie drzew).

Poproch cetyniak – PO w Nadleśnictwie: Jastrowie, Płytnica  
i Wałcz.

13. Zespół Ochrony Lasu w Szczecinku – TSOL dla RDLP 
Szczecin,
siedziba TSOL – osada Zwierzyniec w Nadleśnictwie Między-

chód 
Skład osobowy:
–  mgr inż. Mirosław Gracjasz, ZOL w Szczecinku – kierownik 

TSOL,
–  mgr inż. Stefan Perz, ZOL w Szczecinku,
–  mgr inż. Józef Nizio, RDLP w Szczecinie,
–  mgr inż. Mieczysław Zachaś, RDLP w Szczecinie,
– przedstawiciele zainteresowanych nadleśnictw z RDLP 

Szczecin.

Brudnica mniszka – PO w Nadleśnictwie: Karwin, Lubniewice  
i Skwierzyna.

Barczatka sosnówka – PO w Nadleśnictwie: Karwin, Lubnie-
wice, Międzychód, Skwierzyna i Trzciel (lepowanie drzew).

Boreczniki sosnowe – PO w Nadleśnictwie; Lubniewice, 
Kliniska, Rzepin i Skwierzyna.

Strzygonia choinówka – PO w Nadleśnictwie: Bolewice, 
Karwin, Lubniewice, Międzychód, Międzyrzecz, Rzepin, 
Skwierzyna, Smolarz, Sulęcin i Trzciel.

Chrabąszcze – PO w Nadleśnictwie: Ośno i Rzepin.
Szczotecznica szarawka – PO w WPN Międzyzdroje.
Szkodniki nasion i szyszek plantacji modrzewiowych – PO 

w Nadleśnictwie Nowogard i Sulęcin.

14. Zespół Ochrony Lasu w Szczecinku – TSOL dla RDLP Szcze-
cinek,
siedziba TSOL – biuro ZOL w gmachu Nadleśnictwa Szczecinek
Skład osobowy:
–  mgr inż. Mirosław Matusiak, ZOL w Szczecinku – kierownik TSOL,
–  mgr inż. Stefan Perz, ZOL w Szczecinku,
–  mgr inż. Rafał Perz, ZOL Szczecinek,
–  mgr inż. Gerard Bartknecht, RDLP w Szczecinku,
–  przedstawiciele zainteresowanych nadleśnictw RDLP Szczecinek.

Chrabąszcz majowy – PO w Nadleśnictwie  Człuchów i Ustka.
Brudnica mniszka – PO w Nadleśnictwie  Osusznica i Borne 

Sulinowo.
Szkodniki nasion i szyszek plantacji modrzewiowych – PO 

w Nadleśnictwie Warcino.
Strzygonia choinówka – PO w Nadleśnictwie Osusznica.
Poproch cetyniak – PO w Nadleśnictwie: Bytów, Człuchów, 

Leśny Dwór,  Łupawa, Osusznica, Szczecinek i Trzebielino.
Boreczniki sosnowe – PO w Nadleśnictwie Niedźwiady.
Osnuja gwiaździsta – PO w Nadleśnictwie Borne Sulinowo.

15. Zespół Ochrony Lasu we Wrocławiu – TSOL dla RDLP 
Wrocław,
siedziba TSOL – biuro ZOL we Wrocławiu, w gmachu RDLP 

Wrocław
Skład osobowy:
–  mgr inż. Jarosław Góral, ZOL we Wrocławiu – kierownik TSOL,
–  dr inż. Bernard Konca, ZOL we Wrocławiu,
–  mgr inż. Katarzyna Nowik, ZOL we Wrocławiu,
–  mgr Katarzyna Skałecka, ZOL we Wrocławiu,
–  mgr inż. Bogdan Malinowski, RDLP we Wrocławiu,
–  mgr inż. Wojciech Mazur, RDLP we Wrocławiu.
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Podstawą decyzji o przeprowadzeniu zabiegu ograniczania 
foliofagów występujących w formie gradacji, jest zagrożenie trwało-
ści drzewostanu. Jednak każda gradacja poszczególnych gatun-
ków szkodników liściożernych jest zjawiskiem niepowtarzalnym  
w czasie i przestrzeni, dlatego musi być traktowana indywidualnie  
z uwzględnieniem gatunku szkodnika, jego stanu zdrowotnego  
i fazy rozwoju gradacji.

Przy podejmowaniu decyzji o zabiegach ograniczania liczebnoś- 
ci populacji szkodliwych owadów liściożernych w lasach, w roku 
2008, należy uwzględnić również zalecenia dla praktyki, opraco-
wane na podstawie wyników badań tematu BLP-211 (2007 r.), doty-
czące racjonalizacji zabiegów ochronnych przeciwko szkodnikom 
liściożernym. 
1. W bieżącym roku, przy ustalaniu terminu chemicznego zabiegu 

przeciw niektórym gatunkom foliofagów sosny, należy w miarę 
możliwości planować opryski na późniejsze stadia gąsienic  
(L3 lub L4), a nie na L1 i L2. Umożliwi to śledzenie zmian w liczeb-
ności i stanie zdrowotności foliofagów, określenie fazy gradacji  
i trendu rozwoju populacji. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza 
gatunków, które znajdują się w fazie retrogradacji (np. brudnica 
mniszka).

2. W odniesieniu do strzygoni choinówki i barczatki sosnówki 
zabiegi ograniczające liczebność ich populacji należy podej-
mować przy zagrożeniu silnym (+++) oraz – wyjątkowo – średnim 
(++). Tam, gdzie barczatka sosnówka występuje wspólnie  
z brudnicą mniszką lub strzygonią choinówką, wskazane jest 
zastosowanie następujących środków ochrony roślin: DIMILIN 
480 S.C. i RIMON 100 EC w okresie wczesnej wiosny.

3. Większe z zalecanych dawek inhibitorów syntezy chityny należy 
stosować jedynie w wypadku zagrożenia silnego (+++). W drze-

wostanach zagrożonych w stopniu średnim (++) wskazane jest 
stosowanie mniejszych zalecanych dawek.

4. W drzewostanach z widocznymi gołożerami, gdzie występują 
zaawansowane w rozwoju stadia gąsienic lub larw boreczników, 
należy rozważyć celowość zastosowania środków ochrony 
roślin: DECIS  2,5 EC lub FASTAC 100 EC, albo zrezygnować  
z zabiegu, jeżeli użycie samolotu będzie nieuzasadnione. 

5. Przy zagrożeniu silnym (+++) przez brudnicę mniszkę lub gąsie-
nice innych motyli w drzewostanach na małych, odizolowanych 
powierzchniach, celowe jest zastosowanie biopreparatów na 
bazie B. thuringiensis, np. FORAY 04 UL. Nie jest wskazane 
włączanie do zabiegów ograniczania liczebności populacji brud-
nicy mniszki, barczatki sosnówki i boreczników – małych, odizo-
lowanych od pól zabiegowych powierzchni zagrożonych  
w stopniu średnim (++), słabym (+) i ostrzegawczym (0/+).

6. W stosunku do osnui gwiaździstej, której gradacje mają charakter 
lokalny, decyzję o jej zwalczaniu w razie masowych pojawów 
należy podejmować indywidualnie z uwzględnieniem aktualnych 
i lokalnych okoliczności, takich jak: wiek drzewostanu, czas 
trwania gradacji oraz jej faza, dotychczasowy ubytek masy 
igliwia w koronach, dynamika liczebności populacji i inne.

7. W związku z koniecznością ograniczania liczebności owadów 
doskonałych chrabąszczy (Melolontha spp.), celowe jest ich 
zwalczanie technikami ULV i naziemną, stosując MOSPILAN  
20 SP w dawce 0,4 kg/ha.

Opracował:
Wydział Ochrony Lasu w DGLP

w konsultacji z Zakładem Ochrony Lasu
Instytutu Badawczego Leśnictwa

ZAŁĄCZNIK NR 3 
do zarządzenia nr 31 dyrektora generalnego LP z 25 kwietnia 2008 r.

Postępowanie w odniesieniu do gradacji:
strzygoni choinówki, barczatki sosnówki, brudnicy mniszki,

chrabąszczy oraz innych gatunków szkodników liściożernych w 2008 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 31 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 
Z 25 KWIETNIA 2008 ROKU NA STRONIE 40.

Zwójki dębowe, miernikowce, kuprówka rudnica – PO  
w Nadleśnictwie: Miękinia, Oława, Wołów, Głogów, Legnica, 
Żmigród, Oborniki Śląskie, Lubin.

Strzygonia choinówka – PO w Nadleśnictwie: Przemków, 
Bolesławiec i Chocianów.

Zasnuje świerkowe i wydrążka świerkóweczka – PO  
w Nadleśnictwie Jugów. 

Barczatka sosnówka – PO w Nadleśnictwie: Ruszów, Bolesła-
wiec, Chocianów  i Przemków.

Brudnica mniszka – PO w Nadleśnictwie: Pieńsk, Ruszów, 
Bolesławiec, Oleśnica i Głogów.
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ZARZĄDZENIE NR 33 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 30 kwietnia 2008 r.

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

FP-1-0337/19/08

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 szczegóło-
wych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z 1994 r., nr 134, poz. 692),  
a także w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego 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 2008 rok, stanowiący załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego 
zarządzenia (bez publikacji – 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 158 000 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 finan-
sowej.

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 przypadkach 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 

niezwłocznie 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 2008 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

ZARZĄDZENIE NR 34  
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 5 maja 2008 r.

W SPRAWIE REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO 
DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH

OR-021-3/2008

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach 
(jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmia-
nami) oraz § 6 i 13 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra 
ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 
r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu 
Lasy Państwowe, zarządza się, co następuje.

§ 1
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych nadaje się regulamin 

organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia 
(bez publikacji – przyp. red.).

§ 2
Kierownicy komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów 

Państwowych w terminie do 30 czerwca 2008 r.:
1) dostosują dotychczasową organizację i zakres działania podle-

głych pracowników do postanowień nowo opracowanego regu-
laminu,

2) ustalą szczegółowe zakresy czynności podległym pracow-
nikom.

§ 3
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc 

zarządzenie nr 6 dyrektora generalnego Lasów Państwowych  
z 8 lutego 2006 r. (znak: OR-021-1/2006) w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW  PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
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ZARZĄDZENIE NR  35 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 6 maja 2008 r.

W SPRAWIE WYKONANIA AKTUALIZACJI 
POWIERZCHNI LEŚNEJ I ZASOBÓW DRZEWNYCH 
W LASACH PAŃSTWOWYCH  
NA 1 STYCZNIA 2008 ROKU

ZU-7041-2-3/08

 
Na podstawie art. 33, ust. 1 i 3, pkt 1a i 4 ustawy z 28 września 

1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435) oraz § 6 i 8,  
ust. 1, pkt 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe, 
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony 
środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r.  
w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu 
Lasy Państwowe – zarządzam, co następuje.

§ 1
1. Wprowadzam obowiązek wykonania aktualizacji powierzchni 

leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych, według 
stanu na 1 stycznia 2008 r., zgodnie z metodyką Biura Urzą-
dzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz z wykorzystaniem danych 
zawartych w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych.

2. Szczegółowe zadania dla jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych, dotyczące wykonanie aktualizacji, o której mowa 
w ust. 1, oraz terminy wykonania tych zadań  ujęte są w harmo-
nogramie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykonanie aktualizacji, o której mowa w § 1 ust. 1, polega na:

1) uruchomieniu w nadleśnictwie programu DGLP „Eksport da- 
nych dla BUL”, 

2) uruchomieniu w nadleśnictwie programu DGLP „Eksport danych 
do aktualizacji stanu powierzchni leśnej”,  

3) zainstalowaniu i uruchomieniu w nadleśnictwie programu 
BULiGL „WDP”,  a następnie wpisaniu wymaganych danych 
uzupełniających, niezbędnych do sporządzenia zbiorczych tabel 
i zestawień aktualizacyjnych,

4) kontroli (zgodność z LPIR-4, tabela II – grunty ze współwłasnoś- 
cią) – w biurze RDLP – danych dostarczonych przez nadleś- 
nictwa, zagregowaniu przez RDLP tych danych i przesłaniu 
pocztą elektroniczną zagregowanych danych dla RDLP  
do Wydziału Urządzania Lasu  DGLP,

5) kontroli – w DGLP – danych otrzymanych z RDLP,
6) opracowaniu zbiorczych tabel i zestawień aktualizacyjnych –  

– BULiGL.

§ 3
Zobowiązuję dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-

wych do przekazania nadleśnictwom niniejszego zarządzenia oraz 
koordynowania i nadzorowania terminowego wykonania zadań 
ujętych w załączonym harmonogramie.

§ 4
1. Zobowiązuję Wydział Urządzania Lasu DGLP do udzielenia 

wszelkich niezbędnych informacji i odpowiedzi w sprawach 
merytorycznych, związanych z realizacją niniejszego zarzą-
dzenia.

2. Zobowiązuję Wydział Informatyki  DGLP do udzielenia wszelkich 
niezbędnych informacji i odpowiedzi w sprawach informatycz-
nych, związanych z realizacją niniejszego zarządzenia.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

ZAŁĄCZNIK NR 1  
do zarządzenia nr 35  dyrektora generalnego Lasów Państwowych z  6 maja  2008 r.

Harmonogram wykonania aktualizacji powierzchni leśnej i zasobów drzewnych 
w Lasach Państwowych, według stanu na 1 stycznia 2008 roku, zgodnie z metodyką 

Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz z wykorzystaniem danych 
zawartych w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych

Lp. Rodzaj czynności Termin wykonania Osoba (lub kom. org.) 
odpowiedzialna za wykonanie

1. Wykonanie czynności zgodnie z instrukcjami  
do programów DGLP i BULiGL 

do 30.05.2008 nadleśniczy

2. Kontrola przesłanych danych w RDLP, 
ich agregacja i przesłanie danych zbiorczych (WDP, 
eksport danych dla BUL, eksport danych do aktualizacji 
stanu powierzchni leśnej) do DGLP 

do 15.06.2008 informatycy RDLP i naczelnik wydziału 
właściwy do spraw urządzania lasu 
w RDLP

3. Kontrola danych w DGLP do 30.06.2008 Wydział  ZU DGLP

4. Przetworzenie danych do zestawień zbiorczych i tabel oraz 
opracowanie ogólnego opisania wyników aktualizacji

do 15.12.2008 BULiGL
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ZARZĄDZENIE NR 36 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 14 maja 2008 r.

W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 52A 
DYREKTORA GENERALNEGO 
LASÓW PAŃSTWOWYCH Z 30 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 
(ZNAK: OM-906-1-349/07) W SPRAWIE USTALENIA 
SPOSOBU SPRZEDAŻY DREWNA  
PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 
LASY PAŃSTWOWE  
(CZYLI WEWNĘTRZNY KODEKS LEŚNY HANDLOWY)

OM-906-1-294/08

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

zarządzam, co następuje.

§ 1
W zarządzeniu dyrektora generalnego Lasów Państwowych  

nr 52A z 31 października 2007 r. (znak:OM-906-1-349/07) w spra-
wie ustalenia sposobu sprzedaży drewna przez Państwowe Gospo-
darstwo Leśne Lasy Państwowe (czyli Wewnętrzny Kodeks Leśny 
Handlowy) wprowadza się zmiany.
1. § 20, pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4. Dyrektor generalny Lasów 

Państwowych w sprawie ceny dolnej i górnej wydaje stosowną 
decyzję”.

2. § 27, pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5. Partia drewna przeznaczona 
do sprzedaży w aplikacji „e-drewno”, która nie znalazła nabywcy 
w licytacji elektronicznej, może być:
1) wyłączana ze sprzedaży w danym roku, jeżeli drewno to nie 

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

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

wana na mocy decyzji, odpowiednio przez nadleśniczego 
lub kierownika zakładu;

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

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

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

§ 2
W załączniku nr 13 do ww. zarządzenia pkt 10, § 8 otrzymuje 

brzmienie: „Cenę wyjściową i cenę minimalną ustala organizator 
licytacji”.

§ 3
Naczelnika Wydziału Marketingu i Promocji Produktów Leśnych 

w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zobowiązuje się  
do doprowadzenia do umieszczenia, bez zbędnej zwłoki, na stronie 
Portalu Leśno-Drzewnego ujednoliconego tekstu zarządzenia  
nr 52A dyrektora generalnego Lasów państwowych z 31 paździer-
nika 2007 r. (znak: OM-906-1-349/07) w sprawie ustalenia sposobu 
sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe (czyli Wewnętrzny Kodeks Leśny Handlowy).

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem umieszczenia jednolitego 

tekstu, o którym mowa w § 1 i 2, na stronie Portalu Leśno-Drzew-
nego.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
1 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z 18 maja 1994 r.; w § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wyko-

naniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, dyrektor 
generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

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

ZARZĄDZENIE NR 38 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych  

z 14 maja 2008 r. 

W SPRAWIE KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ  
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH  
LASÓW PAŃSTWOWYCH

GI-010-1/08

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. 
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435 z późn. zm.) oraz  

§ 6, w związku z § 13, ust. 2 i 3 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarzą-
dzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych  
i leśnictwa z 18 maja 1994 r., w sprawie nadania Statutu Państwo-
wemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam,  
co następuje.

 
§ 1

Wprowadzam do stosowania:
1. Zasady funkcjonowania kontroli instytucjonalnej w jednostkach 

organizacyjnych Lasów Państwowych, stanowiące załącznik  
nr 1 do niniejszego zarządzenia (bez publikacji – przyp. red.).

2. Instrukcję działania Inspekcji Lasów Państwowych – stanowiącą 
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia (bez publikacji – 
– przyp. red.).
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§ 2
Traci moc zarządzenie nr 75 dyrektora generalnego Lasów 

Państwowych z 31 grudnia 2007 r. w sprawie kontroli instytucjonal-
nej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: 
GI-010-2/07).

§ 3
Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrek-

tora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. (znak: 
OR-013-3/07) w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł, 
służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora 

generalnego Lasów Państwowych, niniejsze zarządzenie należy  
do grupy aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętych pod pozycjami 
5c, 15a i 15b. 

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

ZARZĄDZENIE NR 40 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 15 maja 2008 r.

W SPRAWIE ŁĄCZENIA OBRĘBÓW LEŚNYCH  
W NADLEŚNICTWIE WICHROWO ORAZ ZMIAN 
GRANIC OBRĘBÓW LEŚNYCH  
W NADLEŚNICTWIE ORNETA  
W REGIONALNEJ DYREKCJI  
LASÓW PAŃSTWOWYCH OLSZTYN

OR-0151-2/2008

Na podstawie art. 32, ust. 3, pkt 2 i art. 33, ust. 1 ustawy  
z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r.,  
nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami) oraz § 6 Statutu Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarzą-
dzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych  
i leśnictwa z 18 maja 1994 r., jak też w związku z § 3, ust. 3 zarzą-
dzenia nr 30 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 29 listo-
pada 1996 r. w sprawie obrębów leśnych, zarządza się,  
co następuje.

§ 1
1. W Nadleśnictwie Wichrowo łączy się obręby leśne Łaniewo oraz 

Wichrowo, w jeden obręb leśny o nazwie Wichrowo (kod SILP 
07-30-1).

2. W Nadleśnictwie Orneta zmienia się przebieg granic obrębów 
leśnych Orneta i Pieniężno jak w § 3, ust. 2.

§ 2
W związku ze zmianami określonymi w § 1, ust. 1 Nadleśnictwo 

Wichrowo będzie mieć jeden obręb leśny  Wichrowo o powierzchni 
ogólnej 18 481,46 ha.

§ 3
1. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Wichrowo określa załącznik  

nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Orneta i jego obrębów leśnych 

określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4
Zmiany określone w § 1–3 podlegają naniesieniu na leśnej 

mapie numerycznej lub na mapach topograficznych w skali  
1:50 000 w jednostkach organizacyjnych wymienionych w tytule 
zarządzenia oraz w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. 

§ 5
Tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje dyrektora gene-

ralnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub 
wprowadzenia zmian w powierzchni i zasięgach terytorialnych 
obrębów leśnych w Nadleśnictwie  Wichrowo oraz Orneta.

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

obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 40 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 
Z 15 MAJA 2008 ROKU NA STRONIE 46.
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
do zarządzenia nr 40 dyrektora generalnego Lasów Państwowych

ZASIĘG TERYTORIALNY NADLEŚNICTWA WICHROWO

Nazwa 
nadleśnictwa

Nazwa 
obrębu 
leśnego

Województwo,
powiat, 
gmina

Obręb ewidencyjny
 lub jego część

Orientacyjna 
powierzchnia 

zasięgu 
terytorialnego 

obrębu 
leśnego (km2)

Uwagi 
(powierzchnia 
ogólna, leśna, 

zarządzana 
przez LP

 w ha)

Wichrowo Wichrowo
07-30-01

warmińsko- 
-mazurskie
lidzbarski
Lidzbark Warmiński 
Wieś

Babiak – cz., Bobrownik, Bugi, 
Grabnik – cz., Ignalin – cz., 
Kaszuny – cz., Lauda – cz., 
Łabno – cz., Łaniewo, Medyny – cz., 
Miejska Wola, Runowo – cz., Blanki, 
Długołęka, Jarandowo, Kierz, 
Kłębowo – cz., Kochanówka, 
Kraszewo, Miłogórze, Medyny, 
Nowosady, Pilnik, Pomorowo, 
Stryjkowo, Suryty

401 8736,87
7922,75

warmińsko- 
-mazurskie
lidzbarski
Orneta

Miłkowo – cz. 6,47
6,47

warmińsko- 
-mazurskie
lidzbarski
Lubomino

Wolnica – cz., Poborowo – cz., 
Różyn – cz., Zagony – cz., Gronowo

724,27
672,14

warmińsko- 
-mazurskie
lidzbarski
Kiwity

Maków – cz. 25,80
24,15

warmińsko- 
-mazurskie
lidzbarski
Lidzbark Warmiński  
miasto

miasto Lidzbark Warmiński,
obręby nr 10, 11

21,29
21,04

warmińsko- 
-mazurskie
olsztyński
Dobre Miasto wieś

Barcikowo – cz., Jesionowo – cz., 
Kabikiejmy Dolne – cz., 
Kabikiejmy Górne, Kosyń – cz., 
Knopincz, Mawry, Międzylesie, 
Orzechowo, Piotraszewo, Podleśna, 
Praslity, Smolajny, Stary Dwór, 
Wichrowo 

8460,70
7993,22

warmińsko- 
-mazurskie
olsztyński
Dobre Miasto 
miasto

Dobre Miasto miasto,
 obręb nr 2, 3, 4

35,83
33,63

warmińsko- 
-mazurskie
olsztyński
Jeziorany wieś

Radostowo – cz. 470,24
456,64
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ZAŁĄCZNIK NR 2  
do zarządzenia nr 40 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 15 maja 2008 r.

ZASIĘG TERYTORIALNY NADLEŚNICTWA ORNETA

Nazwa
nadleśnictwa

Nazwa 
obrębu 
leśnego

Województwo, 
powiat, gmina Obręb ewidencyjny lub jego część

Orientacyjna 
powierzchnia 

zasięgu 
terytorialnego 

obrębu 
leśnego (km2)

Uwagi 
(powierzchnia 
ogólna, leśna, 

zarządzana 
przez LP w ha)

Orneta Orneta 
2007-10-01

warmińsko- 
-mazurskie 
braniewski 
Pieniężno

Bornity – cz., Glebiska – cz. 269,88 10604,56

warmińsko- 
-mazurskie 
lidzbarski 
Lidzbark 
Warmiński

Babiak – cz., Grabnik – cz., Kaszuny – cz., 
Kłusyty Wielkie – cz.

warmińsko- 
-mazurskie 
lidzbarski 
Lubomino

Bieniewo, Lubomino – cz., Poborowo – cz., 
Różyn – cz., Wapnik – cz., Wolnica –cz., 
Wójtowo – cz., Zagony – cz.

warmińsko- 
-mazurskie 
lidzbarski
Orneta

Augustyny, Bażyny, Bogatyńskie, 
Chwalęcin, Drwęczno, Gieduty, 
Henrykowo –cz., Krosno – cz., Krzykały, 
Kumajny, Miłkowo – cz., Mingajny – cz., 
Nowy Dwór, Opin, Osetnik, Wojciechowo

warmińsko- 
-mazurskie 
lidzbarski
Orneta miasto

wszystkie

Orneta Pieniężno 
2007-10-02

warmińsko- 
-mazurskie 
braniewski 
Lelkowo

Dębowiec – cz., Krzekoty – cz., 
Lelkowo – cz., Wilknity, Wołowo, 
Wyszkowo – cz.

374,36 8853,8

warmińsko- 
-mazurskie 
braniewski 
Pieniężno

Bornity – cz., Borowiec, Brzostki, Cieszęta, 
Gaudyny, Glądy-Kowale, Glebiska – cz., 
Jesionowo, Jeziorko – cz., Kajnity, Kiersiny 
–cz., Lechowo, Lubianka, Łajsy, Łoźnik, 
Niedbałki, Pajtuny, Pakosze, Pawły – cz., 
Pełty, Pluty – cz., Piotrowiec – cz., Posady 
– cz, Radziejewo, Różaniec, Sawity, 
Wojnity, Wopy –cz., Wyrębiska, Żugienie

warmińsko- 
-mazurskie 
braniewski 
Pieniężno miasto

wszystkie

warmińsko- 
-mazurskie 
braniewski 
Płoskinia

Demity –  cz., Długobór, Giedyle, Łojewo, 
Łozy, Pielgrzymowo, Płoskinia –  cz., 
Podlechy, Rabuzy, Strubno, 
Tolkowiec –  cz., Wysoka Braniewska –  cz.

warmińsko- 
-mazurskie 
lidzbarski 
Lidzbark 
Warmiński

Babiak – cz., Kłusyty Wielkie – cz.

warmińsko- 
-mazurskie 
lidzbarski
Orneta

Gieduty – cz., Henrykowo – cz., 
Mingajny – cz., Miłkowo – cz.
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ZARZĄDZENIE NR 41 
dyrektora  generalnego Lasów  Państwowych 

z 15 maja 2008 r.

W SPRAWIE LIKWIDACJI  
OBRĘBU LEŚNEGO JEDWABNE  
ORAZ WPROWADZENIA ZMIAN GRANIC  
I NAZEWNICTWA OBRĘBÓW LEŚNYCH  
W NADLEŚNICTWIE  ŁOMŻA,  
W REGIONALNEJ DYREKCJI  
LASÓW PAŃSTWOWYCH BIAŁYSTOK

OR-0151-3/2008

Na podstawie art. 32, ust. 3, pkt 2 i art. 33, ust. 1 ustawy  
z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r.,  
nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami) oraz § 6 Statutu Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarzą-
dzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych  
i leśnictwa z 18 maja 1994 r., a także w związku z § 3, ust. 3 zarzą-
dzenia nr 30 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 29 listo-
pada 1996 r. w sprawie obrębów leśnych, zarządza się,  
co następuje.

§ 1
Z dniem 1 stycznia 2009 r. w obrębach leśnych Nadleśnictwa 

Łomża wprowadza się następujące zmiany:
1) likwiduje się obręb leśny Jedwabne na rzecz powiększenia 

obrębu leśnego Mały Płock;
2) z obrębu leśnego Łomża wyłącza się  oddziały: 224a–i oraz 

224Aa–i, które włącza się do  obrębu leśnego Mały Płock;

3) z obrębu leśnego Zambrów II wyłącza się  wydzielenie „4a”, 
które włącza się do  obrębu leśnego Zambrów I;

4) zmienia się nazwę obrębu leśnego „Zambrów II” na „Czerwony 
Bór”;

5) zmienia się nazwę obrębu leśnego „Zambrów I” na „Zambrów”.
 

§ 2
W związku ze zmianami określonymi w § 1, Nadleśnictwo Łomża 

mieć będzie powierzchnię ogólną 21 990,88 ha, w tym obręby 
leśne: Łomża – 5995,61 ha, Mały Płock – 5141,34 ha, Zambrów – 
– 4008,22 ha i  Czerwony Bór – 6845,71 ha.

§ 3
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Łomża określa załącznik  

do zarządzenia.

§ 4
Zmiany określone w § 1–3 podlegają naniesieniu na leśnej 

mapie numerycznej lub na mapach topograficznych w skali  
1:50 000 w jednostkach organizacyjnych wymienionych w tytule 
zarządzenia oraz w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. 

§ 5
Tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje dyrektora gene-

ralnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub 
wprowadzenia zmian w powierzchni i zasięgach terytorialnych 
obrębów leśnych w Nadleśnictwie Łomża.

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

obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 41 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
Z 15 MAJA 2008 ROKU NA STRONIE 49.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
do zarządzenia nr 41 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 15 maja 2008 r.

ZASIĘG TERYTORIALNY NADLEŚNICTWA ŁOMŻA

Nr 
obrębu

Nazwa 
obrębu 
leśnego

Województwo,
powiat,
gmina

Obręby
ewidencyjne

 

Orientacyjna 
powierzchnia 

zasięgu 
terytorialnego 

obrębu 
leśnego  (km2)

Uwagi 
(w tym 

powierzchnia 
ogólna i 

leśna w ha)

1 2 3 4 5 6

1 Łomża podlaskie
łomżyński – ziemski
Łomża wszystkie

630,00 5995,61
(5817,53)

Miastkowo wszystkie

Nowogród Chmielewo, Dzierzgi, Grady, 
Grzymały Nowogrodzkie, 
Jankowo Młodzianowo, 
Jankowo Skarbowo,  Mątwica, Sławiec, 
Sulimy, Szablak

Nowogród miasto wszystkie

Śniadowo wszystkie

łomżyński – grodzki

wszystkieŁomża miasto

zambrowski

Czerwony Bór (cz.)Zambrów

mazowieckie

Przytyły Stare (cz.)

ostrołęcki – ziemski

Rzekuń

2 Mały 
Płock

podlaskie
kolnieński
Grabowo wszystkie

1130,00 5141,34 
(5032,27)

Kolno Bialiki, Brzozowo, Brzózki, Danowo, 
Filipki Duże, Filipki Małe, Glinki, Górskie, 
Kiełcze Kopki, Kosaki, Kowalewo, Kumelsk, 
Lachowo, Okurowo, Rydzewo, 
Stare Kiełcze, Truszki, Tyszki Wądołowo, 
Wszebory, Wykowo, Żebry

Stawiski wszystkie

Stawiski miasto wszystkie

Mały Płock wszystkie 

łomżyński – ziemski
Jedwabne wszystkie

Jedwabne miasto wszystkie

Przytuły wszystkie

Piątnica wszystkie

Nowogród Baliki, Kupnina, Ptaki, Serwatki

Wizna wszystkie
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1 2 3 4 5 6
3 Zambrów podlaskie

zambrowski
Kołaki Kościelne

wszystkie 690,00 4008,22 
(3886,27)

Szumowo wszystkie

Zambrów wszystkie (poza Czerwonym Borem – cz.)

Zambrów miasto wszystkie

mazowieckie
Ostrów Mazowiecka
Andrzejewo

wszystkie

Małkinia Podgórze Gazdy, 
Rostki Piotrowice

Szulborze Wielkie wszystkie

Zaręby Kościelne Budziszewo Kseksoły, Chmielewo, 
Gaczkowo, Gąsiorowo, Grabowo, Kępiaste 
Borowe, Kietlanka, Kosuty, Nienałty Brewki, 
Nienałty Szymany, Pętkowo Wielkie, 
Pułazie Rawy, Gaczkowo, 
Rostki Daćbogi, 
Skłody Piotrowice, Skłody Stachy, 
Skłody Średnie, 
Świerże Kiełcze, Świerże Kończany, 
Świerże Panki, 
Świerże Zielone, Uścianek Wielki, 
Zakrzewo Kopijki, Zakrzewo Wielkie, 
Zaręby Kościelne,
Zaręby Leśne,
Zgleczewo Panieńskie,
Zgleczewo Szlacheckie

4 Czerwony 
Bór

podlaskie
zambrowski
Zambrów Czerwony Bór – cz.

70,00 6845,71
(6277,04)

ŁĄCZNIE 2520,00 21 990,88
(21 013,11)
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ZARZĄDZENIE NR 42 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 21 maja 2008 r.

W SPRAWIE KOREKTY  
ZASIĘGU TERYTORIALNEGO DZIAŁANIA 
NADLEŚNICTWA JAMY I BRODNICA  
W RDLP TORUŃ  
ORAZ NADLEŚNICTWA IŁAWA  
W RDLP OLSZTYN

OR-0151-4/2008

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe1, zwanego dalej Statutem, oraz w związku  
z upoważnieniem zawartym w art. 32, ust. 3, pkt 2) i art. 33, ust. 1 
ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U.  
z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami), a także  
w związku z § 3, ust. 3 zarządzenia nr 30 dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych z 29 listopada 1996 r. w sprawie obrębów  
leśnych, zarządza się co następuje.

 
§ 1

Wprowadza się korektę zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa 
Jamy i Brodnica w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Toruń 
oraz Nadleśnictwa Iława w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych Olsztyn, bez konieczności przekazania–przejęcia lasów. 

§ 2
1. W części północnej Nadleśnictwa Jamy (RDLP Toruń),  

na granicy z Nadleśnictwem Kwidzyn (RDLP Gdańsk), Nadleś- 
nictwo Jamy dostosuje się do obowiązującej granicy zasięgu 
terytorialnego działania Nadleśnictwa Kwidzyn, poprzez 
włączenie całego obrębu ewidencyjnego Kalmuzy (Gmina 
Gardeja) do zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa 
Jamy. 

2. W części północno-wschodniej Nadleśnictwa Jamy (RDLP 
Toruń), na pograniczu z Nadleśnictwem Iława (RDLP Olsztyn), 
granica zasięgu terytorialnego działania tych nadleśnictw prze-
biegać będzie od wsi Jamielnik tak, aby granica biegła  
po drogach publicznych jednoznacznie określonych w terenie, 
przez wieś Nowy Dwór Bratiański, do Nowego Miasta Lubaw-

skiego i dalej po wschodniej granicy miasta Nowego Miasta 
Lubawskiego, bez konieczności przekazania–przejęcia lasów,  
a co za tym idzie, obręby ewidencyjne: Gryźliny, Jamielnik  
i Nowy Dwór Bratiański w Gminie Nowe Miasto Lubawskie będą 
po części w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Jamy i Iława.

3. W części południowo-wschodniej Nadleśnictwa Jamy (RDLP 
Toruń), na granicy z Nadleśnictwem Brodnica (RDLP Toruń), 
obręb ewidencyjny Osetno (gmina Biskupiec) i obręb ewiden-
cyjny Łąkorz (gmina Biskupiec) będą w zasięgu terytorialnego 
działania Nadleśnictwa Jamy (RDLP Toruń).

4. W części wschodniej Nadleśnictwa Brodnica (RDLP Toruń),  
na granicy z Nadleśnictwem Iława (RDLP Olsztyn) granica 
zasięgu terytorialnego działania tych nadleśnictw będzie prze-
biegała od południowej granicy miasta Nowe Miasto Lubawskie 
po drogach publicznych jednoznacznie określonych w terenie  
do wsi Kurzętnik i dalej na wschód w kierunku wsi Krzemieniewo, 
aż do granicy gminy Kurzętnik.
 

§ 3
1. Określa się zasięg terytorialny Nadleśnictwa Brodnica i Jamy  

w RDLP Toruń, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

2. Określa się zasięg terytorialny Nadleśnictwa Iława w RDLP 
Olsztyn, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarzą-
dzenia.

§ 4
Zmiany określone w § 1–3 podlegają naniesieniu na leśnej 

mapie numerycznej (lub na mapach topograficznych w skali  
1:50 000), przechowywanych w jednostkach organizacyjnych 
Nadleśnictw: Jamy, Brodnica, Kwidzyn i Iława oraz w Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych. 

§ 5
Tracą moc wcześniejsze zarządzenia dyrektora generalnego 

Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub wprowa-
dzenia zmian w zasięgach terytorialnych nadleśnictw, o których 
mowa w niniejszym zarządzeniu w § 1–3.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW  PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 42 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
Z 21 MAJA 2008 ROKU NA STRONIE 52.
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
do zarządzenia nr 42 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 21 maja 2008 r.

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Brodnica oraz Jamy w RDLP Toruń

Nazwa 
nadleśnictwa

Województwo Powiat Gmina Obręb ewidencyjny                                                        
(lub jego część)

1 2 3 4 5

Brodnica kujawsko- 
-pomorskie

brodnicki Bobrowo Bobrowo, Brudzawy, Buczek, Budy, Chojno, 
Czekanowo, Dąbrówka, Drużyny, Grzybno, 
Kawki, Kruszyny, Kruszyny Szlacheckie, Małki, 
Nieżywięc, Pasieki, Słoszewy, Tylice, Wądzyń, 
Wiechulec, Wymokłe, Zarośle, Zgniłobłoty

m. Brodnica całość

Brodnica Bartniki, Cielęta, Cielęta-Wybudowanie, 
Dzierżno, Gorczenica, Gortatowo, Karbowo, 
Kozi Róg, Kruszynki, Moczadła, Mszano, 
Niewierz, Nowe Moczadło, Nowy Dwór, 
Opalenica, Przydatki, Sobiesierzno, Szabda, 
Szczuka, Szymkowo

Brzozie całość

Grążawy całość

m. Górzno całość

Górzno całość

m. Jabłonowo całość

Jabłonowo Budziszewo, Buk Góralski, Bukowiec, 
Górzechówko, Górale, Jaguszewice, Kamień, 
Konojady, Lembark, Mileszewy, Piecewo, 
Jabłonowo Zamek

Zbiczno całość

rypiński Wąpielsk Łapinóż-Rumunki (cz.)

warmińsko- 
-mazurskie

nowomiejski Kurzętnik Bratuszewo, Brzozie Lubawskie, Kamionka, 
Kąciki, Kurzętnik (cz.), Lipowiec, Mikołajki, 
Nielbark, Otręba, Szafarnia, Tereszewo, 
Tomaszewo, Wawrowice, Wielkie Bałówki

Grodziczno Boleszyn

Biskupiec Ostrowite

c.d. tabeli na następnej stronie
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1 2 3 4 5

Jamy kujawsko- 
-pomorskie

brodnicki Jabłonowo Adamowo, Buk Pomorski, Nowa Wieś, Płowęż, 
Szczepanki

chełmiński m. Chełmno całość

Chełmno całość

Lisewo całość

Stolno całość

m. Grudziądz m. Grudziądz całość

grudziądzki Gruta całość

Grudziądz całość

Radzyń Chełmiński Zakrzewo

m. Łasin wszystkie

Łasin wszystkie

Świecie n. Osą wszystkie

Rogóźno wszystkie

wąbrzeski Płużnica Błędowo, Dąbrówka, Pląchawy, Wiewiórki

pomorskie kwidzyński Gardeja Kalmuzy

warmińsko- 
-mazurskie

nowomiejski m. Nowe Miasto 
Lubawskie wszystkie

Nowe Miasto 
Lubawskie

Gryźliny (cz.), Jamielnik (cz.), Lekarty, Nawra, 
Nowy Dwór Bratiański (cz.), Skarlin

Biskupiec Babalice, Bielice, Biskupiec, 
Czachówki Fitowo, Gaj, Krotoszyny, Lipinki, 
Łąkorek, Łąkorz, Mierzyn, Osetno, Piotrowice, 
Podlasek Mały, Rywałdzik, Sędzice, Słupnica, 
Sumin, Szwarcenowo, Tymawa Wielka, 
Wardęgowo, Wonna

DECYZJA NR 27 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 30 kwietnia 2008 r.

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU  
FINANSOWO-GOSPODARCZEGO  
REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH

FP-1-0337/16/2008 

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 szczegóło-
wych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U. z 1994 r., nr 134, poz. 692),  
a także w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-

nego 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 2008  

dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych:
1. Białymstok
2. Gdańsk
3. Katowice
4. Kraków
5. Krosno
6. Lublin
7. Łódź
8. Olsztyn
9. Piła
10. Poznań
11. Radom
12. Szczecin
13. Szczecinek
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14. Toruń
15. Warszawa
16. Wrocław
17. Zielona Góra
obejmujący, odrębnie dla każdej RDLP (załączniki bez publikacji – 

przyp. red.):
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).

§ 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 1 stycznia 2008 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

DECYZJA NR 28 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 30 kwietnia 2008 r.

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU  
ZAKŁADÓW O ZASIĘGU KRAJOWYM

FP-1-0337/17/2008

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

§ 1
Zatwierdzam plan finansowo-gospodarczy na rok 2008 zakładu 

Lasów Państwowych o zasięgu krajowym:

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

w Bedoniu,
3) Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie,
4) Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w Bedoniu,
5) Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie,
obejmujący odrębnie dla każdego zakładu (załączniki bez publikacji 
– 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 2008 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

DECYZJA NR 29 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 30 kwietnia 2008 r.

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU  
FINANSOWO-GOSPODARCZEGO  
DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH

FP-1-0337/18/08

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r.  
o lasach (Dz. U. z  2005 r., nr 45, poz. 435), a także w związku z § 
6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 

nadanego zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zaso-
bów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r., ustalam, co nastę-
puje.

§ 1
Zatwierdzam plan finansowo-gospodarczy Dyrekcji Generalnej 

Lasów Państwowych na rok 2008, 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 2008 r.

DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
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DECYZJA NR 32 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 8 maja 2008 r.

W SPRAWIE POWOŁANIA  
RADY NAUKOWO-SPOŁECZNEJ  
LEŚNEGO KOMPLEKSU PROMOCYJNEGO 
„PUSZCZA NOTECKA” NA LATA 2008–2011

ZO-731-1-27/08

Na podstawie art. 33, ust. 1 oraz art. 13 b, ust. 4 ustawy  
z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., nr 56, 
poz. 679, z późniejszymi zmianami) oraz § 6 i 10 Statutu Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego 
załącznik do zarządzenia nr 50  MOŚZNiL z 18 maja 1994 r., usta-
lam, co następuje.

§ 1
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu 

Promocyjnego „PUSZCZA NOTECKA”, zwaną dalej radą, na lata 
2008–2011 w następującym składzie:
1. Prof. dr hab. Andrzej Kolk – Instytut Badawczy Leśnictwa, 

Sękocin Las, 05–090 Raszyn.
2. Dr inż. Władysław Kusiak – redaktor ,,Przeglądu Leśniczego”, 

ul. Wojska Polskiego 71 c, 60–625 Poznań.
3. Dr inż. Tadeusz Mizera – Katedra Zoologii, Uniwersytet Przy-

rodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71 c, 60–625 
Poznań.

4. Mgr inż. Stefan Perz – kierownik Zespołu Ochrony Lasu  
w Szczecinku, ul. Kościuszki 22, 78–400 Szczecinek.

5. Dr Jerzy Ptaszyk – wojewódzki konserwator przyrody  
w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61–713 Poznań.

6. Dr Grzegorz Wojtaszyn – chiropterolog, ul. Reja 2,  64–980 
Trzcianka.   

7. Dr Ferdynand Szafrański – PTTK Poznań, Osiedle Jana  
III Sobieskiego 27d/29, 60–688 Poznań.

8. Andrzej Szczygieł – kierownik Ośrodka Kopalń Gorzów,  
74–400 Dębno.

9. Piotr Voelkel – prezes „VOX INDUSTRIE”, ul. Gnieźnieńska 
26/28, 62–006 Kobylnica.

10. Stefan Leciejewski – wiceprezes Zarządu Okręgu LOP w Pile, 
ul. Łowiecka 10/16, 64–920 Piła.

11. Mgr inż. Albert Tabaka – dyrektor Zespołu Szkół Leśnych  
w Goraju, Goraj-Zamek 5, 64-700 Czarnków.

12. Ewa Godawa – wiceprezes zarządu „Steico”, ul. Przemysłowa 
2, 64–700 Czarnków.    

13. Adam Ignacik – konserwator przyrody, Lubuski Urząd Woje-
wódzki,  ul. Jagiellończyka 8, 66–400 Gorzów Wielkopolski.

14. Ewa Kułakowska – dyrektor Muzeum Puszczy Noteckiej, Plac 
Wolności 11, 66–530 Drezdenko.

15. Adam Korzeniowski – nauczyciel, ul. Szosowa 60,  
66–544 Lipki Wielkie 2.

16. Prof. dr hab. Ludwik Lipnicki – kierownik Zakładu Biologii  
i Ochrony Przyrody AWF,  ul. Niepodległości 12/2, 66–530 Drez-
denko.

17. Paweł Guzikowski – inspektor nadzoru i kontroli w BULiGL, ul 
Żwirki i Wigury 4, 66–400 Gorzów Wielkopolski.

18. Wojciech Wilento – Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Sejmiku Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7,  
65–057 Zielona Góra.

19. Arkadiusz Piotrowski – burmistrz Miasta i Gminy Skwierzyna, 
ul. Rynek 1, 66–440 Skwierzyna.

20. Dr inż. Antoni Sienkiewicz – kierownik Zakładu Siedlisko-
znawstwa Leśnego i Nawożenia Lasu Uniwersytetu  Przyrodni-
czego w Poznaniu, ul.Góralska 3, 60–623 Poznań.

21. Zdzisław Wiśniewski – Stowarzyszenie ,,SOS dla Puszczy 
Noteckiej”, ,,AKME”, ul. Brodzka 177, 54–067 Wrocław.

22. Marek Figlarz – p.o. kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa  Starostwa Powiatowego w Międzycho-
dzie, ul. 17 stycznia 143, 64–400 Międzychód.

23. Dr Anna Rusińska – Wydział Biologii, Uniwersytet  
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89, 61–614 
Poznań.

24. Inż. Bogdan Andrzej Jeran – naczelnik Wydziału Komunikacji 
i Rozwoju, Starostwo  Powiatowe w Obornikach Wielkopolskich, 
.ul. 11 listopada 2a, 64–600 Oborniki Wlkpolskie.

25. Mgr inż. Ryszard Kamiński – emerytowany wielkopolski 
komendant Wojewódzkiej   Państwowej Straży Pożarnej  
w Poznaniu, ul. Masztalarska 3, 60–967 Poznań. 

26. Inż. Andrzej Spychała – wójt Gminy Obrzycko, Rynek 19, 
64–520 Obrzycko.

27. Mgr Ewa Hoffmann – zastępca prezesa Zarządu Wojewódz-
kiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15 A, 60–541 Poznań.

28. Dr Włodzimierz Łęcki – profesor Wyższej Szkoły Umiejętności 
Społecznych, ul. Słoneczna 16A/2, 60–286 Poznań.

29. Prof. dr hab. Hubert Szramka – Katedra Ekonomiki Leśnictwa 
Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Wojska Polskiego 71 c,  
60–625 Poznań.

30. Prof. dr hab. Henryk Różański – kierownik Katedry Techniki 
Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska 
Polskiego 71 c, 60–625 Poznań.

31. Dr Józef Grodecki – Katedra Techniki Leśnej Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71c,  
60–625 Poznań. 

§ 2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych: Piła, Poznań i Szcze-
cin, w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmo-
wanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „PUSZCZA 
NOTECKA”.

§ 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 prowadzonej w LKP „Puszcza 

Notecka”,
• turystycznego udostępniania terenów LKP „Puszcza Notecka”,
• 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  

w LKP „Puszcza Notecka”, 
• współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, 

samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich 
sprawach dotyczących LKP,

• wydawanie opinii w sprawach LKP na wniosek dyrektora RDLP: 
Piła, Poznań i Szczecin lub  z własnej inicjatywy.
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§ 4
Opinie rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochron-

nego są obligatoryjnie rozpatrywane przez komisje techniczno-go-
spodarcze w czasie opracowywania planów urządzania lasu 
nadleśnictw wchodzących w skład LKP „PUSZCZA NOTECKA”,  
w obecności trzech przedstawicieli delegowanych przez radę.

§ 5
Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, 

zastępcę przewodniczącego i sekretarza rady.

§ 6
Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz rady 

stanowią Prezydium Rady.

§ 7
Przewodniczący rady reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje cało-

kształtem prac, zwołuje posiedzenia oraz przekazuje dyrektorom 
RDLP: Piła, Poznań i Szczecin protokoły posiedzeń rady wraz  
z opiniami i wnioskami. 

Do zwoływania posiedzeń rady upoważniony jest również 
zastępca przewodniczącego rady, a w szczególnych wypadkach – 
– również dyrektorzy RDLP.

§ 8
Organizację i tryb pracy rady określa regulamin uchwalony przez 

radę na jej pierwszym posiedzeniu.

§ 9
Kadencja rady trwa trzy lata.

§ 10
Obsługę techniczno-biurową rady zapewnia RDLP w Pile.

§ 11
Wydatki związane z działalnością rady pokrywane są przez Dyrek-

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

§ 12
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 na podstawie przepisów obowiązujących przy dele-
gacjach służbowych pracowników państwowych jednostek orga-
nizacyjnych. 

§ 13
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 14
Traci moc decyzja nr 8 dyrektora generalnego Lasów Państwo-

wych z 7 lutego 2005 roku w sprawie powołania Rady Naukowo-
Społecznej LKP „Puszcza Notecka” na lata 2005–2008. 

§ 15
Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrek-

tora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. w sprawie 
ustalania standardowej klasyfikacji haseł, służących grupowaniu 
aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów 
Państwowych (znak: OR-013-3/07) – niniejsza decyzja należy  
do grupy aktów kreujących struktury szczególne, ujętych  w załącz-
niku do ww. zarządzenia pod pozycją 3c.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

DECYZJA NR 34 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 13 maja 2008 r.

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

OM-906-1-293/08

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

§ 1
Zgodnie z § 6, pkt 3 i 4 w zarządzeniu nr 52A z 31 października 

2007 r. (znak: OM-906-1-349/07) w sprawie ustalenia sposobu 
sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe (WEWNĘTRZNY KODEKS LEŚNY HANDLOWY):
1. Z dniem 30 kwietnia 2008 r. odwołuję z członka Komisji Leśno- 

-Drzewnej Pana Mariusza Barana, przedstawiciela Stowarzy-
szenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce. 

2. Z dniem 30 kwietnia 2008 r. powołuję na członka Komisji Leśno- 
-Drzewnej Pana Jarosława Kruka, przedstawiciela Stowarzy-
szenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce.

§ 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

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

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

Jedlnia, 8–9 maja 2008 r.

GD-0031-3/2008

Naradę prowadził dyrektor generalny Lasów Państwowych 
Marian Pigan. W naradzie ponadto uczestniczyli: Janusz Zaleski 
– podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Tomasz Wójcik 
– zastępca dyrektora generalnego LP, dyrektorzy zakładów  
o zasięgu krajowym oraz naczelnicy i pracownicy Dyrekcji General-
nej Lasów Państwowych.

Porządek dzienny narady:
1. Sprzedaż drewna. 
2. Wyniki ekonomiczne LP po I kwartale 2008 r.
3. Sprawy różne.

Dyr. gen. LP M. Pigan  powitał zebranych i omówił porządek 
narady. Poinformował o zmianie struktury organizacyjnej Dyrekcji 
Generalnej LP – utworzono nowe piony: zastępcy dyrektora gene-
ralnego ds. marketingu i organizacji oraz ds. ekonomicznych, 
powołane zostały  wydziały ds. gospodarki zasobami mieszkanio-
wymi i lokalowymi oraz ds. zamówień publicznych (dotychczas 
zespół), a  Wydział Urządzania Lasu został połączony z Wydziałem 
Geoinformatyki.

Min. J. Zaleski poinformował o realizacji strategicznych celów 
Ministerstwa Środowiska, w tym o: wykorzystaniu środków finanso-
wych z Unii Europejskiej, procesie dostosowywania prawa polskiego 
do prawa UE (ustawy o: ochronie środowiska, ocenie oddziaływa-
nia na środowisko, odpadach i prawo geologiczne), sieci Natura 
2000, zmianach klimatycznych w kontekście europejskim – kosz-
tach gospodarczych i społecznych ograniczania emisji CO2, biopa-
liwach, a także zwiększaniu efektywności energetycznej oraz  
ewentualnych skutkach finansowych dla obywateli poprzez wzrost 
cen energii i kosztów produkcji.  Nawiązał do tworzenia sieci obsza-
rów Natura 2000 – do końca roku będzie wyznaczonych 500 obsza-
rów, zostaną ustalone cele i sposób ich realizacji. Z tą kwestią 
wiążą  się zadania dla LP z zakresu ochrony przyrody. Lasy 
Państwowe mają wykształconą kadrę specjalistów, która będzie 
realizować te zadania we współpracy ze służbami przyrodniczymi  
i organizacjami ekologicznymi.  Poruszył także sprawę nowelizacji 
ustawy o lasach. 

Dyr. gen. LP M. Pigan w nawiązaniu do porządku narady 
odniósł się do ogólnej sytuacji gospodarczej na świecie i w kraju, na 
podstawie danych GUS.  Przypomniał, że dobry wizerunek LP był 
budowany przez kolejne pokolenia leśników i obowiązkiem jest 
szczególna troska o to dziedzictwo. W kwestii skarg i wniosków 
kierowanych do dyrektora generalnego LP stwierdził, że należy 
dołożyć starań, aby sprawy załatwiać na  szczeblu nadleśnictwa  
i RDLP. Omawiając ważniejsze zagadnienia w ostatnim okresie, 
wymienił posiedzenie Kolegium LP 22 kwietnia 2008 r., na którym 
został pozytywnie zaopiniowany plan finansowo-gospodarczy LP 
na 2008 r. i posiedzenie Sejmu w sprawie „Raportu o stanie lasów  
za 2006 r.”. Zwrócił uwagę na pismo z DGLP w sprawie tymczaso-
wego wstrzymania działań związanych z małą retencją (w związku 
z potrzebą wprowadzenia regulacji prawnych, dotyczących oceny 
oddziaływania na środowisko), z wyjątkiem sytuacji, gdy procedury 
zostały już uruchomione. Poruszył sprawę mieszkań bezpłatnych 
dla pracowników – pismo w tej sprawie zostanie przesłane do RDLP 
w najbliższych dniach. Podkreślił potrzebę monitorowania kosztów 
w relacji do przychodów oraz  bieżącego kontrolowania płynności 
finansowej w jednostkach LP. 

Ad 1
Zast. dyr. LP T. Wójcik  przedstawił analizę pozyskania i sprze-

daży drewna – stan na 5 maja 2008 r. – w odniesieniu do planu 
finansowo-gospodarczego LP oraz lat ubiegłych. Omówił ceny, 
zapas  oraz zaawansowanie sprzedaży poszczególnych sortymen-
tów surowca drzewnego wg RDLP. Następnie przedstawił dane  
o produkcji i wskaźnikach finansowych poszczególnych branż prze-
mysłu drzewnego 2007/2008 – nastąpił spadek dynamiki wzrostu 
wartości produkcji sprzedanej. W świetle omawianych spraw nawią-
zał do obowiązujących zasad sprzedaży drewna i potrzeby ich 
nowelizacji. We wstępie do dalszej dyskusji szczegółowo rozważył 
różne aspekty obecnej sytuacji rynkowej. Następnie temat ten 
omawiano w sposób seminaryjny z udziałem wszystkich dyrekto-
rów regionalnych dyrekcji LP, którzy przedstawili sytuację na tere-
nie RDLP i wnioski z niej wynikające. W wyniku dyskusji ustalono 
wspólne stanowisko (załączone do niniejszego protokołu), doty-
czące strategii sprzedaży surowca drzewnego w LP, które  
po zatwierdzaniu przez dyrektora generalnego LP będzie stanowiło 
wytyczną dla jednostek LP.

Dyr. K. Szabla – przewodniczący zespołu zadaniowego  
ds. nowelizacji zasad sprzedaży drewna – przedstawił wyniki pracy 
zespołu. Dotychczasowe zasady sprzedaży drewna wymagają 
pewnych zmian, uwzględniających m.in. nową sytuację rynkową, 
zwiększenie funkcjonalności i przejrzystości Portalu Leśno-Drzew-
nego, uzupełnienia o regulacje na okres dekoniunktury, przeniesie-
nia części zapisów do regulaminów i instrukcji, redukcji liczby 
kryteriów oceny oferty. Dorobek koncepcyjny zarządzenia 52A 
powinien być wykorzystany. Istotną rzeczą będzie symulacja 
wpływu poszczególnych rozwiązań na przychody LP i rynek 
drzewny. We wnioskach odniósł się także do Komisji Leśno-Drzew-
nej, historii oraz harmonogramów umów, puli rozwojowej drewna  
i incydentalnej, sprzedaży w trybie negocjacji sortymentów cennych, 
odwołań, a także renegocjacji cen. Końcowy raport zespołu został 
przekazany dyrektorowi generalnemu LP.

W dyskusji udział wzięli dyrektorzy: P. Grygier, S. Wencel  
i L. Banach. Poruszono zagadnienia: ustalania ceny do rokowań 
internetowych, punktacji ofert w kontekście terminów płatności, puli 
rozwojowej i wliczania lat współpracy przy zmianach właścicielskich 
(liczy się następstwo prawne). 

Ad 2
Nacz. A. Królicki omówił wyniki ekonomiczne  LP po I kwartale 

2008 r.  wg RDLP  oraz w porównaniu z planem na 2008 r. i analo-
gicznym okresem roku ubiegłego:

– przychodów, 
– kosztów uzyskania przychodów,
– wyniku finansowego. 
Omówił układ rodzajowy kosztów, stan zapasów oraz zatrudnie-

nie i płace za I kwartał br. Przedstawił analizę kosztów jednostko-
wych odnowień, czyszczeń wczesnych i późnych planowanych 
oraz  wykonanych w 2007 r., w kontekście planu na 2008 r. Na tej 
podstawie zaprezentował koncepcję modelowania kosztów. Zanali-
zował przychody w I kwartale br. w porównaniu z dynamiką dwóch 
ubiegłych lat oraz wzrostem kosztów pozyskania, hodowli, ochrony 
lasu i ochrony przeciwpożarowej. Przedstawił  wskaźniki ekono-
miczne w jednostkach LP (płynności, pokrycia aktywów trwałych 
kapitałem własnym, sprawności działania) i wydatki z funduszu leś-
nego na budowę środków trwałych.

Zwrócił uwagę na kwestię prawidłowości danych w bazie nadleś- 
nictw, hurtowni i sprawozdawczości. Podkreślił, że w wypadku proble-
mów należy korzystać z systemu zgłaszania błędów. Przypom- 
niał o konieczności starannej analizy ekonomicznej przy budowie 
środków trwałych, dyscyplinie kosztów utrzymania biur RDLP, 
monitorowaniu przychodów i kosztów jednostek LP. Przedstawił 
skutki finansowe różnych wariantów  decyzji płacowych.
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Ad 3
1. Nacz. W. Fonder. 

• Notyfikacja programów pomocowych z NFOŚiGW na lata 
2007–2013 na zalesienia, przebudowę drzewostanów, 
ochronę lasu i ochronę przeciwpożarową oraz szkółkarstwo 
– pomocy tej nie można łączyć z pomocą unijną, szczególnie 
z programami PROW, SPO – Infrastruktura i Środowisko.

• Mała retencja – działania w tej sprawie chwilowo wstrzymano 
z uwagi na konieczność dokończenia prac legislacyjnych, 
związanych z oceną oddziaływania na środowisko. Wkrótce 
do RDLP zostanie przekazany poradnik małej retencji.

• Programy szkółkarskie dla RDLP – opracowanie kierunków 
rozwoju szkółkarstwa w związku ze spadkiem powierzchni 
zalesień i odnowień. Do końca roku planuje się przygoto-
wanie regionalnych programów rozwoju szkółkarstwa, które 
będą również podstawą uzyskiwania zewnętrznego dofinan-
sowania. Przy tym uwaga: dofinansowanie szkółki  
z NFOŚiGW powoduje zakaz 5-letniej sprzedaży sadzonek 
(pomoc publiczna).

• Szkolenia technologiczne – technika i technologia w użytko-
waniu głównym lasu, ze szczególnym uwzględnieniem 
maszyn wielooperacyjnych – rozpoczną się jesienią 2008 r.

W dyskusji udział wzięli dyrektorzy: J. Kaczmarek,  
L. Banach, K. Szabla, S. Wencel, T. Wójcik i P. Lutyk. Poruszono 
następujące sprawy: włączenia w tematykę szkoleń odbioru drewna 
kłodowanego, barier mentalnych we wdrażaniu postępu technicz-
nego, skrócenia systemu odbioru drewna, warunków wydajności 
pracy maszyn wielooperacyjnych, obciążenia dodatkową pracą 
leśniczych, gwarancji pracy dla ZUL-i inwestujących w maszyny 
wielooperacyjne, uwzględnienia na etapie planowania szlaków 
zrywkowych, norm klasyfikacji jakościowej, jak też problemu 
odpływu siły roboczej (temat ten zostanie szczegółowo omówiony 
na następnej naradzie).

2. Dyrektorzy RDLP zwrócą uwagę na zasoby genowe przecho-
wywane w LBG w Kostrzycy.

3. Gł. insp. LP K. Grzybowski poinformował, że projekt nowej 
tematyki i metodyki kontroli kompleksowej zostanie przekazany 
RDLP do konsultacji. Zostało przygotowane zarządzenie DGLP 
w sprawie kontroli instytucjonalnej w LP, w którym uwzględniono 
uwagi zgłoszone przez RDLP. Na jednej z kolejnych narad  
zostaną omówione wyniki kontroli problemowej na temat gospo-
darowania majątkiem Skarbu Państwa. Rozpoczęto kontrolę 
problemową w zakresie sprzedaży drewna.  Omówił skargi  
i wnioski wpływające do Dyrekcji Generalnej LP. Dotyczą one 
m.in.: spraw mieszkaniowych, pracowniczych, zamiany gruntów, 
zamówień publicznych, gospodarki leśnej i łowieckiej oraz 
ochrony przyrody.

4. Nacz. A. Grzegorczyk: 
• Umowy na mieszkania bezpłatne dla pracowników Służby Leśnej 

(na podstawie rozporządzenia ministra środowiska) – powinna 

to być umowa najmu lokalu. W tej sprawie zostanie przygoto-
wane pismo z DGLP i wzór umowy.

• Sprawy płacowe w świetle spotkania 23.04.08 r. z centralami 
związkowymi.

• Limit na jazdy terenowe w związku z wystąpieniem central związ-
kowych do ministra infrastruktury o zwiększenie limitu km dla 
Służby Leśnej na jazdy lokalne i wyodrębnienie dodatkowej 
kategorii pojazdów. Poinformowała również o wynikach wstęp-
nego spotkania w Ministerstwie Infrastruktury w tej sprawie – 
– będzie ona wymagała dalszej analizy.

W dyskusji udział wzięli dyrektorzy: L. Banach, P. Lutyk,  
K. Szabla, J. Kaczmarek, T. Wójcik i nacz. W. Żyndul.

5. Pan J. Błaszczyk przedstawił informację o gospodarce łowiec-
kiej w LP w latach 2006/2007 na tle ostatnich 3 lat. Przypomniał, 
że 168 ośrodków hodowli zwierzyny w LP służy realizacji arty-
kułu 28 ustawy prawo łowieckie. Podał dane o: paśnikach, lizaw-
kach, ambonach, wojlerach, poletkach żerowych i łąkach śródle-
śnych. Omówił szkody łowieckie – powierzchnia 4,5 tys. ha  
i trofea. Zanalizował liczebność gatunkową – wystąpiła tendencja 
spadkowa w populacji sarny i dzika, liczebność natomiast popu-
lacji daniela rośnie. Poziom pozyskania w OHZ LP jest stabilny. 
Poinformował o przychodach i kosztach gospodarki łowieckiej, 
dopłatach bezpośrednich za łąki śródleśne i poletka, kosztach 
zagospodarowania obwodów łowieckich i organizacji polowań. 
Przedstawił podejmowane działania informacyjne i promocyjne 
w zakresie gospodarki łowieckiej i ich efekty. Zaprezentował 
wyniki kompleksowej oceny gospodarki łowieckiej, dokonanej 
przez dyrektorów RDLP i na szczeblu DGLP. Omówił zamie-
rzenia na najbliższy czas w odniesieniu do gospodarowania 
kwaterami, infrastruktury służącej do pozyskania zwierzyny  
i nowych programów: modelowego zagospodarowania łowisk, 
ochrony kaczki krzyżówki i muflona.

W dyskusji udział wzięli dyrektorzy – J. Kaczmarek i P. Zbrożek.

6. Nacz. J. Błasiak przypomniała o wojewódzkich zespołach 
specjalistycznych, powołanych przez wojewodów w celu zapro-
ponowania obszarów sieci Natura 2000  i konieczności zaanga-
żowanego udziału w pracach zespołów leśników, specjalizują-
cych się w inwentaryzacji przyrodniczej. Sprawa jest bardzo 
ważna z uwagi na proces tworzenia sieci Natura 2000 na terenie 
RDLP.

Notowała:
Anna Trzeciak

AKCEPTUJĘ:
DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
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Na podstawie analizy sytuacji rynkowej dyrektorzy RDLP 
uczestniczący w naradzie, w Jedlni, 8 maja 2008 roku przed-
stawiają następujące stanowisko w sprawie strategii sprze-
daży surowca drzewnego w najbliższym okresie.

1. Wskazana jest obniżka cen drewna objętego sprzedażą w trybie 
rokowań internetowych. O rodzajach sortymentów objętych 
obniżką w skali poszczególnych RDLP decydują dyrektorzy 
RDLP w porozumieniu z nadleśniczymi. Powinny to być sorty-
menty, na które jest najmniejszy popyt. 

2. Obniżka powinna nastąpić w drodze renegocjacji umów kupna–
sprzedaży drewna sprzedanego w drodze rokowań interneto-
wych (przypisu z portalu).

3. Poziom obniżki cen nie powinien przekroczyć 10% w stosunku 
do cen zapisanych w umowach. Ostateczny poziom obniżki 
będzie wynikiem negocjacji.

4. Obniżka powinna objąć okres 01.06-30.09.2008 r.
5. Obniżka powinna dotyczyć drewna zakupionego w okresie 

01.06–30.09.2008 r. na sortymenty ustalone przez dyrektora 
RDLP zgodnie z punktem 1.

6. Drewno o obniżonych cenach nieodebrane przez nabywców 
zgodnie z ustalonym harmonogramem należy kierować  
na „e-drewno”. Cenę wyjściową i minimalną ustala organizator licy-
tacji. Powyższe wejdzie w życie po zmianie zarządzenia nr 52A.

7. Dyrektor generalny Lasów Państwowych może ustalić inne 
warunki sprzedaży dla drewna poklęskowego na wniosek  
dyrektora RDLP.

STANOWISKO DYREKTORÓW 
REGIONALNYCH DYREKCJI LASÓW PANSTWOWYCH

POSIEDZENIE KOLEGIUM LASÓW PAŃSTWOWYCH 
Warszawa, 22 kwietnia 2008 r.

GD-0011/1/2008

Posiedzenie otworzył przewodniczący Kolegium LP dr inż. 
Konrad Tomaszewski. Powitał zebranych i zaproponował porządek 
posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i omówienie porządku dziennego.
2. Wręczenie aktów powołania nowo powołanym członkom Kole-

gium LP.
3. Informacja dyrektora generalnego LP o realizacji zadań w 2007 r.
4. Projekt planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych 

na 2008 r. i sytuacja finansowo-gospodarcza LP po pierwszym 
kwartale 2008 r.

5. Stan prac nad nowelizacją zasad sprzedaży drewna.
6. Docelowa wizja planowania finansowo-gospodarczego w Lasach 

Państwowych.
7. Zmiany w regulaminie Kolegium LP.
8. Działanie portalu leśno-samorządowego oraz portalu Kolegium 

Lasów Państwowych.
9. Sprawy wniesione.
10. Przyjęcie uchwał i wniosków.

Udział w posiedzeniu wzięło 62 członków Kolegium LP (nieobec-
ność usprawiedliwiły 2 osoby), a także podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Środowiska – Janusz Zaleski oraz dyrektor Departamentu 
Leśnictwa MŚ – Zofia Chrempińska). 

Członkiem Kolegium LP przestał być pan Marian Pigan, który 
został powołany na stanowisko dyrektora generalnego LP.

Ad 1
G. Zagrobelna i R. Gruś zwrócili się z wnioskiem o uzupełnienie 

porządku obrad o następujące sprawy: sytuacja kadrowa w LP, 
projekt nowelizacji ustawy o lasach i wykonawstwo prac przez 
zakłady usług leśnych LP. Zostały one włączone do pkt. 9 porządku 
obrad.

Kolegium LP zaakceptowało skład Komisji Skrutacyjnej, powoła-
nej na inauguracyjnym posiedzeniu: Marek Szary – przewodniczący 
(w zastępstwie nieobecnego Marka Hejmana), Czesław Czochra  
i Janusz Sala.

Ad 2
Dyr. gen. LP M. Pigan wręczył akty powołania nowo powołanym 

członkom Kolegium LP: Bogdanowi Gieburowskiemu – RDLP Kato-
wice, Leonowi Jagodzie – RDLP Kraków, Piotrowi Zbrożkowi – RDLP 
Białystok, Włodzimierzowi Błaszczykowi – Nadleśnictwo Świerklaniec, 
Maciejowi Taborskiemu – Nadleśnioctwo Przytok, Zbigniewowi Gryzło 
– Nadleśnictwo Nawojowa, Januszowi Jeznachowi – Nadleśnictwo 
Nowe Ramuki, Edwardowi Tomeckiemu – Nadleśnictwo Rudnik, 
Adamowi Potockiemu – Nadleśnictwo Bobolice, Stanisławowi Baza-
nowi – Nadleśnictwo Oleśnica Śląska, Piotrowi Świdrowi – Nadleśnic-
two Brzózka, Kazimierzowi Ulenieckiemu – Krajowa Sekcja 
Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. 

Podsekretarz stanu J. Zaleski podkreślił, że przedmiotem 
spotkania są ważne dla funkcjonowania LP sprawy, w tym plan 
finansowo-gospodarczy LP. Istotnym zagadnieniem jest nie tylko 
ocena realizacji planu, ale również odniesienie do kilkuletniej 
perspektywy. Poruszył sprawę rozwoju LP w najbliższych latach  
w kontekście sytuacji na rynku drzewnym i ogólnych tendencji gos-
podarczych. Wyzwaniem dla LP będzie także Natura 2000, wyma-
gająca nowego zdefiniowania zadań gospodarki leśnej na jej 
obszarze. Odniósł się również do sprawy ewentualnej zmiany defi-
nicji gospodarki leśnej – nie planuje się żadnych działań w tej 
kwestii.

  
Ad 3

Dyr. gen. LP M. Pigan poinformował o planowanych zmianach 
w strukturze organizacyjnej Dyrekcji Generalnej LP. Oceniając 
zadania w 2007 r.  stwierdził, że zrealizowano wszystkie planowane 
zadania. Odniósł się do sytuacji na rynku surowca drzewnego  
w kontekście europejskim i światowym, współpracy z przemysłem 
drzewnym, inwentaryzacji przyrodniczej w LP (zakończenie  
do czerwca br.), problemów z certyfikacją FSC oraz stanu prac nad 
certyfikacją PEFC, nowelizacji ustawy o lasach oraz założeń  
do planu finansowo-gospodarczego LP w aspekcie wzrostu stawek 
dla zakładów usług leśnych.

W zakresie handlu drewnem omówił:
–  pozyskanie i sprzedaż surowca drzewnego w 2007 r. na tle lat  

2000–2007 oraz plan na 2008 r. (analiza sortymentów i w odnie-
sieniu do RDLP),

–  ceny surowca drzewnego w 2007 r. oraz osiągnięte w Portalu 
Leśno-Drzewnym na rok 2008,

–  ceny celulozy, płyt wiórowych, wyrobów papierniczych, tektury 
oraz tarcicy i produktów drzewnych na rynkach europejskich.

Zast. dyr. gen. LP R. Kapuściński przedstawił informację  
o realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej w 2007 r. oraz plan 
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zadań na 2008 r. Omówił następujące zagadnienia:
–  odnowienia i zalesienia,
–  poprawki,
–  pielęgnowanie gleby i niszczenie chwastów,
–  czyszczenia wczesne i późne, 
–  wprowadzanie podszytów,
–  trzebieże wczesne,
–  przebudowę drzewostanów.

Poinformował, że w związku z rozmiarem powierzchni gruntów 
przekazywanych do zalesień przez Agencję Nieruchomości Rolnych  
oraz ograniczeniami wynikającymi z ustanowienia obszarów Natura 
2000, realizacja rozmiarów założonych przez Krajowy Program 
Zwiększania Lesistości będzie trudna. Przedstawił informację  
o finansowaniu głównych zadań z zakresu hodowli lasu w 2007 r.  
i plan na 2008 r., w tym dotację budżetową na realizację zadań 
określonych w artykule 54 ustawy o lasach. Zadania z zakresu 
hodowli lasu zostały wykonane pomyślnie. W dziedzinie ochrony 
lasu zrealizowano w 2007 r. następujące zadania:
–  ochrona lasu przed zwierzyną,
–  ograniczanie populacji szkodliwych owadów,
–  sprzątanie lasu,
–  ochrona przeciwpożarowa – przeciętna powierzchnia pożaru  

w LP wyniosła 0,20 ha; głównymi przyczynami pożarów lasu 
były podpalenia i nieostrożność dorosłych; w 2007 r. nie odnoto-
wano dużych pożarów lasu; na podstawie analizowanych danych 
ocenił, że system ochrony przeciwpożarowej jest skuteczny;  
w ramach działań profilaktycznych wykonano 80 km nowych 
pasów przeciwpożarowych, odnowiono 9,6 tys. ha starych, 
uporządkowano z materiałów łatwopalnych 35,5 tys. ha 
powierzchni leśnej; w nawiązaniu do powyższych zadań przed-
stawił plan na 2008 r.

Odniósł się do inwentaryzacji przyrodniczej – jakkolwiek wymaga 
uzupełnień, to stanowi ona dobrą podstawę do racjonalnego gospo-
darowania. Było to też dobrą okazją do pogłębienia współpracy  
z organizacjami ekologicznymi i  przyrodnikami.

Przew. Kol. LP K. Tomaszewski zwrócił uwagę na kwestię 
użytkowania rębnego z punktu widzenia etatu w planie urządzenia 
lasu,  zasadę równomierności pozyskiwania drewna i aneksowania 
planów urządzenia lasu. 

W dyskusji głos zabrali dyr.: M. Pigan, B. Gieburowski  
i p. P. Pogoda. Poruszono zagadnienie intensywności pozyskania 
w ramach etatu (poza sytuacjami klęskowymi), klęski w nadleśnic-
twach beskidzkich w kontekście  zasad sprzedaży drewna i zarzą-
dzenia DGLP 52A, aneksowania planu urządzenia lasu, etatu 
średniorocznego i zbilansowanego oraz podejmowania decyzji w 
sprawie realizacji etatu w nadleśnictwach pod nadzorem RDLP. 
Poruszono także sprawę śmieci w lasach w odniesieniu do zapisów 
ustawy, tzw. śmieciowej, oraz klasyfikacji działalności LP. 

Zast. dyr. gen. LP R. Kapuściński  udzielił odpowiedzi na pyta-
nie nadleśniczego M. Walczaka o koszty ochrony przyrody  
i edukacji.

 
Ad 4

Nacz. A. Królicki omówił założenia planu finansowo-gospodar-
czego LP na 2008 r.: przychody, koszty, wynik. Zaprezentował 
szczegółową analizę dotyczącą bilansu funduszu leśnego, w tym w 
zakresie lasów innej własności. Omówił zagadnienie zatrudnienia  
i płac, nakłady na budowę środków trwałych oraz wydatki finanso-
wane z budżetu państwa w 2007 r. w kontekście planu.

W dyskusji udział wzięli: wicemin. J. Zaleski, R. Gruś, dyr. 
gen. LP M. Pigan, przew. Kol. LP K. Tomaszewski, nadl.  
J. Pawliszak, dyr. M. Szary, nadl. M. Taborski,  prof. A. Klocek, 
W. Grochala, S. Nowak, A. Konieczny, M. Dobrzyński, C. Osta-
szewski.  Poruszono następujące sprawy:

–  potrzeby doinwestowania Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu, 
po analizie ekonomicznej,

–  wykorzystania zakładów LP regionalnych i o zasięgu krajowym,
–  potrzeby rozwiązań systemowych odnośnie gruntów pod liniami 

energetycznymi,
– pozycji  planu dotyczącej działalności dodatkowej (RDLP 

Wrocław),
–  potrzeby opracowania klasyfikacji działalności,
–  narastającego problemu sprzątania lasu, kosztów utylizacji   

i potrzeby podjęcia działań legislacyjnych (w gminach, w których 
istnieje zryczałtowany odbiór śmieci, problem ten jest znacznie 
mniejszy),

–  rozszerzenia planu LP o plany RDLP i zakładów o zasięgu 
krajowym,

– pozycji planu LP o pozostałej sprzedaży w nadleśnictwach  
(sprzedaż materiałów, dzierżawy gruntów i obiektów),

–  przejrzystych reguł weryfikacji wyniku finansowego,
–  konsultantów ds. ochrony przyrody w związku z potrzebą reago-

wania na zagrożenia,
–  zwiększenia nakładów na badania,
–  ekonomicznej analizy poszczególnych pozycji planu LP  

i ich wzajemnej relacji,
–  przyszłości LP w kontekście sytuacji leśnictwa w Europie, 
–  wahań na rynku drzewnym,
– potrzeby pokazywania społeczeństwu kosztów ponoszonych 

przez LP na pozaprodukcyjne funkcje lasu,
–  przykładu kraju europejskiego, w którym lasy państwowe koor-

dynują logistykę i dostawy surowca drzewnego,    
–  wzrostu kosztów usług leśnych,
–  sprzedaży drewna i wypracowania zysku, rosnących kosztów 

usług leśnych,
–  struktury przychodów leśnictwa szwajcarskiego w kontekście 

zachodzących przemian, 
–  oczekiwania przemysłu obniżki cen drewna okrągłego iglastego 

o 16% i liściastego o 20%,
–  kosztów promocji w odniesieniu do sytuacji na rynku,
–  uzgodnień płacowych ze związkami zawodowymi,
–  uporządkowania sprawy dzierżaw  (osiąganie celów gospodarki 

leśnej),
– powiązania prognozy sytuacji finansowo-gospodarczej LP  

z planowaniem,
–  dodefiniowania i poprawienia nazewnictwa niektórych pozycji 

planu,
–  funduszu stabilizacji,
–  notyfikacji dotyczących funduszu leśnego w lasach nie stano-

wiących własności Skarbu Państwa.
Odpowiedzi na pytania udzielili: dyr. gen. LP M. Pigan,  

W. Sawicka, nacz. J. Błasiak i nacz. W. Fonder.

Przew. Kol. LP K. Tomaszewski przedstawił treść projektu 
uchwały nr 1 Kolegium LP  w sprawie opinii do projektu planu finan-
sowo-gospodarczego LP na rok 2008. Członkowie Kolegium LP nie 
wnieśli poprawek do projektu uchwały oraz nie zgłosili uwag do 
propozycji głosowania jawnego nad uchwałą. Komisja skrutacyjna 
ogłosiła wyniki głosowania: za przyjęciem uchwały głosowało 58 
osób, wstrzymała się 1 osoba, nikt nie głosował przeciw – protokół 
komisji skrutacyjnej i uchwała nr 1 stanowią załączniki do niniej-
szego protokółu (bez publikacji – przyp. red.). 

Ad  5, 6, 7, 8
W uzgodnieniu z dyr. gen. LP M. Piganem sprawy wymienione 

w punktach 5, 6, 7 i 8 zostały przeniesione na następne posiedze-
nie Kolegium LP.

Ad 9 (sprawy wniesione)
1. Sprawa Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu została poru-

szona i wyjaśniona w pkt. 4.
2. Problematyka zarządzania kadrami w LP. 
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W dyskusji na temat punktu drugiego udział wzięli: G. 
Zagrobelna, A. Konieczny, A. Kostrzewa, R. Gruś, nadleśniczo-
wie L. Bednarz i Z. Gryzło, W. Grochala, G. Półtorak, przew. 
Kol. LP K. Tomaszewski. Poruszono następujące sprawy: zmiany 
kadrowe w LP na przestrzeni ostatnich miesięcy, odpowiedzialność 
dyrektorów RDLP za zarządzanie kadrami, mieszkania zakładowe, 
polityka kadrowa LP na tle jakości życia publicznego, standardy 
etyczne, „zagospodarowanie” osób odwołanych ze stanowisk, 
potrzeba wypracowania polityki kadrowej w LP i awansowania 
wartościowych pracowników, konkursy na stanowiska w LP. 

Dyr. gen. LP M. Pigan odniósł się do powyższych wypowiedzi i 
w podsumowaniu  stwierdził, że kadry są bardzo istotnym elemen-
tem zarządzania LP i dlatego należy stworzyć odpowiednią politykę 
kadrową. Trudne decyzje kadrowe muszą być uzasadnione  
i powinny być podejmowane w sposób wyważony i merytoryczny. 

3. Informacja o nowelizacji prawa leśnego.
Przew. Kol. LP K. Tomaszewski wymienił zagadnienia, które będą 

miały istotny wpływ na przyszłość LP, m.in.: roszczenia niemieckie, 

uporządkowanie ksiąg wieczystych, zarządzanie funduszem leśnym 
oraz kierunki zmian w ustawach: o lasach i ochronie przyrody.

Dyr. dep. MŚ Z. Chrempińska poinformowała Kolegium LP  
o aktualnych pracach nad nowelizacją ustawy o lasach oraz ustawy 
o ochronie przyrody w odniesieniu do leśnictwa. Poruszyła również 
kwestie: reprywatyzacji, Natury 2000, lasów niepaństwowych, 
służebności przesyłowej (grunty pod liniami energetycznymi),  
kadrowe i mieszkaniowe, uprawnienia majątkowe, rozporządzenia 
o gospodarce finansowej, urządzania lasu i szkolnictwa leśnego. 

Do końca posiedzenia Kolegium LP nie wniesiono uwag do 
protokółu z posiedzenia odbytego 4 grudnia 2007 r. 

Protokołowała
Anna Trzeciak

PRZEWODNICZĄCY 
KOLEGIUM LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

ZAŁĄCZNIK NR 1  
Uchwała nr 1 z posiedzenia  

Kolegium Lasów Państwowych  
22 kwietnia 2008 r.

W SPRAWIE OPINII DO PROJEKTU PLANU 
FINANSOWO-GOSPODARCZEGO LASÓW 

PAŃSTWOWYCH NA ROK 2008

Działając na podstawie § 14 regulaminu Kolegium Lasów 
Państwowych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 60 dyrek-
tora generalnego Lasów Państwowych z 9 listopada 2007 roku  
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady działania 
oraz trybu pracy Kolegium Lasów Państwowych, a także biorąc pod 
uwagę, że:
1) w § 9, ust. 3, pkt 2) Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, 

że „dyrektor generalny LP przedstawia kolegium dla wyrażenia 
opinii projekty (...) planów gospodarczo-finansowych Lasów 
Państwowych;

2) w § 19, ust.1, lit. e) regulaminu Kolegium Lasów Państwowych 
ustalono, że „do właściwości Kolegium Lasów Państwowych (...) 
należy wydawanie, adresowanych do dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych, opinii w sprawie projektu planu finansowo- 
-gospodarczego Lasów Państwowych”;

3) rozporządzenie Rady Ministrów z 6 grudnia 1994 roku w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe określiło, że:
a) plany finansowo-gospodarcze jednostek organizacyjnych 

Lasów Państwowych powinny zawierać zadania rzeczowe, 
przychody ze sprzedaży, koszty działalności, wynik finan-
sowy (§ 6, ust.1);

b) plany finansowo-gospodarcze regionalnych dyrekcji, obok 
planu własnego, obejmują plany nadleśnictw i zakładów, 
zatwierdzane przez dyrektora regionalnej dyrekcji LP (§ 6, 
ust. 2);

c) plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje 
plan Dyrekcji Generalnej LP i plany dyrekcji regionalnych LP, 
zatwierdzane przez dyrektora generalnego LP; w związku z 
tym uchwala się, co następuje.

§ 1
Kolegium Lasów Państwowych, obradujące na posiedzeniu 

zwołanym w Warszawie 22 kwietnia 2008 roku, na mocy niniejszej 
uchwały wyraża opinię rekomendującą projekt planu finansowo-go-
spodarczego Lasów Państwowych na rok 2008, jako dokumentu 
zasługującego na poddanie dalszemu procedowaniu zgodnie  
z przepisami prawa. 

§ 2
Kolegium Lasów Państwowych zwraca się do dyrektora general-

nego Lasów Państwowych, aby zechciał rozważyć podjęcie działań 
doskonalących planowanie finansowo-gospodarcze w Lasach 
Państwowych, stosownie do uwag i postulatów zgłoszonych w trak-
cie dzisiejszego posiedzenia do protokołu.

§ 3
Kolegium Lasów Państwowych wnioskuje o opublikowanie 

niniejszej uchwały w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwo-
wych, stosownie do wymagania ustalonego w § 14, ust. 2 regula-
minu Kolegium Lasów Państwowych.

§ 4
Niniejszą uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, przy następu-

jącym wyniku głosowania, ustalonym przez komisję skrutacyjną  
w składzie: Marek Szary (przewodniczący), Czesław Czochra (czło-
nek), Janusz Sala (członek):
1) liczba członków Kolegium Lasów Państwowych: 62 osoby;
2) liczba członków Kolegium Lasów Państwowych głosujących  

za przyjęciem uchwały: 58 osób;
3) liczba członków Kolegium Lasów Państwowych głosujących 

przeciw przyjęciu uchwały: brak;
4) liczba członków Kolegium Lasów Państwowych wstrzymujących 

się od głosowania: 1 osoba;
na dowód jej przyjęcia podpisano przez przewodniczącego Kole-
gium LP w Warszawie, 22 kwietnia 2008 roku.

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski
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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. Chełm
Pobołowice
109f

Kolonia Pobołowice
Żmudź
Kolonia Pobołowice
22–114 Pobołowice 

151/2
63605
SR w Chełmie
1493 

jeden lokal 
w budynku mieszkalnym, 
dwurodzinnym, zasiedlony,
bud. gospodarczy

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

Warszawa, 25 kwietnia 2008 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

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. Kraśnik
Dzierzkowice
39o

Urzędów Wodna
Urzędów
ul. Wodna 116
23–250 Urzędów 

1358/1
77430
SR w Kraśniku
1530 

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

2. Kraśnik
Dzierzkowice
148a

Góry Kolonia
Zakrzówek
Góry 2
23–213 Zakrzówek

508/2
77084
SR w Kraśniku
2055

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony,
bud. gospodarczy

3. Sarnaki
Sarnaki
252d

Zaburze
Sarnaki
08–220 Sarnaki

461/1
76678
SR w Łosicach
udz. w 3724

dwa lokale 
w budynku mieszkalnym,
czterorodzinnym, zasiedlone,
bud. gospodarczy

4. Zwierzyniec
Tereszpol
5h

Panasówka
Tereszpol
Panasówka 25
23–407 Tereszpol

62/1
70755
SR w Biłgoraju
1910

budynek mieszkalny, 
dwurodzinny,
zasiedlony,
bud. gospodarczy

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

Warszawa, 25 kwietnia 2008 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom

Lp.

Nazwa 
nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,

adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób

zagospodarowania

1. Grójec
Skuły
160c

Skuły
Żabia Wola
Skuły 22/1 i 22/2
96–311 Żabia Wola

160/2
PL1Z/00050985/5
SR w Żyrardowie
2830

budynek mieszkalny, 
dwurodzinny, jeden lokal 
zasiedlony, jeden pustostan, 
bud. gospodarczy

2. Stąporków
Niekłań
98o, p, r

Mroczków
Mroczków-Kamionka 30
26–120 Bliżyn

410/1
4451
SR w Skarżysku 
Kamiennej
1527

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony,
bud. gospodarczy stodoła

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 21 kwietnia 2008 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,

adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób

zagospodarowania

1 2 3 4 5

1. Świdnica
Bielawa
293g

Ostroszowice
Dzierżoniów
Jodłownik 24
58–262 Ostroszowice

899/1
26889
SR w Dzierżoniowie
1255 

budynek 
mieszkalno-gospodarczy, 
pustostan

2. Świdnica
Świdnica
43b

Skarżyce
Strzegom
Skarżyce 8
58–140 Jaworzyna Śląska

108/1
31094
SR w Świdnicy
1894 

budynek 
mieszkalno-gospodarczy, 
jednorodzinny,
zasiedlony

3. Świeradów
Lubań
46ax, bx

Radogoszcz
Lubań
Radogoszcz 32 m. 1 i 2
58–800 Lubań

634/46
26406
SR w Lubaniu
1598

budynek mieszkalny, 
dwurodzinny, zasiedlony, 
bud. gospodarczy – garaż

4. Świeradów
Świeradów
251rx

Świeradów Zdrój V
miasto Świeradów Zdrój
ul. Grunwaldzka 10
59–850 Świeradów Zdrój

11/1
6160
SR w Lwówku Śląskim
800

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

5. Świeradów
Świeradów
252j

Świeradów Zdrój IV
miasto Świeradów Zdrój
ul. Polna 19
59–850 Świeradów Zdrój

60/252
21545
SR w Lwówku Śląskim
951

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

6. Wołów 
Wińsko
35f

Wińsko
Wińsko
ul. Piłsudskiego 104
56–160 Wińsko

436/36
WR1L00034666/4
SR w Wołowie
298

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, 
w zabudowie bliźniaczej, 
zasiedlony

7. Wołów 
Wińsko
35f

Wińsko
Wińsko
ul. Piłsudskiego 102
56–160 Wińsko

436/37
WR1L00034666/4
SR w Wołowie
360

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, 
w zabudowie bliźniaczej, 
zasiedlony
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1 2 3 4 5

8. Szklarska Poręba
Szklarska Poręba
323r

Szklarska Poręba
Szklarska Poręba
ul. 11 Listopada 8B m. 1–4
58–580 Szklarska Poręba

407
50440
SR w Jeleniej Górze
659

budynek mieszkalny, 
czterorodzinny, zasiedlony

9. Szklarska Poręba
Szklarska Poręba
323r

Szklarska Poręba
Szklarska Poręba
ul. 11 Listopada 8G m. 2, 3, 5, 6
58–580 Szklarska Poręba

400
50440
SR w Jeleniej Górze
1192

budynek mieszkalny, 
sześciorodzinny, zasiedlony 
(do sprzedaży cztery lokale)

10. Szklarska Poręba
Szklarska Poręba
324f

Szklarska Poręba
Szklarska Poręba
ul. Szosa Czeska 5A m. 1, 2
58–580 Szklarska Poręba

395/1
50440
SR w Jeleniej Górze
1462

budynek mieszkalny, 
dwurodzinny, zasiedlony 

11. Szklarska Poręba
Szklarska Poręba
181p

Szklarska Poręba
Szklarska Poręba
Jakuszyce 4 m. 1–3
58–580 Szklarska Poręba

387
50440
SR w Jeleniej Górze
2266

budynek mieszkalny, 
trzyrodzinny, lokale nr 1 i 2 
zasiedlone,
nr 3 – pustostan

12. Szklarska Poręba
Piechowice
349h

Szklarska Poręba
Szklarska Poręba
ul. Kasprowicza 34
58–580 Szklarska Poręba

397/1
50440
SR w Jeleniej Górze
1027

budynek 
mieszkalno-gospodarczy, 
jednorodzinny,
zasiedlony

13. Szklarska Poręba
Piechowice
268m, l

Michałowice
Piechowice
ul. Kolonijna 26 m. 1, 2
58–512 Stara Kamienica

348
51339
SR w Jeleniej Górze
1760

budynek mieszkalny, 
dwurodzinny, zasiedlony,
bud. gospodarczy

14. Szklarska Poręba
Piechowice
229d

Miechowice 0003
Piechowice
ul. Słoneczna 25
58–512 Stara Kamienica

130/229
51338
SR w Jeleniej Górze
663

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony,
bud. gospodarczy

15. Milicz
Milicz
11g

miasto Milicz
Milicz
ul. Generała Grota-Roweckiego 
17 m. 1, 2, 56–300 Milicz

31/11
21606
SR w Miliczu
953

budynek mieszkalny, 
dwurodzinny, zasiedlony,
bud. gospodarczy

16. Milicz
Milicz
11b

miasto Milicz
Milicz
ul. Osiedle 7
56–300 Milicz

120/11
7938
SR w Miliczu
591

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

17. Milicz
Milicz
11h

Sułów
Milicz
ul. Trzebnicka 25 m. 1–3, 6
56–300 Milicz

17/11
21606
SR w Miliczu
2544

budynek mieszkalny, 
sześciorodzinny, zasiedlony, 
do sprzedaży cztery lokale,
bud. gospodarczy

18. Wałbrzych
Głuszyca
90k

Głuszyca 1
Głuszyca
ul. Górna 9/1
58–340 Głuszyca

515/90
55699
SR w Wałbrzychu
1680, udział 5617/10000

budynek mieszkalny, 
trzyrodzinny, zasiedlony, 
do sprzedaży 
lokal nr 1

19. Zmigród
Sułów
47x

Sułów
Milicz
ul. Leśników 7/3
56–300 Milicz

674
25085
SR w Miliczu
11011, udział 887/10000

jeden lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym, 
w obrębie 
osiedla wielorodzinnego,
zasiedlony

20. Bystrzyca Kłodzka
Bystrzyca Kłodzka
47x

Stara Łomnica
Bystrzyca Kłodzka
Stara Łomnica 36
57–251 Gorzanów

490805
50215
SR w Kłodzku
632

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 25 kwietnia 2008 r.
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OGŁOSZENIA

Nadleśnictwo Kamienna Góra (RDLP Wrocław) unieważnia zgubioną legitymację służbową nr 11, wydaną 3 marca 1999 r. przez 
Nadleśnictwo Kamienna Góra leśniczemu Krzysztofowi Graczykowskiemu.

NADLEŚNICZY
mgr inż. Dariusz Gajda

Nadleśnictwo Mińsk w Mińsku Mazowieckim (RDLP Warszawa) informuje o zaginięciu na terenie leśnictwa Piaseczno urządzenia 
do cechowania drewna ze znakiem graficznym Lasów Państwowych.

NADLEŚNICZY
mgr inż. Piotr Serafin

Nadleśnictwo Lipinki (RDLP Zielona Góra) informuje, że skradziono 11 sztuk płytek do znakowania drewna o numerach oraz ozna-
czeniach: 5308 (140601), 5309 (140601),  5327 (140601), 5329 (140601), 5387 (140601), 5388 (140601), 5389 (140601), 5390 (140601), 
5391 (140601), 5394 (140601) i 5396 (140601). Oznaczniki o tych numerach zostały nabite na wielkowymiarowy surowiec osikowy, przy-
gotowany do wywozu w leśnictwie Sieciejów.

NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA LIPINKI
mgr inż. Roman Wrażeń

AUKCJA BRONI!
Przedmioty aukcji: 
•�broń:� karabiny,� sztucery,� strzelby,� drylingi,� kniejówki,� ekspresy,�
pistolety,� rewolwery,� broń� pneumatyczna,� broń� bez� zezwoleń,� broń�
biała;
•amunicja,�optyka�wojskowa�i�myśliwska;
•�trofea� łowieckie,� medale� i� ordery,� odznaczenia,� ubiory� i� stroje�
łowieckie�i�wojskowe;
•�inne�akcesoria�i�gadżety�o�tematyce�wojskowej�i�myśliwskiej,�grafika,�
pocztówki,�literatura.
ZGŁOŚ�SIĘ�DO�NAS�–�TWOJE�PRZEDMIOTY�ZOSTANĄ�SPRZEDANE� 
NA�PUBLICZNEJ�AUKCJI,�A�TY�UZYSKASZ�NAJLEPSZĄ�CENĘ!!!

Bezpłatna�wycena�przedmiotów,� fachowa,� profesjonalna� prezentacja�
okazów� to� szansa� na� dotarcie� do� właściwych� zainteresowanych�
nabywców!
Pełna�informacja�na�stronie�www.nat.com.pl
Zaproszenie�do�sprzedaży:�
Dyr.�Jacek�Kowalski,�tel.�0�22�335�15�55/58/64,�0�601�303�104

Termin�aukcji:�28.09.2008,�start�godz.�1000
Pokaz�przedmiotów�aukcyjnych�
w�dn.�26-27.09�w�godz.�1000–1800
Muzeum�Wojska�Polskiego�w�Warszawie,�
Aleje�Jerozolimskie�3
Katalog�ze�zdjęciami:�ok.�2�tygodnie�przed�aukcją,�
zarówno�w�Internecie�jak�i�w�formie�druku.



66
BILP 6/2008

NOTATKI



67BILP 6/2008

NOTATKI



68
BILP 6/2008

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.

NOTATKI



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% bonifikaty)

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% bonifikaty)
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 ART, ul. Fortuny 5, 01–339 Warszawa, tel.: 0 22 664 75 75, 666 30 36-37

„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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