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ZARZĄDZENIA I DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH (od 1 do 31 stycznia 2009 r.)

ZARZĄDZENIA

• Zarządzenie nr 1 z 21 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie nr 5 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 24 stycznia 2008 r. 
w sprawie wprowadzenia oferty minimalnej na sprzedaż usług z zakresu turystyki łowieckiej, świadczonych w ośrodkach hodowli zwie-
rzyny Lasów Państwowych oraz na sprzedaż trofeów łowieckich pozyskanych w tych ośrodkach (ZŁ-0751-1/2009) – bez publikacji 
(przyp. red.)

• Zarządzenie nr 2 z 22 stycznia 2009 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania założeń i koncepcji metodyki usta-
lania wartości majątku Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (lasy i grunty) na podstawie 
art. 4, ust. 3 oraz art. 32, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (ZS/210/2/2009) – bez publikacji (przyp. red.)

• Zarządzenie nr 3 z 22 stycznia 2009 r. w sprawie zasad funkcjonowania i zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego  
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (OI-021-1-4/09) – załączniki bez publikacji (przyp. red.)

• Zarządzenie nr 4 z 22 stycznia 2009 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
i planu kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (EK-0102-1/09) – załączniki bez publikacji  
(przyp. red.)

• Zarządzenie nr 5 z 23 stycznia 2009 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego Systemu Informatycz-
nego Lasów Państwowych (OI-021-1-5/09)

• Zarządzenie nr 6 z 23 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 z 2004 r. w sprawie powołania zespołów zadaniowych  
ds. serwisu Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (OI-021-1-6/09)

• Zarządzenie nr 7 z 23 stycznia 2009 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw utrzymania i rozwoju internetowego 
systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych (OI-021-1-7/09)

• Zarządzenie nr 8 z 23 stycznia 2009 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw aplikacji mobilnych oraz informatyzacji 
stanowiska leśniczego (OI-021-1-8/09)

• Zarządzenie nr 9 z 23 stycznia 2009 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw realizacji projektu MAO (Measure Authorising 
Officer) w Dyrekcji Generalnej Lasów państwowych (GK-110-11/09)

• Zarządzenie nr 10 z 26 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 89 dyrektora generalnego Lasów Państwo-
wych z 20 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – znak: 
OM-906-1-530/08 (OM-906-1-28/09)

DECYZJE

• Decyzja nr 1 z 7 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję nr 3 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 15 stycznia 2008 r. w sprawie 
ogłoszenia kolejnej edycji Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta  za 2008 r. (GD-013/C/1/09)

• Decyzja nr 2 z 15 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw przeprowadzenia zamówienia publicznego  
na utrzymanie, rozwój i modyfikację systemu informowania kierownictwa Lasów Państwowych (OP-2710-1/09) – bez publikacji  
(przyp. red.)

• Decyzja nr 3 z 19 stycznia 2009 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej (OM-906-1-24/09) 
– bez publikacji (przyp. red.)

• Decyzja nr 4 z 22 stycznia 2009 r. w sprawie powołania członków Zespołu Leśno-Drzewnego (OM-906-1-27/09)

• Decyzja nr 5 z 29 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych „certy-
fikatów” pozyskania trofeów zwierzyny łownej (ZŁ-0746-7/2009) – bez publikacji (przyp. red.)

• Decyzja nr 6 z 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmian personalnych w składzie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promo-
cyjnego „PUSZCZA BIAŁOWIESKA” (ZO-731-1/3/09)
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ZARZĄDZENIE NR 3 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 22 stycznia 2009 r.

W SPRAWIE ZASAD FUNKCJONOWANIA I ZASAD 
BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 
W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM 
LASY PAŃSTWOWE

OI-021-1-4/09

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 
ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa  
z 18 maja 1994 r., w związku z art. 33, ust. 1 oraz 8 ustawy  
z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r.,  
nr 45, poz. 435 z późn. zm.), zarządzam, co następuje.

§ 1
1. Wprowadza się do stosowania w jednostkach organizacyjnych 

Lasów Państwowych:
1) „Zasady funkcjonowania systemu informatycznego w Lasach 

Państwowych”, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia –  
– bez publikacji (przyp. red.); 

2) „Zasady bezpiecznej eksploatacji zasobów informatycznych 
Lasów Państwowych”, stanowiące załącznik nr 2 do zarzą-
dzenia – bez publikacji (przyp. red.);  

3) „Zasady funkcjonowania poczty elektronicznej”, stanowiące 
załącznik nr 3 do zarządzenia – bez publikacji (przyp. red.).

2. Zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemie 
informatycznym Lasów Państwowych oraz danych niejawnych 
regulowane są odrębnymi przepisami.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych 
odpowiadają za:
1) realizację niniejszego zarządzenia,
2) wprowadzenie do regulaminu organizacyjnego, regulaminu 

kontroli wewnętrznej i schematu obiegu dokumentów zagad-
nień związanych z funkcjonowaniem systemu informatycz-
nego Lasów Państwowych.

4. Za okresowe oceny funkcjonowania wyżej wymienionych zasad 
czynię odpowiedzialnym naczelnika Wydziału Informatyki 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

§ 2
Traci moc zarządzenie nr 7 dyrektora generalnego Lasów 

Państwowych z 8 marca 1994 r., wprowadzające zasady funkcjono-
wania systemu informatycznego w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe.

§ 3
Traci moc zarządzenie nr 47 dyrektora generalnego Lasów 

Państwowych z 25 kwietnia 2003 r., korygujące zarządzenie  
nr 7 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 8 marca 1994 
roku, wprowadzające zasady funkcjonowania systemu informatycz-
nego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

§ 4
Traci moc załącznik nr 3 do zarządzenia nr 9 dyrektora general-

nego Lasów Państwowych z 10 marca 1997 r. w sprawie wprowa-
dzenia do użytkowania programów finansowo-księgowych SILP  
pt.: „Zasady bezpieczeństwa funkcjonowania Systemu Informa-
tycznego Lasów Państwowych”.

§ 5
Traci moc zarządzenie nr 26 dyrektora generalnego Lasów 

Państwowych z 8 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpiecznej eksplo-
atacji zasobów informatycznych Lasów Państwowych.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Kierownicy 

jednostek organizacyjnych są zobowiązani do wprowadzenia zmian 
wynikających z niniejszego zarządzenia do końca 2010 roku.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

ZARZĄDZENIE NR 4 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 22 stycznia 2009 r.

W SPRAWIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO 
LASY PAŃSTWOWE  
I PLANU KONT Z KOMENTARZEM  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO 
LASY PAŃSTWOWE 

EK-Ol-02-1/09

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r.  
o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435 z późn. 
zm.), § 6 i 8, ust. 1, pkt 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-

nego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia  
nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa 
z 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu 
Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, a także w związku  
z art. 8, ust. 2 i art. 10, ust. 1, pkt 3a ustawy z 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694  
z późn. zm.) zarządzam, co następuje.

§ 1
1. Wprowadzam do stosowania zasady (politykę) rachunkowości 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stano-
wiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia – bez publikacji 
(przyp. red.).

2. Wprowadzam do stosowania plan kont z komentarzem Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiące 
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia – bez publikacji  
(przyp. red.).

3. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych, o których 
mowa w art. 32, ust. 2, pkt 4 ustawy o lasach, do dostosowania 
zakładowych planów kont w zakresie przychodów i kosztów 
prowadzonej działalności do planu kont, o którym mowa w ust. 2.
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§ 2
Upoważniam głównego księgowego Lasów Państwowych  

do interpretacji, w razie powstania wątpliwości, zapisów zawartych 
w planie kont i komentarzu.

§ 3
Traci moc zarządzenie nr 79 dyrektora generalnego Lasów 

Państwowych z 6 września 2001 r. w sprawie branżowego planu 
kont jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe (znak: K-Ol-02-3/2001), ze zmianami wpro-
wadzonymi:
– zarządzeniem nr 73 dyrektora generalnego Lasów Państwo-

wych z 8 grudnia 2004 r.,
– zarządzeniem nr 47 dyrektora generalnego Lasów Państwo-

wych z 19 września 2006 r.,
– zarządzeniem nr 74 dyrektora generalnego Lasów Państwo-

wych z 14 października 2008 r.

– oraz jednolite teksty branżowego planu kont jednostek organiza-
cyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
wprowadzone zarządzeniem nr 74 dyrektora generalnego Lasów 
Państwowych z 8 grudnia 2004 r. i zarządzeniem nr 75 dyrektora 
generalnego Lasów Państwowych z 16 października 2008 r.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą 

obowiązującą do ksiąg rachunkowych za rok obrotowy rozpoczyna-
jący się 1 stycznia 2009 roku.

DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

ZARZĄDZENIE NR 5 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 23 stycznia 2009 r.

W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU 
ZADANIOWEGO DS. SERWISU MERYTORYCZNEGO 
SYSTEMU INFORMATYCZNEGO  
LASÓW PAŃSTWOWYCH

OI-021-1-5/09

Na podstawie § 6 i 10 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., a także w związku z 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 poźn. zm.) oraz § 10  załącznika do zarządzenia 
nr 34 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 5 maja 2008 r. 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych, zarządzam, co następuje.

§ 1
1. Powołuję zespół zadaniowy ds. serwisu merytorycznego  

w zakresie Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, 
zwany dalej HotLine, w następującym składzie osobowym:
• Piotr Smiatacz, DGLP – przewodniczący,
członkowie:
• Irena Hoffer – Nadleśnictwo Bierzwnik,
• Stanisława Linhard – Nadleśnictwo Łobez,
• Ewa Olejnik – Nadleśnictwo Gościno,
• Wojciech Górka – Nadleśnictwo Szczebra,
• Marek Jaskólski – RDLP Łódź,
• Krzysztof Kielar – RDLP Krosno,
• Jacek Krzyżanowski – DGLP.

2. Do zadań zespołu należy: 
• kontynuacja zadań określonych:

– zarządzeniem nr 99 dyrektora generalnego Lasów 
Państwowych z 6 grudnia 1999 r.,

– zarządzeniem nr 1 dyrektora generalnego Lasów Państwo-
wych z 11 stycznia 2005 r.,

• współpraca w rozwiązywaniu bieżących problemów użytkow-
ników poprzez:
– obsługę zgłoszeń w Systemie Zgłaszania Błędów i Modyfi-

kacji SILP;
– konsultacje telefoniczne i za pomocą poczty elektro-

nicznej;
– zdalna pomoc, na żądanie jednostki organizacyjnej LP, 

polegająca na analizie zapisów w bazie danych udostęp-
nionej członkowi HotLine poprzez sieć WAN i dedykowane 
narzędzie informatyczne (aplikację dostępową), dostar-
czane przez wydział Informatyki DGLP;

• świadczenie usług konsultacji dla wydziałów merytorycznych 
DGLP w zakresie proponowanych rozwiązań merytorycznych 
i analitycznych;

• konsultacje z jednostkami organizacyjnymi LP w zakresie 
bieżącej eksploatacji SILP;

• konsultacje z jednostkami wdrażającymi SILP, szczególnie  
z zakładami LP, w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji 
w SILP; 

• prowadzenie warsztatów z udziałem nauczycieli czy też użyt-
kowników systemu w zakresie funkcjonowania SILP;

• prowadzenie szkoleń centralnych dla instruktorów (nauczy-
cieli) regionalnych SILP; 

• wspomaganie Wydziału Informatyki DGLP w procesie infor-
matyzacji Lasów Państwowych poprzez koordynowanie prac 
w trakcie tworzenia nowych rozwiązań wg kompetencji;

• wspomaganie Wydziału Informatyki DGLP w procesie wdro-
żeniowym poprzez opracowywanie odpowiednich procedur 
dla jednostek testowych oraz udział w testach  przedwdroże-
niowych i eksploatacyjnych oprogramowania lub modyfikacji 
SILP;

• opiniowanie wykonywanej na zlecenia LP dokumentacji 
analitycznej do nowo tworzonych aplikacji;

• udział w pracach innych zespołów zadaniowych lub współ-
praca w ramach sesji wspólnych.

§ 2
Po uzgodnieniu z przewodniczącym, w pracach zespołu mogą 

brać udział naczelnicy wydziałów, kierownicy zespołów, osoby  
na samodzielnych stanowiskach pracy DGLP lub przez nich dele-
gowane.

§ 3
1. Wymagane w § 10, pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji 

Generalnej Lasów Państwowych (zwanej dalej DGLP) porozu-
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mienie w sprawie udziału pracowników spoza DGLP w pracach 
zespołu uznaje się za spełnione z mocy niniejszego zarzą-
dzenia.

2. Członkowie HotLine mogą otrzymywać dodatkowe wynagro-
dzenie za wykonywanie określonych zadań rzeczowych poza 
godzinami pracy i terminami spotkań roboczych.

3. Wynagrodzenie, o jakim mowa w pkt. 2, jest wypłacane  
na podstawie umowy zlecenia zawartej w imieniu dyrektora 
generalnego Lasów Państwowych przez kierowników jednostek 
organizacyjnych zatrudniających członków HotLine.

4. Wynagrodzenie, o jakim mowa w pkt. 2,  nie dotyczy członków 
zespołu, będących pracownikami DGLP.

§ 4
Szczegółowe kryteria wynagradzania i wydatków dotyczących 

kosztów podróży uzgadnia, w imieniu dyrektora generalnego Lasów 
Państwowych, z kierownikami jednostek organizacyjnych, będą-
cych przełożonymi pracowników wymienionych w § 1, naczelnik 
Wydziału Informatyki DGLP. 

§ 5
Członkom HotLine umożliwia się dostęp do kodów źródłowych 

systemu informatycznego LP oraz dostęp do baz danych odpo-
wiednich jednostek LP w zakresie niezbędnym do opracowywanych 
tematów. 

§ 6
Naczelnik Wydziału Informatyki DGLP uzgodni z przewodniczą-

cym zespołu sposób realizacji zadań, prowadzenie dokumentacji 
wykonywanych zadań oraz udzieli wszelkiego niezbędnego wspar-
cia w zakresie zapewnienia zaopatrzenia technicznego zespołu.

§ 7
Przewodniczący HotLine składa dyrektorowi generalnemu LP 

roczne sprawozdania z realizowanych prac w terminie do końca 
stycznia.

§ 8
Spotkania robocze lub sesje wspólne HotLine, na wniosek prze-

wodniczącego (w uzgodnieniu z naczelnikiem Wydziału Informatyki 
DGLP), zwołuje dyrektor generalny Lasów Państwowych.

§ 9
Koszt funkcjonowania HotLine jest uwzględniany w planie finan-

sowo-gospodarczym DGLP oraz w planach finansowo-gospodar-
czych jednostek organizacyjnych – członków HotLine. Jego poziom 
określa  naczelnik Wydziału Informatyki DGLP w porozumieniu  
z naczelnikiem Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania 
DGLP.

§ 10
Traci moc zarządzenie nr 1 dyrektora generalnego Lasów 

Państwowych z 11 stycznia 2005 r. w sprawie powołania zespołu 
zadaniowego ds. serwisu merytorycznego w zakresie Systemu 
Informatycznego Lasów Państwowych.

§ 11
Zespół zadaniowy HotLine funkcjonuje do odwołania.

§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

ZARZĄDZENIE NR 6 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 23 stycznia 2009 r.

W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 2 Z 2004 R. 
W SPRAWIE POWOŁANIA  
ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH  
DS. SERWISU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

OI-021-1-6/09

Na podstawie § 6 i 10 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., a także w związku z 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 późn. zm.) oraz § 10 załącznika do zarządzenia  
nr 34 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 5 maja 2008 r. 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych, zarządzam, co następuje.

§ 1
1. Ze składu zespołu zadaniowego ds. leśnej mapy numerycznej 

odwołuję: Pana Huberta Napierałę – Nadleśnictwo Bobolice.
2. Ze składu zespołu zadaniowego ds. tworzenia raportów SILP 

odwołuję Pana Marcina Pelcnera – Nadleśnictwo Oborniki.
3. Ze składu zespołu zadaniowego ds. serwisu technicznego SILP 

odwołuję Panów: 
– Adama Kostrzewę, DGLP;
– Piotra Gryglickiego, RDLP Zielona Góra;
– Adama Bukowskiego, RDLP Olsztyn. 

§ 2
1. W skład zespołu zadaniowego ds. leśnej mapy numerycznej 

powołuję Pana Tomasza Grzegorzewicza – DGLP.
2. W skład zespołu zadaniowego ds. serwisu technicznego SILP 

powołuję Panów:
– Tomasza Mankiewicza, RDLP Piła;
– Marcina Lacha, RDLP Gdańsk.

§ 3
W zarządzeniu nr 2 dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 12 stycznia 2004 r. w sprawie powołania zespołów zadaniowych 
ds. serwisu systemu informatycznego Lasów Państwowych wpro-
wadza się następujące zmiany.
1. § 1, pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Powołuję zespół zadaniowy ds. 

leśnej mapy numerycznej, zwany dalej zespołem, w składzie: 
• Wojciech Pardus, RDLP Gdańsk – przewodniczący,



6
BILP 02/2009

członkowie:
• Tomasz Grzegorzewicz – DGLP,
• Lena Kościńska – Nadleśnictwo Jugów,
• Piotr Kyc – RDLP Wrocław,
• Krzysztof Majsterkiewicz – RDLP Katowice,
• Jacek Prengel – Nadleśnictwo Kaliska,
• Leszek Rząsa – RDLP Poznań,
• Krzysztof Taraszkiewicz – DGLP, 
• Leszek Tomalski – RDLP Wrocław,
• Witold Witosza – Nadleśnictwo Strzelce Opolskie”.

2. § 1, pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Do zadań zespołu należy:
• realizacja modelu logicznego i fizycznego standardu leśnej 

mapy numerycznej,
• testowanie przydatności nowych i modyfikowanych oprogra-

mowań oraz nowych technologii z zakresu GIS,
• określanie procedur i pisanie instrukcji związanych z LMN,
• szkolenia centralne w zakresie GIS (rozumiane jako szkolenia 

nauczycieli GIS wdrażających nowe technologie i rozwiązania 
oraz szkolenia wybranych grup pracowników LP),

• rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników,
• koordynowanie zgodności GIS z innymi dziedzinami wiedzy 

leśnej i informatycznej,
• udział w pracach innych zespołów zadaniowych,
• prowadzenie dokumentacji testowanych programów, 
• współudział w redagowaniu tematycznej strony internetowej, 

poświęconej geomatyce w LP, prowadzonej przez wydział 
DGLP właściwy merytorycznie w zakresie geomatyki”.

3. § 2, pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Powołuję zespół zadaniowy  
ds. tworzenia raportów SILP, zwany dalej zespołem, w składzie: 
• Modest Winkowski, RDLP Poznań – przewodniczący, 
członkowie:
• Elżbieta Filochowska – RDLP Gdańsk,
• Jan Filoda – Nadleśnictwo Krucz,
• Hubert Kowalczyk –  Nadleśnictwo Karwin,
• Krystyna Magiera – DGLP,
• Krzysztof Matuszak – Nadleśnictwo Pniewy”.

4. § 3, pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Powołuję zespół zadaniowy  
ds. serwisu technicznego  SILP, zwany dalej zespołem, w skła-
dzie: 
• Witold Majsterkiewicz, DGLP – przewodniczący, 
członkowie:
• Dariusz Gąsiorowski – RDLP Łódź, 
• Marcin Lach – RDLP Gdańsk,
• Rafał Majcher – DGLP,
• Tomasz Mankiewicz – RDLP Piła,
• Tomasz Mańkowski – RDLP Szczecin, 
• Paweł Szetela – RDLP Zielona Góra”. 

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2008 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

ZARZĄDZENIE NR 7 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 23 stycznia 2009 r.

W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU ZADANIOWEGO 
DO SPRAW UTRZYMANIA I ROZWOJU 
INTERNETOWEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY DREWNA 
W LASACH PAŃSTWOWYCH

OI-021-1-7/09

Na podstawie § 6 i 10 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., a także w związku z 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 późn. zm.) oraz § 10 załącznika do zarządzenia  
nr 34 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 5 maja 2008 r. 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych, zarządzam, co następuje.

§ 1
1. Powołuję zespół zadaniowy ds. utrzymania i rozwoju interneto-

wego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych, 
zwany dalej zespołem, w składzie: 
• Jacek Szczepanik, Nadleśnictwo Łopuchówko – przewodni-

czący,

członkowie:
• Marcin Pelcner, Nadleśnictwo Oborniki,
• Tomasz Paul, RDLP Poznań,
• Tomasz Świca, RDLP Lublin.

2. Do zadań zespołu należy: 
• wspomaganie Wydziału Informatyki oraz Wydziału Handlu  

i Promocji Produktów Leśnych DGLP w zakresie utrzymania 
i bieżącej obsługi aplikacji „e-drewno”; 

• prowadzenie sesji wspólnych członków zespołu z udziałem 
administratorów regionalnych, czy też użytkowników systemu 
lub innych osób zaangażowanych w funkcjonowanie aplikacji 
„e-drewno” oraz powiązanych aplikacji zewnętrznych;

• szkolenia centralne w zakresie wprowadzanych zmian apli-
kacji; 

• konsultacje i analizy w zakresie proponowanych przez użyt-
kowników rozwiązań merytorycznych, dotyczących aplikacji 
„e-drewno”,

• zgłaszanie własnych rozwiązań, mających na celu uspraw-
nienie działania systemu i zwiększanie jego funkcjonalności;

• techniczno–ekonomiczna ocena wdrażanych rozwiązań;
• bieżące rozwiązywanie problemów użytkowników poprzez 

obsługę zgłoszeń w systemie zgłoszeń błędów i modyfikacji 
SILP oraz na forum internetowym;

• testowanie modyfikowanego oprogramowania;
• udział w pracach innych zespołów zadaniowych.

§ 2
W swoich pracach zespół współpracuje bezpośrednio z zespo-

łem zadaniowym ds. tworzenia raportów SILP, powołanym zarzą-
dzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych nr 2  
z 12 stycznia 2004 r.
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§ 3
1. Wymagane § 10, pkt. 5 Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji 

Generalnej Lasów Państwowych (zwanej dalej DGLP) porozu-
mienie w sprawie zasad udziału pracowników spoza DGLP  
w pracach zespołu uznaje się za spełnione z mocy niniejszego 
zarządzenia. Przewodniczący i członkowie zespołu mogą otrzy-
mywać dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie określonych 
zadań rzeczowych poza godzinami pracy i terminami spotkań 
roboczych.

2. Wynagrodzenie, o jakim mowa w pkt. 1, jest wypłacane  
na podstawie umowy zlecenia zawartej w imieniu dyrektora 
generalnego Lasów Państwowych przez kierowników jednostek 
organizacyjnych zatrudniających członków zespołu.

§ 4
Szczegółowe kryteria wynagradzania i wydatków dotyczących 

kosztów podróży uzgadnia, w imieniu dyrektora generalnego Lasów 
Państwowych, z kierownikami jednostek organizacyjnych będących 
przełożonymi pracowników wymienionych § 1, naczelnik Wydziału 
Informatyki.

§ 5
Członkom zespołu umożliwia się dostęp do kodów źródłowych 

systemu informatycznego LP, a także pozyskanie baz danych 
odpowiednich jednostek LP w zakresie niezbędnym do opracowy-
wanych tematów. 

§ 6
Naczelnik Wydziału Informatyki uzgodni z przewodniczącym 

zespołu sposób realizacji zadań, prowadzenie dokumentacji zadań 

oraz udzieli wszelkiego niezbędnego wsparcia w zakresie zapew-
nienia zaopatrzenia technicznego zespołu.

§ 7
Naczelnik Wydziału Informatyki składa dyrektorowi generalnemu 

Lasów Państwowych półroczne sprawozdanie (w terminach:  
do końca lipca i do końca stycznia) z postępu prac zespołu.

§ 8
Sesje wspólne, czy też spotkania robocze zespołu, na wniosek 

przewodniczącego (w uzgodnieniu z naczelnikiem Wydziału Infor-
matyki), zwołuje dyrektor generalny Lasów Państwowych.

§ 9
Koszt funkcjonowania zespołu jest uwzględniony w planie finan-

sowo-gospodarczym DGLP oraz w planach finansowo-gospodar-
czych jednostek organizacyjnych, zatrudniających członków 
zespołu. Jego poziom określa naczelnik Wydziału Informatyki  
w uzgodnieniu z naczelnikiem Wydziału Analiz Ekonomicznych  
i Planowania.

§ 10
Zespół zadaniowy funkcjonuje do 31 grudnia 2009 r.

§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

ZARZĄDZENIE NR 8 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 23 stycznia 2009 r.

W SPRAWIE POWOŁANIA  
ZESPOŁU ZADANIOWEGO DO SPRAW APLIKACJI 
MOBILNYCH ORAZ INFORMATYZACJI 
STANOWISKA LEŚNICZEGO

 
OI-021-1-8/09

Na podstawie § 6 i 10 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., a także w związku z 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 późn. zm.) oraz § 10 załącznika do zarządzenia  
nr 34 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 5 maja 2008 r. 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych, zarządzam, co następuje.

§ 1
1. Powołuję zespół zadaniowy ds. aplikacji mobilnych oraz infor-

matyzacji stanowiska leśniczego, zwany dalej zespołem, w skła-
dzie:
• Artur Andrzejewski, RDLP Gdańsk – przewodniczący,
członkowie:
• Przemysław Kuczyński – RDLP Szczecinek,

• Michał Fabrowski –  RDLP Poznań,
• Elżbieta Kędziora – Nadleśnictwo Drawno,
• Maciej Włodarczak – Nadleśnictwo Konstantynowo,
• Paweł Szczygielski – Nadleśnictwo Bielsk,
• Marcin Rutkowski – Nadleśnictwo Kaliska.

2. Do zadań zespołu należy: 
• wspomaganie Wydziału Informatyki DGLP w procesie infor-

matyzacji prac terenowych, szczególnie stanowiska leśni-
czego, poprzez koordynowanie prac w trakcie opracowywania 
nowych rozwiązań, dedykowanych na urządzenia mobilne 
lub komputery PC;

• wspomaganie Wydziału Informatyki DGLP w procesie wdro-
żeniowym aplikacji rejestratora poprzez opracowywanie 
odpowiednich procedur dla jednostek testowych;

• opracowanie analizy możliwości i wstępnej koncepcji wypo-
sażenia stanowiska leśniczego w komputery typu PC;

• organizowanie sesji wspólnych członków zespołu z udziałem 
nauczycieli regionalnych, czy też użytkowników SILP  
w zakresie jego funkcjonowania oraz aplikacji zewnętrznych;

• prowadzenie szkoleń centralnych w zakresie aplikacji mobil-
nych oraz interfejsów rejestratora z systemem LAS;

• konsultacje w zakresie proponowanych rozwiązań meryto-
rycznych i analitycznych, dotyczących aplikacji mobilnych 
oraz interfejsów z systemem LAS;

• ocena techniczno–ekonomiczna wdrażanych rozwiązań;
• bieżące rozwiązywanie problemów użytkowników poprzez 

obsługę zgłoszeń w systemie zgłoszeń błędów i modyfikacji 
SILP oraz na forum internetowym;

• udział w pracach innych zespołów zadaniowych;
• testowanie przydatności nowych i modyfikowanych oprogra-

mowań oraz nowych technologii mobilnych;
• udział w prowadzeniu tematycznej strony internetowej, poświę-

conej rozwiązaniom mobilnym w Lasach Państwowych.
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§ 2
1. Wymagane § 10, pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji 

Generalnej Lasów Państwowych (zwanej dalej DGLP) porozu-
mienie w sprawie zasad udziału pracowników spoza DGLP  
w pracach zespołu uznaje się za spełnione z mocy niniejszego 
zarządzenia.

2. Przewodniczący i członkowie zespołu mogą otrzymywać dodat-
kowe wynagrodzenie za wykonywanie określonych zadań 
rzeczowych poza godzinami pracy i terminami spotkań robo-
czych.

3. Wynagrodzenie, o jakim mowa w pkt. 2, jest wypłacane na pod- 
stawie umowy zlecenia zawartej, w imieniu dyrektora general-
nego Lasów Państwowych, przez kierowników jednostek organi-
zacyjnych zatrudniających członków zespołu.

§ 3
Szczegółowe kryteria wynagradzania i wydatków dotyczących 

kosztów podróży uzgadnia, w imieniu dyrektora generalnego Lasów 
Państwowych, z kierownikami jednostek organizacyjnych, będą-
cych przełożonymi pracowników wymienionych § 1, naczelnik 
Wydziału Informatyki DGLP.

§ 4
Członkom zespołów umożliwia się dostęp do kodów źródłowych 

systemu informatycznego LP oraz dostęp do baz danych odpo-
wiednich jednostek LP, w zakresie niezbędnym do opracowywa-
nych tematów. 

§ 5
Naczelnik Wydziału Informatyki DGLP uzgodni z przewodniczą-

cym zespołu sposób realizacji zadań, prowadzenie dokumentacji 
wykonywanych zadań oraz udzieli wszelkiego niezbędnego wspar-
cia w zakresie zapewnienia zaopatrzenia technicznego zespołu.

§ 6
Naczelnik Wydziału Informatyki DGLP składa dyrektorowi gene-

ralnemu Lasów Państwowych półroczne sprawozdanie (w termi-
nach: do końca lipca i końca stycznia) z postępu prac zespołu.

§ 7
Sesje wspólne, czy tez spotkania robocze zespołu na wniosek 

przewodniczącego (w uzgodnieniu z naczelnikiem Wydziału Infor-
matyki DGLP) zwołuje dyrektor generalny Lasów Państwowych.

§ 8
Koszt funkcjonowania zespołu jest uwzględniony w planie finan-

sowo-gospodarczym DGLP oraz w takich samych planach jednos- 
tek organizacyjnych, zatrudniających członków zespołów. Jego 
poziom określa naczelnik Wydziału Informatyki DGLP w uzgodnie-
niu z naczelnikiem Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania 
DGLP.

§ 9
Zespół zadaniowy  funkcjonuje do odwołania.

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

ZARZĄDZENIE NR 9 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 23 stycznia 2009 r.

W SPRAWIE POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA  
DO SPRAW REALIZACJI PROJEKTU MAO 
(MEASURE AUTHORISING OFFICER)  
W DYREKCJI GENERALNEJ  
LASÓW PAŃSTWOWYCH

GK-110-11/09

W wykonaniu § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe zarządzam, co następuje.

§ 1
W celu właściwego reprezentowania Dyrekcji Generalnej Lasów 

Państwowych jako beneficjenta środków z Funduszu Spójności  
w stosunkach z instytucjami zewnętrznymi w sprawach związanych 
z realizacją projektów:

1. „Zwiększanie możliwości retencyjnych ekosystemów leśnych 
oraz przeciwdziałanie przyczynom suszy w ekosystemach 
leśnych na terenach nizinnych”;

2. „Przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich, związanej 
ze spływem wód opadowych. Utrzymanie potoków górskich  
i związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”;

powołuję Pana Wojciecha Fondera – naczelnika Wydziału Hodowli 
i Użytkowania Lasu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych  
do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. realizacji projektu MAO 
(Measure Authorising Officer) ww. projektów w Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych. 

§ 2
Zakres obowiązków pełnomocnika ds. realizacji projektu MAO 

stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 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 9 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 23 stycznia 2009 r.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PEŁNOMOCNIKA DS. REALIZACJI PROJEKTU MAO

Realizacja Projektu
1. MAO odpowiada za prawidłową realizację projektu, a w szcze- 

gólności odpowiednie zarządzanie administracyjne, finan-
sowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego reali-
zacji.

2. Funkcje oraz zakres obowiązków MAO oraz osób odpowiedzial-
nych za księgowość są rozdzielone.

3. MAO zatwierdza i podpisuje lub poświadcza strategiczne doku-
menty dla realizacji projektu, między innymi: studium wykonal-
ności, prognoza oddziaływania na środowisko oraz dokumenty 
zapewniające prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego 
projektu, w tym wytyczne dla nadleśnictw, a także raport 
końcowy. 

Przetargi
1. MAO sprawuje nadzór nad odpowiednim przygotowaniem i prze-

prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego na wykonanie strategicznych dokumentów dla realizacji 
projektu, zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”: przy-
gotowanie i publikacja ogłoszenia, przygotowanie specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym kryteriów oceny 
ofert.

2. MAO odpowiada za prawidłowe przechowywanie i udostęp-
nianie dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie  
z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie.

Finanse i monitoring
1. MAO sprawuje nadzór nad prawidłowym założeniem przez 

beneficjenta rachunku bankowego projektu.
2. MAO podpisuje wnioski beneficjenta o przekazanie środków 

wraz z niezbędnymi dokumentami, warunkującymi przekazanie 
tych środków.

3. MAO ustala rodzaje dokumentów zabezpieczających prawi-
dłowe wykorzystanie środków przekazywanych w związku  

z realizacją projektu, podpisywanych przez przedstawicieli bene-
ficjenta (zabezpieczenie zaliczki).

4. MAO nadzoruje rzeczowe i finansowe monitorowanie postępu  
w realizacji projektu oraz zgodność realizacji projektu z przepi-
sami prawa krajowego i wspólnotowego.

Kontrola
1. MAO jest powiadamiany w formie pisemnej o podstawowym 

zakresie, trybie i dacie planowanej kontroli realizacji umowy  
o dofinansowanie. W szczególnych przypadkach kontrola 
doraźna realizacji umowy może być podjęta bez wcześniejszego 
powiadamiania MAO o terminie jej przeprowadzenia.

2. Pracownik kontrolujący przed przystąpieniem do czynności 
kontrolnych informuje MAO o swych uprawnieniach do kontroli, 
a następnie zwraca się o: 
a) skierowanie do współpracy z kontrolującym kompetentnych 

osób (w tym np. inspektora nadzoru inwestorskiego i przed-
stawiciela inżyniera kontraktu) odpowiedzialnych za reali-
zację zadania, w celu udzielania informacji i tym samym 
sprawnego przeprowadzenia kontroli;

b) udostępnienie do wglądu akt i dokumentów, umów wykonaw-
czych, dokumentacji oraz ewidencji urządzeń, dokumentów 
dotyczących zakresu rzeczowego, jak też finansowego, 
analiz z zakresu projektu objętego umową, a także sporzą-
dzenie odpowiednich wyciągów, kserokopii, odpisów itp.

3. MAO ma prawo zgłaszania zastrzeżeń do informacji pokon-
trolnej, w szczególności zastrzeżeń do konkretnych faktów 
ujętych w protokole kontroli, w przypadku uznania ich  
za niezgodne ze stanem faktycznym.

4. MAO upoważnia osoby do składania wyjaśnień lub udzielania 
informacji oraz podpisywania protokołu z kontroli.

5. Protokół kontroli podpisują oraz parafują każdą ze stron proto-
kołu – ze strony beneficjenta MAO lub osoba przez niego 
upoważniona oraz kontrolujący. 

6. MAO otrzymuje jeden egzemplarz protokołu.

ZARZĄDZENIE NR 10 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 26 stycznia 2009 r.

W SPRAWIE ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 1  
DO ZARZĄDZENIA NR 89  
DYREKTORA GENERALNEGO  
LASÓW PAŃSTWOWYCH Z 20 LISTOPADA 2008 R. 
W SPRAWIE SPRZEDAŻY DREWNA  
PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 
LASY PAŃSTWOWE – ZNAK: OM-906-1-530/08

OM-906-1-28/09

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, w wykonaniu zadania dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych, określonego w § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zarzą-
dzam, co następuje.

§ 1
W § 3, pkt 7 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 89 dyrektora 

generalnego Lasów Państwowych po zdaniu: „Powyższa zasada 
nie dotyczy drewna opałowego” dodaje się następujący tekst:  
„W przypadkach, kiedy w nadleśnictwie w poprzednim kwartale  
nie było w sprzedaży drewna danej grupy handlowej określonego 
gatunku (brak ceny transakcyjnej sprzedaży przedsiębiorcom), 
nadleśniczy ustala cenę detaliczną na podstawie średniej ceny 
transakcyjnej sprzedaży przedsiębiorcom drewna tej samej grupy 
handlowej i gatunku w poprzednim kwartale w jednym z najbliż-
szych nadleśnictw”. 



10
BILP 02/2009

§ 2
W § 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 89 dyrektora general-

nego Lasów Państwowych dodaje się punkt 7a o następującej 
treści: „Jeżeli w ocenie nadleśniczego, w wyniku znaczących zmian 
cen surowca drzewnego, ceny detaliczne ustalone w sposób wska-
zany  w punkcie 7 będą nadmiernie wygórowane, możliwe będzie 
obniżenie marży detalicznej poniżej 15% pod warunkiem uzyskania 
zgody dyrektora RDLP”.

§ 3
W § 3, pkt 8 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 89 dyrektora 

generalnego Lasów Państwowych po słowach: „... w której nastę-
puje zakup.”, dodaje się następujący tekst: „Ograniczenie zakupu 

do 30 m3 nie dotyczy drewna opałowego i innego, wykorzystywa-
nego na cele opałowe. W tym ostatnim przypadku nabywca potwier-
dza w oświadczeniu, iż zakupione drewno zużyje jako opał”.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

DECYZJA NR 1 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 7 stycznia 2009 r.

ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ NR 3  
DYREKTORA GENERALNEGO  
LASÓW PAŃSTWOWYCH Z 15 STYCZNIA 2008 ROKU 
W SPRAWIE OGŁOSZENIA KOLEJNEJ EDYCJI 
NAGRODY LASÓW PAŃSTWOWYCH  
IM. DYREKTORA ADAMA LORETA ZA 2008 ROK

GD-013/C/1/09

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 ministra ochrony 
środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 roku 
oraz na podstawie § 3 zarządzenia nr 75 dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych z 30 listopada 2005 roku w sprawie ustano-
wienia Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta, 
zasad i trybu działania komisji konkursowej Nagrody oraz nadania 
regulaminu przyznawania tej nagrody, postanawiam, co następuje.

§ 1
W  załączniku nr 1 do decyzji nr 3 dyrektora generalnego Lasów 

Państwowych z 15 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia kolej-
nej edycji Nagrody Lasów Państwowych im. Adama Loreta za 2008 
Rok, w punkcie 1 skreśla się słowo „dyrektor” i wprowadza słowa 
„zastępca dyrektora ds. naukowych IBL”, w pkt. 3 skreśla się zapis 
„Organizacji i Strategii Rozwoju DGLP” i wprowadza się zapis 
„Rozwoju Organizacyjnego i Technologicznego”, w pkt. 5 skreśla 
się słowa „Piotr Zbrożek” i dodaje się słowa „Ryszard Ziemblicki”,  
w pkt. 7 skreśla się słowa „Przemysław Przybylski” i dodaje słowa 
„Anna Malinowska” oraz dodaje się pkt 11 o następującym brzmie-
niu: „Konrad Grzybowski – główny inspektor LP”.

§ 2
Pozostałe postanowienia decyzji pozostają bez zmian.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

ZAŁĄCZNIK NR 1 
do decyzji nr 1 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 7 stycznia 2009 r.

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ 
NAGRODY LASÓW PAŃSTWOWYCH im. DYREKTORA ADAMA LORETA W EDYCJI ZA 2008 ROK

1. Przewodniczący komisji: Wojciech Fonder – naczelnik  
Wydziału Hodowli i Użytkowania Lasu DGLP. 

Członkowie:
2. Andrzej Klocek – zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu 

Badawczego Leśnictwa
3. Bogdan Brzeziecki – SGGW Warszawa
4. Jerzy Kapral – naczelnik Wydziału Rozwoju Organizacyjnego  

i Technologicznego DGLP
5. Aldona Perlińska – naczelnik Wydziału Ochrony Lasu DGLP
6. Ryszard Ziemblicki  – dyrektor RDLP Białystok

7. Waldemar Żmijewski – nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków
8. Anna Malinowska – rzecznik prasowy LP
9. Jacek Frankowski – OKL Gołuchów 
10. Sławomir Trzaskowski – dyrektor CILP
11. Marek Dąbrowski – CILP – sekretarz komisji
12. Konrad Grzybowski – główny inspektor LP

DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
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DECYZJA NR 4  
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 22 stycznia 2009 r. 

W SPRAWIE POWOŁANIA  
CZŁONKÓW ZESPOŁU LEŚNO-DRZEWNEGO

OM-906-1-27/09

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, w wykonaniu zadania dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych, określonego w § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu oraz 
załącznika nr 1 do zarządzenia nr 89 dyrektora generalnego Lasów 
Państwowych z 20 listopada 2008 roku w sprawie sprzedaży 
drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
(znak: OM-906-1-530/08), postanawiam, co następuje.

§ 1
Zgodnie z § 6 załącznika nr 1 do  zarządzenia nr 89 dyrektora 

generalnego Lasów Państwowych z 20 listopada 2008 roku w spra-
wie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
Lasy Państwowe (znak: OM-906-1-530/08) powołuję Zespół Leśno-
Drzewny (ZLD) w następującym składzie:
1. Kazimierz Czapiewski – Polski Komitet Narodowy EPAL
2. Bogdan Czemko – Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzew-

nego
3. Norbert Dowejko – Stowarzyszenie Klub Drzewny
4. Andrzej Kaliszan – Stowarzyszenie Tartaków Polskich
5. Jacek Kulis – Stowarzyszenie Papierników Polskich

6. Sławomir Wrochna – Polska Izba Gospodarcza Przemysłu 
Drzewnego

7. Dr inż. Krzysztof Jodłowski  – Instytut Badawczy Leśnictwa
8. Prof. dr hab. Andrzej Klocek – Instytut Badawczy Leśnictwa
9. Prof. dr hab. Wojciech Lis – Uniwersytet Przyrodniczy  

w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna, Katedra Ekonomiki  
i Organizacji Drzewnictwa

10. Prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz – SGGW, Wydział 
Leśny, Katedra Użytkowania Lasu

11. Piotr Czyżyk – Nadleśnictwo Maskulińskie
12. Jan Karetko – RDLP Olsztyn
13. Kazimierz Szabla – RDLP Katowice
14. Marek Węgrzyn – RDLP Gdańsk
15. Jerzy Wicik – RDLP Szczecinek
16. Jarosław Zając – RDLP Wrocław.

§ 2
Na przewodniczącego Zespołu Leśno-Drzewnego powołuję 

Pana Kazimierza Szablę. 

§ 3
Zespół Leśno-Drzewny działa na podstawie regulaminu pracy 

Zespołu Leśno-Drzewnego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniej-
szej decyzji – bez publikacji (przyp. red.). 

§ 4
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

DECYZJA NR 6 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 29 stycznia 2009 r.

W SPRAWIE ZMIAN PERSONALNYCH  
W SKŁADZIE RADY NAUKOWO-SPOŁECZNEJ 
LEŚNEGO KOMPLEKSU PROMOCYJNEGO 
„PUSZCZA BIAŁOWIESKA”

ZO- 731-1/3/09

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

§ 1
W związku z przejściem na emeryturę Pana mgr. inż. Jerzego 

Gapanowicza, reprezentującego Ministerstwo Środowiska w skła-
dzie osobowym Rady Naukowo-Społecznej LKP „PUSZCZA 

BIAŁOWIESKA”, istnieje potrzeba uzupełnienia składu rady  
o przedstawiciela Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środo-
wiska.

Na wniosek dyrektora Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie 
Środowiska i dyrektora RDLP Białystok odwołuję ze składu Rady 
Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „PUSZ-
CZA BIAŁOWIESKA”  na lata 2007–2009 Pana mgr. inż. Jerzego 
Gapanowicza – naczelnika Wydziału Lasów Państwowych  
w Departamencie Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu  
w Ministerstwie Środowiska i powołuję do składu Rady Naukowo-
Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „PUSZCZA BIAŁO-
WIESKA” na lata 2007–2009 Panią mgr inż. Zofię Chrempińską 
– dyrektorkę Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środo-
wiska.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
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NARADA DYREKTORÓW 
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych 

Wałbrzych, 18–19 grudnia 2008 r. 

GD-0031/8/2008

Naradę prowadził zastępca dyrektora generalnego LP dr inż. 
Ryszard Kapuściński, a następnie dyrektor generalny Lasów 
Państwowych dr inż. Marian Pigan. W naradzie ponadto uczestni-
czyli: zastępcy dyrektora generalnego LP – Anna Paszkiewicz  
i Tomasz Wójcik oraz  dyrektorzy zakładów o zasięgu krajowym  
i naczelnicy w Dyrekcji Generalnej LP.

Zast. dyr. gen. LP – R. Kapuściński omówił porządek dzienny 
narady:
1. Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej. 
2. Wyniki ekonomiczne LP i handel drewnem po 11 miesiącach 

2008 r.
3. Sprawy różne.

Ad 1
Pan T. Grądzki  zaprezentował analizę realizacji zadań z zakresu 

hodowli lasu po 11 miesiącach 2008 r., w porównaniu z planem  
i w odniesieniu do RDLP podkreślając, że hodowla jest bardzo 
ważną dziedziną gospodarki leśnej, przynoszącą konkretne efekty 
ekonomiczne. Omówił następujące zagadnienia:
– zalesienia i odnowienia,
– pielęgnacja gleby i niszczenie chwastów,
– czyszczenia wczesne i późne,
– trzebieże wczesne i późne,
– wprowadzanie podszytów,
– przebudowa drzewostanów.

Zwrócił również uwagę na potrzebę wyjaśnienia w nadleśnic-
twach kwestii  kompletności danych, zawartych w hurtowni danych, 
o rozpoczęciu zabiegów i ich  przebiegu. 

Realizacja zadań z zakresu hodowli lasu oraz wykorzystanie 
środków budżetowych na zadania z art. 54 ustawy o lasach odby-
wają się zgodnie z planem. Przypomniał także o procedurach rozli-
czania zadań w NFOŚiGW oraz obowiązku terminowego 
przekazania kompletnej dokumentacji do DGLP.

Zast. dyr. gen. LP – R. Kapuściński podkreślił, że priorytetem 
jest zabezpieczenie trwałości lasów, w związku z czym wykonanie 
zabiegów pielęgnacyjnych jest bardzo ważne. Odniósł się również 
do konieczności wykorzystania środków budżetowych i możliwości 
finansowania zadań z NFOŚiGW.

 
Nacz. A. Perlińska omówiła  realizację zadań z zakresu ochrony 

lasu po 11 miesiącach 2008 r.:
– ograniczanie populacji szkodliwych owadów: zabiegi wykony-

wano na powierzchni 60 tys. ha i dotyczyły one głównie barczatki 
sosnówki, brudnicy mniszki, strzygoni choinówki, foliofagów 
dębu, chrabąszcza i osnui gwiaździstej (głównie na terenie 
RDLP Zielona Góra, Piła, Szczecin i Wrocław);

– ochrona lasu przed zwierzyną przez mechaniczne i chemiczne 
zabezpieczanie upraw;

– ochrona lasu przed chorobami grzybowymi.
Podsumowała ochronę lasu przed pożarami w 2008 r., w tym 

system wykrywania pożarów, przeciętną powierzchnię pożaru – 
– tendencja spadkowa w ciągu ostatnich lat, przyczyny pożarów, 
zakładanie nowych pasów pożarowych i odnawianie istniejących, 
porządkowanie powierzchni leśnej z materiałów łatwopalnych, 
system obserwacyjny oraz wykorzystanie sprzętu lotniczego.

Przedstawiła informację o wykorzystaniu środków budżetowych 
na realizację zadań związanych z edukacją przyrodniczoleśną 

społeczeństwa – należy pilnie rozliczyć zadania finansowane  
ze środków budżetowych.

Zast. dyr. gen. LP – R. Kapuściński zwrócił uwagę na duże 
koszty gaszenia pożarów planowane na 2009 r., związane z  lotni-
czym sprzętem gaśniczym, oraz na ograniczone możliwości stoso-
wania środków chemicznych w ochronie lasu. Podkreślił, że środki 
budżetowe muszą być wykorzystane i rozliczone w 100%. 

Nacz. J. Błasiak omówiła zadania z zakresu ochrony 
przyrody, realizowane przez Lasy Państwowe, w kontekście 
zmian prawa w ostatnim okresie, między innymi: ustawę  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko. Celem zmian była 
konieczność dostosowania istniejących regulacji do prawa 
Unii Europejskiej oraz  uwzględnienie inwestycji infrastruktu-
ralnych. Zachowano w mocy akty wykonawcze ustawy 
„Prawo ochrony środowiska”. Powołano generalną i regio-
nalne dyrekcje ochrony środowiska. Znowelizowano ustawę 
o ochronie przyrody w zakresie sieci Natura 2000 (obszary 
ptasie, siedliskowe i ważne dla Wspólnoty). Omówiła kwestie 
dotyczące nadzoru na obszarem Natura 2000, różnic między 
planem zadań ochronnych i planem ochrony oraz aktualnego 
stanu sieci Natura 2000: 141 Obszarów Specjalnej Ochrony 
Ptaków na 16% terytorium kraju, a także 364 Specjalne 
Obszary Ochrony Siedlisk na 8% terytorium kraju. Razem 
obszary Natura 2000 obejmują 18% powierzchni kraju. 
Podkreśliła, że LP nie mogą wydatkować funduszy na wdro-
żenie i funkcjonowanie obszarów Natura 2000.

Zast. dyr. gen. LP – R. Kapuściński zwrócił uwagę na niejas- 
ności wynikające z przedstawionych  aktów prawnych w aspekcie 
planu urządzenia lasu, który podlega obowiązkowi oceny oddziały-
wania na środowisko, podczas gdy plan urządzenia lasu odnoszący 
się do obszaru Natura 2000 nie musi być poddany ocenie, jeśli 
znajduje się w planie ochrony obszaru Natura 2000. Wyjaśnił,  
że Dyrekcja Generalna LP zleciła opracowanie ekspertyzy dotyczą-
cej oceny oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu, 
sporządzonych przed wejściem tej ustawy w życie.

Ad 2
Dyr. gen. LP – M. Pigan poinformował o ostatnich zmianach 

kadrowych: na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego LP  
ds. ekonomicznych została powołana  pani Anna Paszkiewicz,  
a ponadto na stanowiska dyrektorów RDLP powołano: w Krośnie 
– Edwarda Balwierczaka i Szczecinie – Witolda Kossa. Przedstawił 
także aktualną sytuację na rynku drzewnym i problemy ze sprze-
dażą drewna oraz o liście otwartym, skierowanym przez przedsta-
wicieli przemysłu drzewnego do premiera RP. W odniesieniu do tej 
sytuacji omówił temat cen minimalnych, ustalonych przez dyrekto-
rów RDLP i nadleśniczych.  

Zast. dyr. gen. LP – T. Wójcik przedstawił  analizę pozyskania 
i sprzedaży drewna po 11 miesiącach br. w RDLP, w porównaniu  
z planem finansowo-gospodarczym LP na 2008 r. i analogicznym 
okresem roku ubiegłego, omawiając:
– pozyskanie i sprzedaż drewna w układzie  sortymentowym  

(są opóźnienia w sortymentach wielkowymiarowych liściastych), 
jak też omówił problemy ze sprzedażą surowca;

– zapasy z tendencją rosnącą, należy więc systematycznie kontro-
lować ich stan; 

– ceny w porównaniu do 2007 r. (od kwietnia 2008 r. systema-
tycznie się obniżały). 
Omówił ceny na rynkach zagranicznych: celulozy, papieru, 

tektury, płyt (wiórowe, MDF, HDF i OSB) oraz tarcicy – obserwuje 
się tendencje spadkowe. Zanalizował także ceny poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego w Polsce i krajach europejskich, 
w relacji do kursu euro i dolara. 
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Poinformował, że spotkanie przedstawicieli zakładów spedycyj-
nych z klientami – zgodnie z wnioskami RDLP do dyrektora gene-
ralnego LP w tej sprawie –  odbędzie się 6 i 7 stycznia 2009 r.  

 
Dyr. gen. LP – M. Pigan odnosząc się do przedstawionej analizy 

zwrócił uwagę na to, że reakcje cenowe muszą być stosowane  
we właściwym czasie. Odniósł się do prognoz sytuacji gospodar-
czej Polski w 2009 r. w aspekcie prowizorium planu finansowo-go-
spodarczego LP na 2009 r. Przyszły rok będzie trudny i będzie 
wymagał elastyczności w postępowaniu. Zwrócił uwagę na potrzebę 
budowania dobrej współpracy z przemysłem drzewnym. 

   
Zast. dyr. gen. LP – T. Wójcik zaprezentował analizę cen mini-

malnych, wypracowanych przez RDLP i nadleśniczych na tle sytu-
acji rynkowej w 2007 r. 

W dyskusji na powyższy temat udział wzięli dyrektorzy 
RDLP: J. Ziemblicki, K. Szabla, P. Grygier, J. Karetko, P. Lutyk, 
L. Banach, W. Adamczak, J. Kraczek i J. Kaczmarek.

Nacz. A. Królicki przedstawił wyniki ekonomiczne LP  
po 11 miesiącach 2008 r. w porównaniu z planem finansowo-go-
spodarczym LP i analogicznym okresem 2007 r. oraz poszczegól-
nymi RDLP:
– przychody,
– koszty,
– wynik finansowy.

Omówił także: stan zapasów – nastąpił wzrost o 7% w porówna-
niu z poprzednim miesiącem. Przedstawił analizę środków pienięż-
nych oraz kwestii płacowych: zatrudnienia, środków na wynagrodzenia  
i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wg RDLP, na tle woje-
wództw wg danych GUS. 

W przygotowaniach do weryfikacji wyniku finansowego RDLP 
należy uwzględnić poniesione koszty jednostkowe realizacji zadań 
w odniesieniu do planu. Przyznane i niewykorzystane środki finan-
sowe na zadania jednostek LP, finansowane z funduszu leśnego, 
muszą być zwrócone.

Zast. dyr. gen. LP – A. Paszkiewicz przedstawiła analizę 
wskaźników ekonomicznych w jednostkach LP, omawiając m.in.: 
koszty jednostkowe (planowane i wykonane), kapitał obrotowy, 
pokrycie kapitałem stałym aktywów trwałych, płynność finansową, 
rotację należności. Omówiła zasady wykorzystania środków fundu-
szu leśnego na wspólne przedsięwzięcia w LP w 2009 r. –  inwesty-
cje w jednostkach LP nie będą finansowane z funduszu leśnego. 

Dyrektorzy RDLP zanalizują możliwości inwestycyjne w nadleśnic-
twach. Przedstawiła analizę dotyczącą wysokości kosztów amorty-
zacji w jednostkach LP i omówiła mechanizm centralizacji 
amortyzacji, służący przesuwaniu środków inwestycyjnych. Analizy 
te porównała z ogólną sytuacją gospodarczą w Europie, charakte-
ryzującą się znacznym spowolnieniem gospodarczym i zagroże-
niach spowodowanych recesją. W tej sytuacji planuje się 
ograniczanie m.in. inwestycji i remontów finansowanych z funduszu 
leśnego.

Dyr. gen. LP – M. Pigan podkreślił, że przyszły rok będzie 
trudny dla LP, w związku z czym podjęto decyzję o ograniczeniu 
remontów w jednostkach LP – pismo w tej sprawie zostanie przeka-
zane w najbliższym czasie. Przypomniał o obowiązku zabezpiecze-
nia należności.

 
Dyr. RDLP L. Banach w dyskusji na powyższy temat poruszył 

sprawę zróżnicowania środków inwestycyjnych pomiędzy jednost-
kami LP w porównaniu ze wskaźnikiem k/p (koszty do przycho-
dów).

Zast. dyr. gen. LP – A. Paszkiewicz  podkreśliła, że plan inwe-
stycyjny nie może się zwiększyć w stosunku do prowizorium planu. 
Możliwa jest tylko zmiana źródła finansowania (po analizie możli-
wości inwestycyjnych).

Ad 3
Dyr. RDLP J. Karetko poinformował, że dyrektor generalny LP 

objął patronatem honorowym II Mistrzostwa Leśników w Piłce Siat-
kowej w Olsztynie, odbywające się  9 marca 2009 r.

Dyr. RDLP W. Koss poruszył  sprawę trudnych warunków 
wywozowych surowca drzewnego i przesunięcia terminu odbioru.

Notowała
Anna Trzeciak

AKCEPTUJĘ:
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok

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. Pomorze
Czarna Hańcza
629s

Dworczysko
Giby
Okółek 3
16–506 Giby

629/7, 629/6
1794
SR w Sejnach
1332, 482

lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony, 
wraz z przynależnościami
i udziałem 
w częściach wspólnych

2. Pomorze
Czarna Hańcza
986h

Dworczysko
Giby
Stanowisko 12
16–506 Giby

986/1
1794
SR w Sejnach
1628

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony, 
bud. gospodarczy

3. Pisz
Wilcze Bagno
98f

Pogobie Średnie
Pisz
Pogobie Średnie 13
12–220 Pisz

98/12
21460
SR w Piszu
1545

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony, 
bud. gospodarczy

4. Augustów
Augustów
4kx

Augustów 4
miasto Augustów
ul. Turystyczna 1
16–300 Augustów

353
24737
SR w Augustowie
1896

lokal mieszkalny nr 1, 
zasiedlony, 
udział w części wspólnej

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 8 stycznia 2009 r.

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. Borki
Węgorzewo
125a

Węgorzewo 1
miasto Węgorzewo
ul. Reymonta 7/5
11–600 Węgorzewo

486/3, 486/5, 486/16
18006,18696, 18699
SR w Giżycku
 21; 187; 136

lokal mieszkalny, 
pustostan, 
udział w części wspólnej

2. Borki
Przerwanki
313a

Kruklanki
Kruklanki
Osiedle Boreckie 1/11
11–612 Kruklanki

udział w działce 313/40
32968/1
SR w Giżycku
udział 28994 

lokal mieszkalny, 
zasiedlony, 
udział w części wspólnej

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 21 stycznia 2009 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź

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. Kolumna
Zduńska Wola
220n

Annopole Nowe
Zduńska Wola
Wiktorów 1
98–220 Zduńska Wola

220/7
24069
SR w Zduńskiej Woli
1177

budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
zasiedlony,
bud. gospodarczy

2. Kolumna
Zduńska Wola
220n

Annopole Nowe
Zduńska Wola
Wiktorów 1
98–220 Zduńska Wola

220/8
24069
SR w Zduńskiej Woli
1264

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony, 
bud. gospodarczy

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 27 stycznia 2009 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła

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. Mirosławiec
Mirosławiec
94l

Mirosławiec
Mirosławiec
Orle 2/2
78–650 Mirosławiec

435
33997
SR w Wałczu
2876 

budynek mieszkalny,
czterorodzinny, 
w tym do sprzedaży
lokal mieszkalny 
nr 2/2, pustostan
i bud. gospodarczy
(udział 8540/35785)

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 21 stycznia 2009 r.

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. Przysucha
Rzuców
43j

Rzuców
Borkowice
ul. Armii Krajowej 18/3
Borkowice

884/13
32496
SR w Przysusze
1947 (udział 428/1554) 

lokal mieszkalny, zasiedlony, 
w budynku trzyrodzinnym

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 27 stycznia 2009 r.
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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. Bolesławiec
Bolesławiec
503m

Bolesławiec
Bolesławiec
ul. Mikołaja Brody 2 m. 1, 2, 6
59–700 Bolesławiec

508/1
22607
SR w Bolesławcu
704 

budynek mieszkalny, 
ośmiorodzinny,
do sprzedaży 
trzy lokale mieszkalne, 
zasiedlone

2. Wołów
Wińsko
216Ao

Słup 
Wińsko
Słup 21
56–160 Wińsko

296
37056
SR w Wołowie
1805 

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony, 
bud. gospodarczy

3. Wołów
Dębno
10z

Orzeszków
Wińsko
Orzeszków 58 m. 3
56–160 Wińsko

847/10
37053
SR w Wołowie
1000 – udział 0,2596 

lokal mieszkalny nr 3, 
w budynku czterorodzinnym, 
zasiedlony, 
bud. gospodarczy – garaż 

4. Ruszów
Polana
139A lx, mx, nx

Ruszów
Węgliniec
ul. Zgorzelecka 9 m. 7
59–950 Ruszów

281/2085
38087
SR w Zgorzelcu
5815 – udział 0,3550 

lokal mieszkalny nr 7 
(udział 0,1790),
w budynku ośmiorodzinnym, 
zasiedlony, 
pom. gospodarcze

5. Zdroje
Duszniki
71h

Pstrążna Z
Kudowa Zdrój
ul. Kościuszki 103
57–350 Kudowa Zdrój 

276/1/26
50977
SR w Kłodzku
786

budynek 
mieszkalno-gospodarczy, 
jednorodzinny, 
pustostan

6. Złotoryja
Świerzawa
222m

Lubiechowa obręb 1
Świerzawa
Lubiechowa
ul. Kościelna 8
59–540 Świerzawa

222/310
50297
SR w Złotoryi
1093

budynek 
mieszkalno-gospodarczy,
pustostan

7. Złotoryja
Świerzawa
63l

Leszczyna obręb 6
Złotoryja
Leszczyna 40 m. 2
59–500 Złotoryja

217/63
23546
SR w Złotoryi
1000 – udział 0,4864

budynek mieszkalny, 
dwurodzinny, 
w zabudowie bliźniaczej, 
do sprzedaży 
lokal nr 2, pustostan,
1 bud. gospodarczy

8. Jawor
Bolków
108c

Stare Rochowice
Bolków
Stare Rochowie 115 m. 2
59–420 Bolków

573/108
20045
SR w Kamiennej Górze
2261 – udział 81/100

lokal mieszkalny nr 2, 
w budynku 
mieszkalno-gospodarczym, 
dwurodzinnym, pustostan

9. Miękinia
Sobótka
256w

Kiełczyn
Dzierżoniów
Kiełczyn 14 m. 2
58– 207 Tuszyn

267
37957
SR w Dzierżoniowie
795 – udział 0,1869

lokal mieszkalny nr 2, 
w budynku czterorodzinnym, 
pustostan,
pom. gospodarcze

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 21 stycznia 2009 r.
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OGŁOSZENIA

Nadleśnictwo Kraśnik w Kraśniku (RDLP Lublin) informuje, że z magazynu nadleśnictwa zginęła płytka do znakowania drewna  
o kodzie 050910 i numerze 04780.

NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA KRAŚNIK

inż. Stanisław Kuśmierz

Nadleśnictwo Piotrków z siedzibą w Łęcznie (RDLP Łódź), stosownie do zarządzenia nr 55 z 4 listopada 1998 r. oraz nr 30 z 17 maja 
2000 r. dyrektora generalnego Lasów Państwowych w sprawie obrotu i prowadzenia ewidencji urządzeń do cechowania pozyskanego 
drewna w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, powiadamia o zagubieniu płytek koloru czerwonego do cechowania 
drewna:
• w leśnictwie Uszczyn o numerach: 061116/5993, 061116/5994;
• w leśnictwie Łazy o numerze 061104/3556.

NADLEŚNICZY
dr inż. Piotr Ozga
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NOTATKI

UWAGA!

Biuletyn tylko w prenumeracie
realizowanej przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

Zamówienia należy składać do Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych:

• faxem: 022 823 96 79,

• e-mailem: prenumerata@cilp.lasy.gov.pl,

• lub pocztą pod adresem redakcji.

Zamówienie jest podstawą do wystawienia faktury.

Jednostki organizacyjne związane z Lasami Państwowymi – płatność na podstawie faktury.

Pozostali do zamówienia powinni dołączyć dowód wpłaty.

Wpłat na prenumeratę „Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych” prosimy dokonywać na konto:
BOŚ SA II O/Warszawa, nr 96 1540 1157 2001 6612 0610 0003

Druk zamówienia znajduje się na stronie internetowej http://www.lasy.gov.pl/media/prasa_l/prenumerata

Cena prenumeraty jednego egzemplarza wynosi:
–  kwartalnie – 15,00 zł
–  półrocznie –  30,00 zł
–  rocznie –  60,00 zł



Czasopisma Lasów Państwowych
„Echa Leśne”

Miesięcznik przyrodniczo-kulturalny nie tylko dla leśników. Ukazuje się od 1924 r. Pismo popularyzujące wiedzę o lesie i przyrodzie.
„Głos Lasu”

Miesięcznik branżowy dla leśników, w którym prezentowane są specjalistyczne artykuły na temat gospodarki leśnej.
Adres obydwu redakcji: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, 

tel. 0 22 822 49 31, e-mail: echa.lesne@cilp.lasy.gov.pl, glos.lasu@cilp.lasy.gov.pl

CENNIK REKLAM
w miesięcznikach wydawanych przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

Do ceny należy doliczyć 22% VAT

Dopłata za wybór miejsca umieszczenia reklamy 
(strona lewa/prawa itp.) +15%

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: jolanta.stankiewicz@cilp.lasy.gov.pl

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 pisma 205x285 plus spady po 5 mm

Wymiar pisma 205x285 plus spady po 5 mm

Rodzaj 
ogłoszenia Wymiary [mm] Miejsce Cena 

zł netto

Cała kolumna 182,5x253

2 strona  okładki 2500
3 strona okładki 2500
4 strona okładki 3000
wewnątrz numeru 2000

1/2 kolumny 182,5x126,5; 122x189,8

2 strona okładki 1400
3 strona okładki 1400
4 strona okładki 1700
wewnątrz numeru 1100

1/3 kolumny 122x126,5; 60x253 wewnątrz numeru 800
1/4 kolumny 122x95; 60x190 wewnątrz numeru 600
1/6 kolumny 122x63,25; 60x126,5 wewnątrz numeru 400
1/12 kolumny 60x63,25 wewnątrz numeru 200

Artykuły promocyjne – 1 strona ze zdjęciem 
4 strona okładki 3000
3 strona okładki 2500
wewnątrz numeru 2000

Wkładki dostarczone przez zamawiajacego*
(max format 200x285 mm)  0,80 zł za szt

Rodzaj 
ogłoszenia Wymiary [mm] Miejsce Cena

zł netto

Cała strona 205x285 + po 5 

2 strona  okładki 2500
3 strona okładki 2500
4 strona okładki 3000
wewnątrz numeru 2000

Moduł 2/3 205x190, 117x245
+po 5 wewnątrz numeru 1600

Moduł 1/2 205x142 + po 5

2 strona  okładki 1400
3 strona okładki 1400
4 strona okładki 1700
wewnątrz numeru 1100

Moduł 1/3 117x120; 56x245; 205x95 wewnątrz numeru 800
Moduł 1/4 do uzgodnienia wewnątrz numeru 600
Moduł 1/6 56x120 wewnątrz numeru 400
Moduł 1/12 28x120 wewnątrz numeru 200

Artykuły promocyjne – 1 strona ze zdjęciem
4 strona okładki 3000
3 strona okładki 2500
wewnątrz numeru 2000

Wkładki dostarczone przez zamawiającego*
(max format 200x285 mm)  0,80 zł za szt

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

Rodzaj ogłoszenia Miejsce
Cena

zł netto
(czarno-białe)

Cała kolumna  
205x285 
Wymiar zadruku kolumny 
 190x250

3 strona okładki 1500
4 strona okładki 2000
wewnątrz numeru 1000

1/2 kolumny 

2 strona okładki 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

Okładki w biuletynu 
w kolorze zielono-białym   

Pismo czarno-białe   
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