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AKTY NORMATYWNE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 19 marca 2010 r. do 23 kwietnia 2010 r.)

• Zarządzenie nr 15 z dnia 29

marca 2010 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (MAO – Measure Authorising
Officer) w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (GK-1100-15/10)

• Zarządzenie nr 16 z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych
i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach, w 2010 roku (ZO-7200-17/2010)

•

Zarządzenie nr 17 z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie dysponowania środkami funduszu leśnego na prace związane z naprawą
ponadnormatywnych uszkodzeń powstałych w wyniku wystąpienia ekstremalnych zjawisk naturalnych w uprawach leśnych założonych
w ramach działania 5 Zalesianie gruntów rolnych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006 oraz działania 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – stosownie
do art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (ZH-773-1-8/2010)

• Zarządzenie nr 18 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17

z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie dysponowania
środkami funduszu leśnego na prace związane z naprawą ponadnormatywnych uszkodzeń powstałych w wyniku wystąpienia ekstremalnych zjawisk naturalnych w uprawach leśnych założonych w ramach działania 5 Zalesianie gruntów rolnych Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006 oraz działania 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – stosownie do art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach
(ZH-773-1-8/2/2010)
DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 23 marca 2010 r. do 20 kwietnia 2010 r.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decyzja nr 11 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Bory Lubuskie” na lata 2010–2012 (ZO-731-20/2010)
Decyzja nr 12 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Lasy Beskidu Śląskiego” na lata 2010–2012 (ZO-731-21/2010)
Decyzja nr 13 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Lasy Gostynińsko-Włocławskie” na lata 2010–2012 (ZO-731-22/2010)
Decyzja nr 14 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Lasy Birczańskie” na lata 2010–2012 (ZO-731-23/2010)
Decyzja nr 15 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Bory Tucholskie” na lata 2010–2012 (ZO-731-24/2010)
Decyzja nr 16 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Puszcza Kozienicka” na lata 2010–2012 (ZO-731-25/2010)
Decyzja nr 17 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Puszcza Świętokrzyska” na lata 2010–2012 (ZO-731-26/2010)
Decyzja nr 18 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Sudety Zachodnie” na lata 2010–2012 (ZO-731-27/2010)
Decyzja nr 19 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Puszcze Szczecińskie” na lata 2010–2012 (ZO-731-28/2010)
Decyzja nr 20 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Lasy Warszawskie” na lata 2010–2012 (ZO-731-29/2010)
Decyzja nr 21 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Lasy Spalsko-Rogowskie” na lata 2010–2012 (ZO-731-30/2010)
Decyzja nr 22 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Lasy Oliwsko-Darżlubskie” na lata 2010–2012 (ZO-731-31/2010)
Decyzja nr 23 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Lasy Rychtalskie” na lata 2010–2012 (ZO-731-32/2010)
Decyzja nr 24 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy
Mazurskie” na lata 2010–2012 (ZO-731-33/2010)
BILP 5/2010
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•
•
•
•

Decyzja nr 25 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Lasy Janowskie” na lata 2010–2012 (ZO-731-34/2010)
Decyzja nr 26 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Puszcza Białowieska” na lata 2010–2012 (ZO-731-35/2010)
Decyzja nr 27 z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek przez okres 12 miesięcy na potrzeby biura Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych (OP/2714-1/10)
Decyzja nr 28 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi badawczej pod nazwą:
„Wykorzystanie naturalnych sygnałów stresu oraz sztucznie generowanych ultradźwięków do ograniczania szkód od gryzoni w lasach”
(OP/2715-3/10)

UWAGA: z chwilą ukazania się drukiem „Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych” wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP:
http://bip.lasy.gov.pl

ZARZĄDZENIE NR 15
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (MAO – Measure Authorising Officer)
w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
GK-1100-15/10
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 oraz przeciwdziałania
powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”,

§2
Zakres obowiązków Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów –
– MAO stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§4
Traci moc Zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie powołania
Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO – Measure Authorising
Officer) w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

2) „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków
oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”,
powołuję Pana Zbigniewa Filipka do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (MAO – Measure Authorising Officer) w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, o których mowa
wyżej, od dnia podpisania niniejszej decyzji do dnia zamknięcia
projektów oraz pełnego rozliczenia.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 29 marca 2010 r.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu – MAO
Realizacja Projektów:
1) MAO odpowiada za prawidłową realizację projektów, a w szczególności odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe
i techniczne projektami oraz monitorowanie ich realizacji;
2) funkcje oraz zakres obowiązków MAO oraz osób odpowiedzialnych za księgowość są rozdzielone;
3) MAO zatwierdza i podpisuje lub poświadcza strategiczne dokumenty dla realizacji projektów, m.in. studium wykonalności,
prognozę oddziaływania na środowisko oraz dokumenty zapewniające prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego projektów,
m.in. wytyczne dla nadleśnictw, raport końcowy.
Przetargi:
1) MAO sprawuje nadzór nad odpowiednim przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie strategicznych dokumentów dla realizacji
projektów, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych:
przygotowanie i publikacja ogłoszenia, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym kryteriów
oceny ofert;
2) MAO odpowiada za prawidłowe przechowywanie i udostępnianie dokumentacji związanej z realizacją projektów zgodnie
z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie.
Finanse i monitoring:
1) MAO sprawuje nadzór nad prawidłowym założeniem przez
beneficjenta rachunków bankowych projektów;
2) MAO podpisuje wnioski beneficjenta o przekazanie środków
wraz z niezbędnymi dokumentami, warunkującymi przekazanie
tych środków;
3) MAO ustala rodzaje dokumentów zabezpieczających prawidłowe wykorzystanie środków przekazywanych w związku
z realizacją projektów podpisywanych przez przedstawicieli
beneficjenta (zabezpieczenie zaliczki);

4) MAO nadzoruje rzeczowe i finansowe monitorowanie postępu w
realizacji projektów oraz zgodności realizacji projektów z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
Kontrola:
1) MAO jest powiadamiany w formie pisemnej o podstawowym
zakresie, trybie i dacie prowadzenia 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 przeprowadzenia kontroli, a następnie zwraca się:
a) o skierowanie do współpracy z kontrolującym kompetentnych
osób (w tym np. inspektora nadzoru inwestorskiego
i przedstawiciela inżyniera kontraktu), odpowiedzialnych
za realizację zadania, w celu udzielania informacji i tym
samym sprawnego przeprowadzenia kontroli,
b) o udostępnienie do wglądu akt i dokumentów, umów wykonawczych, dokumentacji i ewidencji urządzeń, dokumentów
dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego, analiz
z zakresu projektu objętego umową, a także o sporządzenie
odpowiednich wyciągów, kserokopii, odpisów itp.;
3) MAO ma prawo zgłaszania zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, 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 protokołu: ze strony beneficjenta – MAO lub osoba przez niego
upoważniona oraz kontrolujący;
6) MAO otrzymuje jeden egzemplarz protokołu.

ZARZĄDZENIE NR 16
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 12 kwietnia 2010 r.
w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych
i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach, w 2010 roku
ZO-7200-17/2010
Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1a i 3 Ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 45,
poz. 435 z późn. zmianami) i § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, stanowiącego
załącznik do zarządzenia nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z 31 sierpnia 2009 r., zarządzam, co następuje:
§1
Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych do szczegółowego zapoznania się i wykorzystywaBILP 5/2010

nia w bieżącej działalności materiałów prognostycznych opracowanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa, określających występowanie i ograniczanie czynników szkodotwórczych w lasach
(w szczególności owadów i grzybów patogenicznych) w 2009 roku
i prognozę ich wystąpienia w 2010 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 obserwacyjnych, zwanych dalej PO, zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
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3. TSOL są zobowiązane do bieżącego dokonywania 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 i obowiązków kierowników TSOL należy organizowanie i koordynowanie pracy TSOL, opracowywanie ocen
i przekazywanie ich właściwemu nadleśniczemu oraz sporządzenie sprawozdania końcowego z działalności TSOL w terminie
jednego miesiąca od zakończenia pracy.
6. Postępowanie w odniesieniu do szkodliwych owadów liściożernych
w 2010 roku określone jest w załączniku 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 do bieżącego informowania Wydziału Ochrony Lasu
w DGLP o sytuacji i przedkładania w tej sprawie wniosków merytorycznych i organizacyjnych;
3) nadleśniczych do zorganizowania spośród podległych pracowników niezbędnej służby ochrony lasu zdolnej do opanowania
zagrożeń, wspieranej w miarę potrzeby odpowiednią pomocą
ze strony RDLP i ZOL, a w szczególnych przypadkach także
DGLP i IBL.
§4
1. Zobowiązuję Wydział Ochrony Lasu w DGLP i Zakład Produkcyjno
Usługowo Handlowy Lasów Państwowych w Olsztynie
do realizacji zadań w przedmiocie centralnych zakupów i dystrybucji środków ochrony roślin na potrzeby poszczególnych RDLP.
2. Zakup pozostałych środków ochrony roślin: insektycydów, rodentycydów, fungicydów i innych preparatów dopuszczonych
do stosowania w lasach i niezbędnych do prowadzenia gospodarki 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 2010 roku,
opracowaną przez IBL i zamieszczoną w broszurze, o której
mowa w § 5 ust. 4 pkt 25.
4. Usługodawców lotniczych i warunki korzystania z usług lotniczych w 2010 roku określają odpowiednie umowy zawarte
przez DGLP i RDLP.
5. Ze względu na możliwość uzyskania pełnej dokumentacji wykonanych zabiegów agrolotniczych i ograniczenia powierzchni
zabiegów tylko do niezbędnego minimum oraz na wymierne
oszczędności ekonomiczne i organizacyjne, przyjmuje się
zasadę obligatoryjnego stosowania systemów DGPS AGRO
przy wykonywaniu w Lasach Państwowych wszelkich zabiegów
agrolotniczych.
6. W roku 2010 obowiązuje zasada pokrywania z funduszu leśnego
kosztów akcji ograniczania populacji szkodników liściożernych
techniką samolotową i naziemną (tylko w wypadku ograniczania
populacji chrabąszczy – pędraków i imago) w ramach kwot określonych w planie finansowo-gospodarczym PGL Lasy
Państwowe. Rozliczenie finansowe należy przekazać do DGLP
po całkowitym zakończeniu ww. akcji. Zaleca się występowanie
do NFOŚiGW i WFOŚiGW o środki finansowe na pokrycie
kosztów podejmowanych zabiegów ratowania lasów przed szkodliwymi owadami.
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§5
1. Wszelkie działania związane z ograniczaniem liczebności szkodliwych owadów i skutków aktywności grzybów powodujących
szkody w lasach powinny być prowadzone w sposób nie zakłócający 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 patogenicznych i innych czynników szkodotwórczych. W przypadkach
największego zagrożenia lasu dopuszczalne jest łączenie
powyższych 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 szkodliwych owadów, chorób grzybowych i innych czynników szkodotwórczych na obszarach Natura 2000, należy zwracać szczególną uwagę na ochronę gatunków objętych ochroną prawną.
4. Wszystkie czynności związane z ochroną lasu w 2010 roku
powinny być wykonane zgodnie z:
1) „Instrukcją ochrony lasu”, stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 22 czerwca 2004 r.;
2) Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst
jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849);
3) Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o odpadach (tekst jednolity
Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zmianami);
4) Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380
z późn. zmianami);
5) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.
zmianami);
6) Ustawą z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 z późn. zmianami);
7) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zmianami);
8) Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn.
zmianami);
9) Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zmianami);
10) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września
2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt
objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r. Nr 220, poz. 2237);
11) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r.
w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych
ochroną (Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1764);
12) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r.
w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych
ochroną (Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1765);
13) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 21 lipca 2004 r.
w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
(Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2313 z późn. zmianami);
14) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 maja 2005 r.
w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin
i zwierząt wymagających ochrony w formie wyznaczenia
obszarów Natura 2000 (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 795);
15) etykietą – instrukcją stosowania określonego (nazwa
handlowa) środka ochrony roślin;
16) opracowaniem pt. „Krótkoterminowa prognoza występowania
ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew
leśnych w Polsce w 2010 roku” (IBL, 2010 rok);
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17) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141);
18) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
4 października 2001 r. w sprawie wymagań technicznych
dla opryskiwaczy (Dz. U. z 2001 r. Nr 121, poz. 1303);
19) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 czerwca 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);
20) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie gatunków zwierząt chronionych wyrządzających
szkody, za które odpowiada Skarb Państwa (Dz. U. z 2002 r.
Nr 205, poz. 1732);
21) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu
i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 46, poz. 272 z późn. zmianami);
22) „Wytycznymi w sprawie doskonalenia gospodarki leśnej
na podstawach ekologicznych”, stanowiącymi załącznik nr 1
do zarządzenia nr 11A Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 11 maja 1999 r. (znak: ZG-7120-2/99);
23) „Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” (DGLP,
Warszawa 1997);
24) „Wytycznymi ograniczania liczebności pędraków chrabąszczowatych, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów porolnych” (IBL, 2000);
25) broszurą pt. „Środki ochrony roślin oraz produkty do rozkładu
pni drzew leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie
w roku 2010” (IBL, 2009).
§6
Nadleśniczowie nadleśnictw, na terenie których prowadzone
będą zabiegi ratownicze, odpowiadają za techniczne i organizacyjne warunki prawidłowego przeprowadzenia 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 zapewnienie realizacji obowiązków wynikających z tych umów
dla jednostek Lasów Państwowych;

2) przekazanie do DGLP (za pośrednictwem RDLP) danych dotyczących obszarów leśnych przewidywanych do zabiegów lotniczych w 2010 roku – współrzędnych geograficznych lotnisk i pól
zabiegowych – w celu uzyskania zgody na loty agrolotnicze;
3) zorganizowanie przeszkolenia pracowników jednostek LP kierowanych do udziału w akcjach ratowniczych w zakresie stosowanych metod i środków ochrony roślin oraz wymogów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) zabezpieczenie odbioru ilościowego i jakościowego środków
ochrony roślin, dostarczanych na potrzeby ograniczania liczebności 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 bieżącą kontrolę 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 stanowiących załącznik nr 4 do zarządzenia. Meldunek powinien
zawierać: nazwę szkodliwego foliofaga (lub zespołu szkodliwych
foliofagów), powierzchnię zabiegu (w kolejnych meldunkach
narastająco), zastosowany środek ochrony roślin (nazwa
handlowa) oraz jego zużycie, sprzęt opryskujący (samolot, helikopter, aparatura naziemna);
8) opracowanie sprawozdania końcowego z przebiegu zabiegów
ratowniczych w 2010 roku na terenie RDLP wykonywanych techniką lotniczą oraz sprzętem naziemnym. RDLP przekazują
zbiorcze sprawozdanie do DGLP po całkowitym zakończeniu
akcji zwalczania szkodliwych foliofagów techniką lotniczą
i naziemną. Sprawozdanie powinno zawierać informacje
o wszystkich zabiegach ograniczania szkodliwych owadów,
podejmowanych na terenie RDLP, z podaniem nazw owadów,
powierzchni zagrożenia i zwalczania oraz zastosowanego
sprzętu.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 12 kwietnia 2010 r.
WYSTĘPOWANIE I OGRANICZANIE CZYNNIKÓW SZKODOTWÓRCZYCH
w lasach w 2009 roku i prognoza ich występowania w 2010 roku
Szkodliwe owady liściożerne
Dane prognostyczne zebrane w 2009 r. wskazują, że w roku
2010 zagrożenie drzewostanów przez szkodliwe owady utrzyma
się na zbliżonym poziomie do zagrożenia z roku poprzedniego
i będzie przedstawiało się następująco:
Przewiduje się zagrożenie drzewostanów przez ważniejsze
szkodliwe owady na powierzchni ok. 80 000 ha (w tym przez foliofagi sosny na ok. 24 000 ha, jodły, świerka i modrzewia
na ok. 620 ha ), a przez pozostałe szkodniki na ponad 55 000 ha.
Zagrożenie drzewostanów przez brudnicę mniszkę przewiduje
się na terenie 16 RDLP, na powierzchni 715 ha. Zagrożenie w stopniu słabym stwierdzono na powierzchni 640 ha, średnim – na 50 ha
i silnym – na 25 ha. Najwięcej drzewostanów zagrożonych znajduje
się na terenie RDLP Warszawa (350 ha). Występowanie w stopniu
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ostrzegawczym odnotowano w 72 nadleśnictwach (14 RDLP) na łącznej powierzchni 16 960 ha, w tym w RDLP Toruń na ok. 8900 ha.
Prognoza występowania boreczników sosnowych wskazuje,
że będą one stanowiły zagrożenie w 13 RDLP na łącznej powierzchni
12 012 ha. Największe powierzchnie zagrożonych drzewostanów
stwierdzono w RDLP Toruń (3950 ha). Drzewostany zagrożone
w stopniu słabym zajmują powierzchnię 9589 ha, w stopniu średnim – 1250 ha i silnym – 1173 ha. Obszar drzewostanów zagrożonych w stopniu ostrzegawczym wynosi 14 245 ha i obejmuje
71 nadleśnictw znajdujących się na terenie 12 RDLP.
Barczatka sosnówka wystąpi w 2 RDLP na powierzchni 797 ha.
Największe zagrożenie przewiduje się w RDLP Zielona Góra
(700 ha). Drzewostany zagrożone w stopniu słabym zajmować
będą powierzchnię 647 ha, a w stopniu średnim – 150 ha. Wystę-
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powanie w stopniu ostrzegawczym stwierdzono w 8 nadleśnictwach
(3 RDLP) na łącznej powierzchni 2111 ha.
Pojaw osnui gwiaździstej spodziewany jest na powierzchni 2664
ha. Największe powierzchnie drzewostanów zagrożonych znajdują
się w RDLP Katowice (1013 ha). Powierzchnia drzewostanów
zagrożonych w stopniu słabym obejmuje obszar 1356 ha, w stopniu
średnim – 799 ha i silnym – 509 ha. Zagrożenie na poziomie ostrzegawczym odnotowano w 25 nadleśnictwach (9 RDLP)
na powierzchni 1636 ha.
Zagrożenie drzewostanów przez poprocha cetyniaka przewidywane jest na powierzchni 6762 ha na terenie 12 RDLP, w 30 nadleśnictwach. Zagrożenie w stopniu słabym dotyczyć będzie
powierzchni 4756 ha, w stopniu średnim – 1685 ha, a w stopniu
silnym – 321 ha. W stopniu ostrzegawczym poproch cetyniak
wystąpi na 8951 ha w 77 nadleśnictwach.
Zagrożenie przez strzygonię choinówkę przewidywane jest
w 16 nadleśnictwach (8 RDLP) na powierzchni 523 ha, w tym
w stopniu słabym na 512 ha i średnim – na 11 ha oraz w stopniu
ostrzegawczym – w 73 nadleśnictwach na powierzchni 3224 ha.
Spośród owadów liściożernych drzewostanów świerkowych,
modrzewiowych i jodłowych zagrożenie przewiduje się ze strony:
zwójek jodłowych na ok. 380 ha, osnujki modrzewiowej
na ok. 140 ha, zasnuj świerkowych na ok. 50 ha (w stopniu ostrzegawczym na ok. 400 ha), ze strony zawodnicy świerkowej na 50 ha,
a ze strony krobika modrzewiowca na ok. 200 ha.
Przewiduje się, że powierzchnia drzewostanów liściastych zagrożona wzmożonym występowaniem zwójek dębowych i miernikowców
wyniesie ok. 15 000 ha, a chrabąszczy (imagines) – ok. 20 000 ha.
Owady uszkadzające korzenie drzew i krzewów, głównie pędraki
chrabąszcza majowego i kasztanowca oraz guniaka czerwczyka
będą zagrażać szkółkom i uprawom leśnym w 255 nadleśnictwach
na łącznej powierzchni 1753 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 15 000 ha. W omawianej grupie owadów wyraźnie dominuje szeliniak. Powierzchnia
upraw zagrożonych przez ten gatunek wyniesie ok. 10 000 ha.
Drugą pozycję wśród tej grupy owadów zwalczanych metodami
mechanicznymi i chemicznymi zajmuje smolik znaczony, następne
pozycje zajmują: smolik drągowinowiec i zwójki sosnowe.
Patogeny grzybowe i choroby lasu
Powierzchnia występowania patogenów grzybowych w uprawach
i drzewostanach w 2009 r. wyniosła 411 539 ha, łącznie zaś
z chorobami siewek w szkółkach – 412 171 ha W porównaniu
z rokiem ubiegłym jest to areał mniejszy o 32 900 ha, czyli o 7,4%.
Wielkość szkód wyrządzanych przez patogeny grzybowe w szkółkach zmalała w wypadku niemal wszystkich chorób (z wyjątkiem
szarej pleśni i rdzy na igłach i liściach) w równym stopniu (o około
12–16%), jedynie w wypadku zamierania siewek rozmiar szkód
zmniejszył się niemal dwukrotnie. Dla chorób występujących w uprawach i drzewostanach nastąpił wzrost łącznej powierzchni powodowanych przez nie szkód, zwłaszcza w wypadku osutek sosny (ponad
trzykrotnie), obwaru sosny (o 73%), chorób powodowanych
przez rdze (o 59%) oraz chorób topól (o 33%). W mniejszym nasileniu wystąpiło zjawisko zamierania pędów sosny (ponad pięciokrotny
spadek powierzchni) oraz zamierania następujących gatunków
drzew liściastych: dębu, brzozy i jesionu (odpowiednio: 35%, 52%
i 12%). Łączny areał występowania chorób korzeni uległ niewielkim
zmianom i w wypadku huby korzeni zmalał o 8,5%, opieńkowej zgnilizny korzeni zmniejszył się o 10%; o 3% zmalała powierzchnia
występowania chorób kłód i strzał. W 2009 r. osutka sosny w uprawach sosnowych wystąpiła na powierzchni niemal czterokrotnie
większej niż w 2008 r., co spowodowało dużą (51%) rozbieżność
z prognozowaną na rok 2009 powierzchnią zagrożenia. Nieoczekiwany, gwałtowny rozwój choroby był rezultatem wystąpienia czynników pogodowych na początku 2009 r. Przewiduje się, że w 2010 r.
osutka sosny może rozwinąć się na powierzchni około 2500 ha.
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Zagrożenie upraw dębowych ze strony mączniaka dębu zwiększyło się w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 o 19%; rejestrowano je w różnym nasileniu w całej Polsce, zwłaszcza w RDLP
na południu i północy kraju. Zagrożenie upraw mączniakiem dębu
w 2010 r. może objąć obszar około 22 000 ha.
Łączna powierzchnia występowania patogenów korzeni utrzymuje się od wielu lat na poziomie 300 000 – 400 000 ha, choć
na przestrzeni ostatnich 20 lat występowały gwałtowne wzrosty
lub spadki powierzchni zagrożenia, związane ze zmianami klas
wieku drzewostanów lub występowaniem równocześnie innych
czynników sprawczych. Prognoza na 2009 r. zakładała niewielki
wzrost zagrożenia ze strony chorób korzeni, w rzeczywistości
w 2009 r. zanotowano szkody na powierzchniach mniejszych.
W 2010 r. przewiduje się, że patogeny korzeni wystąpią w drzewostanach starszych klas wieku na powierzchni przekraczającej 200 000 ha.
Zjawisko zamierania dębów notowane jest w kraju od początku
lat 80. minionego wieku. Analiza wykonana na podstawie danych
z ostatnich 20 lat wykazała związek między występowaniem tego
zjawiska a przebiegiem warunków pogodowych (zwłaszcza temperatur letnich i wilgotności powietrza). Zjawisko zamierania drzewostanów liściastych, w tym dębowych, ma charakter wieloczynnikowy,
przewidywanie więc jego przebiegu jest utrudnione. Potwierdza to
niezgodność prognozy na 2009 r. ze stanem rzeczywistym, determinowanym przez nietypowe warunki pogodowe w okresie wiosny.
Prognoza na rok 2010 wskazuje na możliwość wystąpienia objawów zamierania drzew i drzewostanów dębowych na powierzchni
ponad 45 000 ha.
Zwierzyna
W sezonie 2008/2009 uszkodzenia drzew wystąpiły na łącznej
powierzchni 156 086,8 ha, z czego 71 346,75 ha w uprawach,
64 128,7 ha w młodnikach i 20 608,32 ha w drzewostanach starszych klas wieku. W porównaniu z 2008 rokiem uszkodzenia
spowodowane zgryzaniem lub spałowaniem zaobserwowano
na powierzchni większej o 7225,5 ha.
Uszkodzenia, które nie przekroczyły 20% powierzchni odnowień,
zanotowano na 46 961,95 ha upraw, 47 040,89 ha młodników
i 13 245,83 ha drzewostanów starszych. Łączna powierzchnia
uszkodzonych w ten sposób drzewostanów wyniosła 107 248,6 ha
i była większa o 4521,1 ha w porównaniu z 2008 rokiem, tj. o 4,2%.
Uszkodzenia obejmujące od 21% do 50% powierzchni odnowień stwierdzono na łącznej powierzchni 35 596,26 ha, z czego
19 356,94 ha w uprawach, 14 594,59 ha w młodnikach i 1644,73 ha
w drzewostanach starszych. Łączna powierzchnia tych uszkodzeń
w porównaniu z 2008 rokiem była mniejsza o 358,79 ha, tj. o 1%.
Uszkodzenia, które przekroczyły 50% powierzchni odnowień,
zanotowano na 5027,86 ha upraw, 2493,22 ha młodników i 5717,76
ha drzewostanów starszych. Łączna powierzchnia uszkodzonych
drzewostanów wynosi 13 238,84 ha i jest większa o 3063,03 ha
w porównaniu z 2008 rokiem, tj. o 23,1%.
W ubiegłym roku odnowiono ok. 56 000 ha powierzchni w LP
oraz ok. 10 000 ha gruntów porolnych. W tym samym czasie zabezpieczono (różnymi sposobami) przed zwierzyną blisko 100 000 ha
powierzchni upraw leśnych. Powierzchnia ochrony odnowień
przed jeleniowatymi jest coraz większa.
Uszkodzenia odnowień powodowane przez łosie najbardziej dotkliwe
są na terenie RDLP Białystok (3885 ha), Lublin (931 ha), Olsztyn
(415 ha), Łódź (122 ha), Radom (137 ha). Uszkodzenia poniżej 20%
obserwowane są na powierzchni 3095 ha, w przedziale od 21%
do 50% na powierzchni 1072 ha, a powyżej 50% na powierzchni 542 ha.
Uszkodzenia odnowień spowodowane przez bobry zanotowano
na łącznej powierzchni 3828,84 ha. Bobry czynią największe szkody
w północno-wschodniej Polsce – na terenie RDLP Białystok i RDLP
Olsztyn. Jednocześnie wysoki stan uszkodzeń na terenie RDLP Szczecin może wskazywać na to, że bobry znalazły tam szczególnie dogodne
warunki do rozwoju oraz migracji wzdłuż rzeki Odry oraz jej dopływów.
Uszkodzenia odnowień spowodowane przez żubry zaobserwowano na łącznej powierzchni 788 ha, z czego na terenie RDLP
Białystok – 667 ha i RDLP Krosno – 111 ha.
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 12 kwietnia 2010 r.
SKŁAD OSOBOWY I LOKALIZACJA
Terenowych Stacji Ochrony Lasu (TSOL) oraz punktów obserwacyjnych (PO) w 2010 roku

1. Zespół Ochrony Lasu w Łopchówku – TSOL dla RDLP
w Zielonej Górze.
Siedziba TSOL – Nadleśnictwo Sława Śląska.
Skład osobowy:
– Zbigniew Wierzbowski – ZOL w Łopuchówku – kierownik TSOL,
– Robert Zander – ZOL w Łopuchówku,
– Piotr Nietopiel – RDLP w Zielonej Górze,
– pracownicy zainteresowanych nadleśnictw RDLP w Zielonej
Górze.
Barczatka sosnówka – PO w nadleśnictwach: Nowa Sól,
Sława Śląska i Wolsztyn.
Boreczniki sosnowe – PO w Nadleśnictwie Wolsztyn.
Kuprówka rudnica – PO w Nadleśnictwie Krzystkowice.
Poproch cetyniak – PO w Nadleśnictwie Lipinki.
Miernikowce – PO w nadleśnictwach: Nowa Sól i Przytok.
2. Zespół Ochrony Lasu w Łopuchówku – TSOL dla RDLP
w Poznaniu.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Łopuchówku.
Skład osobowy:
– Zbigniew Wierzbowski – ZOL w Łopuchówku – kierownik TSOL,
– Marian Załóg – ZOL w Łopuchówku,
– Małgorzata Stachowiak – RDLP w Poznaniu,
– pracownicy zainteresowanych nadleśnictw RDLP w Poznaniu.
Boreczniki sosnowe – PO w nadleśnictwach: Antonin,
Grodziec i Kalisz.
Osnuja gwiaździsta – PO w Nadleśnictwie Przedborów.
Miernikowce i zwójki dębowe – PO w nadleśnictwach:
Jarocin, Krotoszyn, Piaski.
Kuprówka rudnica – PO w Nadleśnictwie Piaski.
3. Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku – TSOL dla RDLP
w Toruniu.
Siedziba TSOL – Nadleśnictwo Cierpiszewo.
Skład osobowy:
– Piotr Fleischer – ZOL w Gdańsku – kierownik TSOL,
– Izabela Waszak – ZOL w Gdańsku,
– Jadwiga Gostyńska – ZOL w Gdańsku,
– Piotr Gawęda – ZOL w Gdańsku.
Boreczniki – PO w nadleśnictwach: Cierpiszewo i Gołąbki.
Poproch cetyniak – PO w Nadleśnictwie Przymuszewo.
Zespół szkodników wtórnych świerka – PO w nadleśnictwach: Dąbrowa, Golub-Dobrzyń, Tuchola.
4. Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku – TSOL dla RDLP
w Gdańsku.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Gdańsku.
Skład osobowy:
– Piotr Gawęda – ZOL w Gdańsku – kierownik TSOL,
– Izabela Waszak – ZOL w Gdańsku,
– Jadwiga Gostyńska – ZOL w Gdańsku.
Boreczniki – PO w nadleśnictwach: Lubichowo i Kaliska.
Poproch cetyniak – PO w Nadleśnictwie Lipusz.
Zespół szkodników wtórnych świerka – PO w nadleśnictwach: Gdańsk, Kartuzy, Wejherowo.
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5. Zespół Ochrony Lasu w Krakowie – TSOL dla RDLP
w Krakowie.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Krakowie.
Skład osobowy:
– Jarosław Plata – ZOL w Krakowie – kierownik TSOL,
– Alfred Król – ZOL w Krakowie,
– Marek Kozioł – ZOL w Krakowie,
– Jan Widełka – RDLP w Krakowie.
Osnuja gwiaździsta – PO w nadleśnictwach: Dąbrowa
Tarnowska, Dębica, Niepołomice.
6. Zespół Ochrony Lasu w Krakowie – TSOL dla RDLP
w Krośnie.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Krakowie.
Skład osobowy:
– Alfred Król – ZOL w Krakowie – kierownik TSOL,
– Marek Kozioł – ZOL w Krakowie,
– Jarosław Plata – ZOL w Krakowie,
– Piotr Brewczyński – RDLP w Krośnie,
– Tomasz Najbar – RDLP w Krośnie.
Osnuja gwiaździsta – PO w Nadleśnictwie Głogów Małopolski.
Opaślik sosnowiec – PO w Nadleśnictwie Mielec.
Pędraki chrabąszczowatych – PO w nadleśnictwach: Narol,
Lubaczów, Jarosław.
7. Zespół Ochrony Lasu w Łodzi
W 2010 roku nie powołuje się TSOL dla RDLP w Warszawie
i RDLP w Łodzi.
Brudnica mniszka – PO w Nadleśnictwie Pułtusk (RDLP
Warszawa).
Osnuja gwiaździsta – PO w nadleśnictwach: Kolumna
i Łąck (RDLP Łódź).
8. Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie - TSOL dla RDLP w Olsztynie i RDLP w Białymstoku.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Olsztynie.
Skład osobowy:
– Janusz Szwałkiewicz – ZOL w Olsztynie – kierownik TSOL,
– Wojciech Chmielewski – ZOL w Olsztynie,
– Rafał Zagroba – ZOL w Olsztynie,
– Grażyna Jędryczko – ZOL w Olsztynie.
Boreczniki sosnowe – PO w nadleśnictwach: Knyszyn
i Rajgród (RDLP Białystok).
9. Zespół Ochrony Lasu w Opolu – TSOL dla RDLP w Katowicach.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Opolu.
Skład osobowy:
– Grzegorz Guzik – ZOL w Opolu – kierownik TSOL,
– Andrzej Radzik – ZOL w Opolu,
– Dariusz Hutka – ZOL w Opolu,
– Mirosław Nowak – RDLP w Katowicach,
– Wiesław Szczepański – RDLP w Katowicach.
Osnuja gwiaździsta – PO w Nadleśnictwie Lubliniec.
Borecznik kapryśny – PO w Nadleśnictwie Zawadzkie.
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10. Zespół Ochrony Lasu w Radomiu – TSOL dla RDLP
w Radomiu.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Radomiu.
Skład osobowy:
– Łukasz Brodziak – ZOL w Radomiu – kierownik TSOL,
– Piotr Lasota – ZOL w Radomiu,
– Wojciech Krawczyk – ZOL w Radomiu,
– Hanna Michalewska – ZOL w Radomiu,
– Jerzy Zawadzki – RDLP w Radomiu.
Strzygonia choinówka – PO w Nadleśnictwie Włoszczowa.
Poproch cetyniak – PO w nadleśnictwach: Chmielnik, Daleszyce, Kozienice, Włoszczowa, Dobieszyn, Jędrzejów,
Zwoleń.
Osnuja gwiaździsta – PO w nadleśnictwach: Barycz, Łagów,
Przysucha, Staszów, Stąporków.
Osnujka modrzewiowa – PO w nadleśnictwach: Skarżysko,
Barycz.
Boreczniki sosnowe – PO w nadleśnictwach: Jędrzejów,
Kielce.
Brudnica mniszka – PO w nadleśnictwach: Dobieszyn,
Kielce i Zwoleń.
Zwójki jodłowe – PO w nadleśnictwach: Łagów i Daleszyce.
Chrabąszcze (imago) – PO w nadleśnictwach: Marcule,
Ostrowiec Św., Pińczów.
Opaślik sosnowy – PO w Nadleśnictwie Dobieszyn.
11. Zespół Ochrony Lasu w Radomiu – TSOL dla RDLP
w Lublinie.
Siedziba TSOL – pracownia ZOL w Lublinie, w BULiGL.
Skład osobowy:
– Marek Kamola – ZOL w Radomiu – kierownik TSOL,
– Łukasz Brodziak – ZOL w Radomiu,
– Hanna Michalewska – ZOL w Radomiu,
– Sławomir Michalewski – ZOL w Radomiu,
– Andrzej Marzęda – RDLP w Lublinie.
Strzygonia choinówka – PO w nadleśnictwach: Biała
Podlaska, Chotyłów, Janów Lubelski, Lubartów, Parczew,
Puławy, Rudnik, Sarnaki, Sobibór, Włodawa.
Poproch cetyniak – PO w nadleśnictwach: Biłgoraj, Chełm,
Janów Lubelski, Józefów, Lubartów, Międzyrzec, Puławy,
Sobibór, Tomaszów.
Osnuja gwiaździsta – PO w nadleśnictwach: Nowa Dęba,
Rozwadów, Gościeradów.
Boreczniki sosnowe – PO w nadleśnictwach: Biała
Podlaska, Chełm, Mircze.
Barczatka sosnówka – PO w nadleśnictwach: Nowa Dęba,
Józefów, Janów Lubelski, Rozwadów, Rudnik, Sobibór.
Brudnica mniszka – PO w nadleśnictwach: Janów Lubelski,
Rudnik, Sobibór.
Zawisak (siwiotek) borowiec – PO w nadleśnictwach:
Janów Lubelski, Lubartów.
Chrabąszcze (imago) – PO w nadleśnictwach: Biała
Podlaska, Gościeradów, Lubartów, Parczew, Świdnik,
Sobibór, Tomaszów.
12. Zespół Ochrony Lasu w Szczecinku – TSOL dla RDLP
w Pile.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Szczecinku.
Skład osobowy:
– Stanisław Ciesielski – ZOL w Szczecinku – kierownik TSOL,
– Teresa Błaszczyk – RDLP w Pile.
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Boreczniki sosnowe – PO w nadleśnictwach: Potrzebowice
i Wronki.
Chrabąszcz majowy – PO w Nadleśnictwie Wronki.
Szkodniki wtórne drzew iglastych – PO w nadleśnictwach:
Okonek, Trzcianka, Krucz, Zdrojowa Góra.
13. Zespół Ochrony Lasu w Szczecinku – TSOL dla RDLP
w Szczecinie.
Siedziba TSOL – Nadleśnictwo Bolewice.
Skład osobowy:
– Mirosław Gracjasz - ZOL w Szczecinku – kierownik TSOL,
– Stefan Perz – ZOL w Szczecinku,
– Józef Nizio – RDLP w Szczecinie,
– Mieczysław Zachaś – RDLP w Szczecinie.
Chrabąszcz majowy i kasztanowiec – PO w nadleśnictwach: Bolewice i Międzychód.
Boreczniki sosnowe – PO w Nadleśnictwie Trzciel.
Szkodniki wtórne drzew iglastych – PO w nadleśnictwach:
Bolewice, Resko, Skwierzyna.
Szkodniki szyszek i nasion plantacji modrzewiowych –
– PO w nadleśnictwach: Głusko, Bierzwnik, Nowogard i Sulęcin.
14. Zespół Ochrony Lasu w Szczecinku – TSOL dla RDLP
w Szczecinku.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Szczecinku.
Skład osobowy:
– Mirosław Matusiak - ZOL w Szczecinku – kierownik TSOL,
– Rafał Perz – ZOL w Szczecinku,
– Gerard Bartknecht – RDLP w Szczecinku.
Poproch cetyniak – PO w nadleśnictwach: Bytów, Osusznica, Trzebielino.
Boreczniki sosnowe – PO w Nadleśnictwie Niedźwiady.
Szkodniki wtórne drzew iglastych – PO w nadleśnictwach:
Leśny Dwór, Miastko, Świdwin.
Szkodniki nasion i szyszek plantacji modrzewiowych –
– PO w Nadleśnictwie Warcino.
15. Zespół Ochrony Lasu we Wrocławiu – TSOL dla RDLP
we Wrocławiu.
Siedziba TSOL – biuro ZOL we Wrocławiu.
Skład osobowy:
– Jarosław Góral – ZOL we Wrocławiu – kierownik TSOL,
– Katarzyna Nowik – ZOL we Wrocławiu,
– Katarzyna Skałecka – ZOL we Wrocławiu,
– Wojciech Mazur – RDLP we Wrocławiu,
– Tadeusz Włodarczyk – RDLP we Wrocławiu.
Strzygonia choinówka – PO w nadleśnictwach: Bolesławiec, Chocianów, Oleśnica, Przemków, Ruszów, Złotoryja,
Żmigród.
Poproch cetyniak – PO w nadleśnictwach: Chocianów,
Milicz, Oborniki Śląskie, Przemków, Ruszów.
Boreczniki – PO w nadleśnictwach: Bolesławiec, Chocianów,
Milicz, Pieńsk, Ruszów, Węgliniec.
Brudnica mniszka i brudnica nieparka – PO w nadleśnictwach: Ruszów, Głogów, Henryków, Pieńsk, Węgliniec,
Żmigród.
Zasnuje świerkowe – PO w nadleśnictwach: Jugów, Świdnica, Bystrzyca Kłodzka, Szklarska Poręba, Świeradów.
Zwójki dębowe, miernikowce, kuprówka rudnica – PO
w nadleśnictwach: Oława, Wołów, Henryków, Legnica,
Miękinia, Oborniki Śląskie.
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 16
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 12 kwietnia 2010 r.
POSTĘPOWANIE W ODNIESIENIU DO SZKODLIWYCH OWADÓW LIŚCIOŻERNYCH
(boreczników sosnowych, poprocha cetyniaka oraz innych gatunków) w 2010 roku
Podstawą decyzji o zabiegu ograniczania populacji szkodliwych
foliofagów występujących w formie gradacji jest zagrożenie trwałości drzewostanu. Jednak każda gradacja poszczególnych gatunków szkodliwych owadów liściożernych jest zjawiskiem
niepowtarzalnym w czasie i przestrzeni, dlatego musi być traktowana indywidualnie z uwzględnieniem gatunku owada, jego stanu
zdrowotnego i fazy rozwoju gradacji.
Każdorazowo przy podejmowaniu decyzji o zabiegach konieczna
jest analiza ekologiczna i ekonomiczna przedstawiona w zaleceniach dla praktyki opracowanych w temacie BLP-211 (2007 r.),
dotyczącym racjonalizacji zabiegów ochronnych przeciwko szkodliwym owadom liściożernym.
W bieżącym roku zaleca się następujące postępowanie:
1. Przy ustalaniu terminu chemicznego zabiegu ograniczającego
populacje foliofagów sosny należy planować opryski na późniejsze stadia gąsienic (L3 lub L4), a nie na L1 i L2. Umożliwi
to śledzenie zmian w liczebności i stanie zdrowotności owadów
liściożernych, określenie fazy gradacji i trendu rozwoju populacji.
Uwaga ta dotyczy przede wszystkim gatunków, które znajdują
się w fazie progradacji (np. boreczników sosnowych, poprocha
cetyniaka).
2. W odniesieniu do brudnicy mniszki, boreczników i poprocha cetyniaka zabiegi ograniczające liczebność ich populacji należy podejmować przy zagrożeniu silnym (+++) i wyjątkowo – średnim (++).
Tam, gdzie boreczniki występują wspólnie z innymi foliofagami sosny,
wskazane jest zastosowanie środków ochrony roślin z grupy inhibitorów syntezy chityny, takich jak: NOMOLT 150 SC, RIMON 100 EC
i DIMILIN 480 SC. Ostatni preparat nie jest zalecany przez FSC.

3. W drzewostanach z widocznymi gołożerami, gdzie występują
zaawansowane w rozwoju stadia gąsienic lub larw boreczników,
należy stosować te same preparaty co na inne foliofagi.
4. Wyższe z zalecanych dawek inhibitorów syntezy chityny należy
stosować jedynie w przypadku zagrożenia silnego (+++).
W drzewostanach zagrożonych w stopniu średnim (++) wskazane jest stosowanie niższych z zalecanych dawek.
5. W drzewostanach na małych, odizolowanych powierzchniach
zagrożonych przez brudnicę mniszkę, poprocha cetyniaka
lub gąsienice innych motyli, celowe jest zastosowanie biopreparatów opartych na bazie B. thuringiensis, np. FORAY 04 UL.
Nie jest wskazane włączanie do zabiegów ograniczania liczebności populacji brudnicy mniszki, barczatki sosnówki, poprocha
cetyniaka oraz boreczników, małych, odizolowanych od pól
zabiegowych powierzchni zagrożonych w stopniu słabym (+)
i ostrzegawczym (0/+).
6. W stosunku do osnui gwiaździstej, której gradacje mają
charakter lokalny, decyzję o jej ograniczaniu w razie masowych
pojawów należy podejmować indywidualnie z uwzględnieniem
aktualnych i lokalnych okoliczności (takich, jak wiek drzewostanu, czas trwania gradacji i jej faza, dotychczasowy ubytek
masy igliwia w koronach, dynamika liczebności populacji
i innych).
7. W związku z koniecznością ograniczania liczebności owadów
doskonałych chrabąszczy (Melolontha spp.) zabiegi sprzętem
agrolotniczym można wykonać, stosując Mospilan 20 SP
w dawce 0,4 kg/ha, po uprzednim uzyskaniu zgody MRiRW
na jednorazowe zastosowanie środka ochrony roślin.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 16
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 12 kwietnia 2010 r. na str. 12 i 13
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Chrabąszcze

Foliofagi dębu

Osnuja czerwonogłowa

Osnuja gwiaździsta i czerwonogłowa

Strzygonia choinówka

Brudnica nieparka

Poproch cetyniak

Brudnica mniszka i boreczniki

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Inh. syntezy chityny

Środki kontaktowe

Środki systemiczne

3.

4.

Białystok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ogółem

0

0

0

0

0

0

0

Ogółem

0

0
0

0

0

0
0

0

0

Sp. naziemny
0

Powierzchnia objęta zabiegiem wg rodzaju użytego sprzętu (w ha) w 2010 roku

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Śmigłowiec
0

0

0

Ogółem

0

Białystok

Samolot

Rodzaj sprzętu

Ogółem

Środki biologiczne

2.

w tym lasy niepaństwowe

1.

15.

Ogółem

Osnuja gwiaździsta

5.

14.

Boreczniki

4.

Gdańsk
Gdańsk

Barczatka sos. i brudnica mniszka

Katowice
Katowice

3.

Kraków
Kraków

Brudnica mniszka

Krosno
Krosno

Barczatka sosnówka

Lublin
Lublin

2.

Łódź
Łódź

1.

Olsztyn
Olsztyn

Szczecinek
Szczecinek

Gatunek owada
Piła
Piła

Toruń
Toruń

Lp.
Poznań
Poznań

Warszawa
Warszawa

REGIONALNE DYREKCJE LASÓW PAŃSTWOWYCH
Radom
Radom

Wrocław
Wrocław

MELDUNEK NR
, STAN NA DZIEŃ
2010 r.
Ograniczanie liczebności szkodliwych foliofagów w 2010 r. przy użyciu sprzętu lotniczego (w ha)

Szczecin
Szczecin

Zielona
Góra
Zielona Góra
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Foray 02.2 UL

2.

Nomolt 150 SC

Mimic 240 S.C.

4.

5.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.

Mospilan 20 SP

Ogółem

razem środki kontaktowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trebon 10 S.C.

0

0

Cyperkill super 25 EC

0

0

11.

0

0

12.

0

0

0

0

0

Karate 025 EC

0

0

10.

0

0

Decis 2,5 EC

0

0

9.

0

0

Alphaguard 100 EC

0

0

8.

0

0

Fastac 100 EC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

0

0

Razem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alfazot 050 EC

0

0

REGIONALNE DYREKCJE LASÓW PAŃSTWOWYCH

Razem

6.

razem inhibitory syntezy chityny

Dimilin 480SC

3.

0

0

0

0

Zastosowanie preparatów chemicznych podczas akcji ograniczania liczebności szkodiwych foliofagów w 2010 r. (ilość środka w litrach)

Ogółem

Nazwa preparatu

razem biopreparaty

Foray 04 UL

1.

Mospilan 20 SP

razem środki kontaktowe

Lp.

13.

Trebon 10 S.C.

Cyperkill super 25 EC

Karate 025 EC

10.

11.

Decis 2,5 EC

9.

12.

Alphaguard 100 EC

8.

Białystok
Białystok

Fastac 100 EC

Gdańsk
Gdańsk

7.

0

Katowice
Katowice

Alfazot 050 EC

0

Kraków
Kraków

6.

razem inhibitory syntezy chityny

Krosno
Krosno

Mimic 240 S.C.

Lublin
Lublin

5.

0

Łódź
Łódź

Nomolt 150 SC

0

Olsztyn
Olsztyn

4.

0

Piła
Piła

Dimilin 480SC

0

Poznań
Poznań

3.

0

Radom
Radom

razem biopreparaty

Szczecin

Foray 02.2 UL

Szczecinek
Szczecinek

Foray 04 UL

Toruń
Toruń

2.

Warszawa
Warszawa

1.

Nazwa preparatu

Wrocław

Lp.

Szczecin

REGIONALNE DYREKCJE LASÓW PAŃSTWOWYCH
Wrocław

Zastosowanie preparatów chemicznych podczas akcji ograniczania liczebności szkodiwych foliofagów w 2010 r. (na powierzchni – ha)

Zielona
Góra
Zielona
Góra
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ZARZĄDZENIE NR 17
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 12 kwietnia 2010 r.
w sprawie dysponowania środkami funduszu leśnego na prace związane z naprawą ponadnormatywnych uszkodzeń
powstałych w wyniku wystąpienia ekstremalnych zjawisk naturalnych w uprawach leśnych
założonych w ramach działania 5 Zalesianie gruntów rolnych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006
oraz działania 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 –
– stosownie do art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach
ZH-773-1-8/2010
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe – w wykonaniu obowiązku Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia
28 września 1991 roku o lasach, postanawiam, co następuje:
§1
1. Na podstawie art. 58 ust. 3 i art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 września
1991 roku o lasach część środków funduszu leśnego przeznacza
się na prace związane z naprawą ponadnormatywnych uszkodzeń
powstałych w wyniku wystąpienia ekstremalnych zjawisk naturalnych w uprawach leśnych założonych w ramach działania 5 Zalesianie gruntów rolnych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) na lata 2004–2006 oraz działania 221/223 Zalesianie
gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007–2013 (naprawę
szkód), poprzez udostępnienie sadzonek drzew i krzewów leśnych
beneficjentom wskazanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi1) – z uwzględnieniem planu zalesień sporządzonego
na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy o lasach.
2. Przez ponadnormatywne uszkodzenia uprawy leśnej rozumie
się powierzchnię wymagającą całkowitego odtworzenia
(powierzchnia zredukowana uszkodzeń) w przedziale powyżej
30% powierzchni objętej planem zalesienia.
3. Pod pojęciem ekstremalnych zjawisk naturalnych, o których
mowa w niniejszym zarządzeniu, rozumie się takie zjawiska, jak:
susza, gradobicie, nadmierne opady deszczu lub śniegu, powódź,
pożar, ekstremalne temperatury, huragan, osunięcie się ziemi,
masowe pojawy szkodników owadzich i chorób drzew.
4. Pomoc w postaci udostępnienia sadzonek, o której mowa w ust.
1, powinna być udzielana, z uwzględnieniem § 2, wyłącznie
beneficjentom, o których mowa w ust. 5, legitymującym się
wymaganym planem zalesienia, u których zredukowana
powierzchnia uszkodzeń przekroczyła 30% całkowitej
powierzchni uprawy, wynikającej z planu zalesienia.
5. Beneficjentów pomocy oraz jej zakres, mierzony powierzchnią
zredukowaną uszkodzeń w przedziale powyżej 30%, określa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie listy stanowiącej załącznik
nr 1 do zarządzenia. (Załącznika nr 1 nie drukujemy*) – red.).
6. Lista, o której mowa w ust. 5, sporządzana jest na podstawie
wyników weryfikacji zgłaszanych szkód. Tryb postępowania
w tym zakresie przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.
7. Sadzonki, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane wyłącznie
na potrzeby odtwarzania uszkodzonych upraw leśnych PROW.
8. Udostępnienia sadzonek, zwane dalej zadaniem udostępnienia,
dokonywać będą w okresach zalesiania nadleśniczowie kierujący
nadleśnictwami, na których terenie znajduje się uszkodzona uprawa
leśna lub większa część jej powierzchni (właściwy nadleśniczy).
9. Zadanie udostępnienia stanowi usługę nadleśnictwa wykonywaną na rzecz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
w wypełnianiu przez niego obowiązku dysponowania środkami
funduszu leśnego na prace związane z usuwaniem skutków
klęsk w lasach niepaństwowych.
10.Wartość wydawanego materiału sadzeniowego oraz inne koszty,
ponoszone przez nadleśnictwo w związku z zadaniem udostęp-
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niania, będą pokrywane nadleśnictwu przez fundusz leśny –
– ze środków, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy o lasach.
§2
1. Pomoc określona w niniejszym zarządzeniu jest pomocą Skarbu
Państwa, reprezentowanego przez Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe, której podstawę prawną stanowią przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia
20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu
WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji
rolnej (Dz. U. UE L z 2007 r. Nr 337, str. 35), w związku z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym
i leśnym na lata 2007–2013 (Dz. U. UE C Nr 319, str. 1),
oraz art. 56 ust. 2 i art. 58 ust. 3 ustawy o lasach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 45, poz. 435 ze zm.), udzielaną na zasadzie de minimis
w rolnictwie (pomoc de minimis w rolnictwie).
2. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007
z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji
rolnej limit pomocy de minimis w rolnictwie wynosi 7500 euro.
3. Pomoc de minimis w rolnictwie udzielana jest na pisemny
wniosek beneficjenta (wniosek). Rzetelność, w tym kompletność
wniosku, ocenia właściwy nadleśniczy.
4. Beneficjent, któremu ma być udzielona pomoc de minimis
w rolnictwie, jest zobowiązany do złożenia do właściwego nadleśniczego wraz z wnioskiem oświadczenia o wielkości otrzymanej
w okresie kolejnych 3 lat obrotowych pomocy de minimis w rolnictwie (oświadczenie). Oświadczenie to składa się na wzorze określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów. Niezłożenie oświadczenia wyklucza udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie.
5. Pomoc de minimis w rolnictwie może być udzielona do wysokości limitu pomocy de minimis w rolnictwie – z uwzględnieniem
kwoty otrzymanej w okresie, o którym mowa w ust. 4.
§3
1. Wykonanie zadania udostępnienia jest potwierdzane protokołem
zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez beneficjenta i właściwego nadleśniczego (protokół). W protokole wyszczególnia się
ilość oraz strukturę gatunkową udostępnionych sadzonek,
wartość ogółem oraz wartość sadzonek w ramach pomocy
de minimis w rolnictwie. Protokół sporządza się w czterech
egzemplarzach: jeden dla beneficjenta pomocy de minimis
w rolnictwie, drugi do przechowania w ramach dokumentacji
nadleśnictwa, trzeci – na potrzeby rozliczeń nadleśnictwa
z funduszem leśnym, czwarty – dla biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
2. Po wykonaniu zadania udostępnienia właściwi nadleśniczowie,
za pośrednictwem regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
(RDLP), obciążają fundusz leśny fakturami, zawierającymi
załączniki w postaci trzecich egzemplarzy protokołu.
§4
W przypadku braku sadzonek do udostępnienia w dniu złożenia
wniosku właściwy nadleśniczy wystawia beneficjentowi zaświadBILP 5/2010

czenie o gotowości do udostępniania sadzonek w terminie późniejszym (nie później niż w kolejnym możliwym terminie wykonania
poprawek lub uzupełnień) jako dowód do wykorzystywania
przez beneficjenta na potrzeby służb kontrolnych ARiMR. Przykładowy wzór zaświadczenia podano w załączniku nr 3 do zarządzenia.
§5
Beneficjentowi, który naprawił szkody we własnym zakresie
oraz ma dowód zakupu sadzonek (faktura) zużytych do naprawy
szkód, będącej przedmiotem niniejszego zarządzenia, może być
udzielone dofinansowanie z funduszu, przy zachowaniu następującej procedury:
1) ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie składa do właściwego nadleśniczego pisemny wniosek wraz z oryginałem faktury
zakupu sadzonek;
2) właściwy nadleśniczy, po ocenie rzetelności i kompletności
wniosku, uznaje fakturę zakupu sadzonek do wysokości kwoty
w niej zawartej, jednak nie wyższej niż kwota ustalona według
zasad, o których mowa w § 2 ust. 4, i zachowuje oryginał faktury
do momentu otrzymania środków z funduszu leśnego i ich przekazania beneficjentowi;
3) właściwy nadleśniczy wystawia na Dyrekcję Generalną Lasów
Państwowych (DGLP) notę księgową obciążającą fundusz leśny,
dołączając do niej kopię faktury zakupu sadzonek, poświadczoną za zgodność z oryginałem i zawierającą adnotację jej
sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalnorachunkowym;
4) dokumenty, o których mowa w pkt 3, nadleśnictwo przesyła
do właściwej RDLP;
5) właściwa RDLP sporządza zestawienie not księgowych nadleśnictw, które podpisane przez głównego księgowego i dyrektora
przesyła, wraz z dokumentami z nadleśnictw, do DGLP;
6) właściwy nadleśniczy, po otrzymaniu środków z funduszu
leśnego przekazuje je beneficjentowi i wydaje mu oryginał
faktury zakupu sadzonek po opatrzeniu jej adnotacją o treści:
„Sfinansowano ze środków funduszu leśnego w
kwocie
…………. zł (słownie złotych: ………………..……….………….. )
oraz pieczątką nadleśnictwa, datą, pieczątką i podpisem nadleśniczego;
7) rozliczenia środków funduszu leśnego przeznaczonych na finansowanie pomocy de minimis w rolnictwie dokonywane będą
za pośrednictwem właściwej RDLP i ewidencjonowane na
kontach rozrachunkowych 249 – Pozostałe rozrachunki.
§6
1. Nadleśniczy dokonuje wyceny sadzonek potrzebnych
do naprawy szkód na podstawie informacji zawartych w zweryfikowanych zgłoszeniach wystąpienia ponadnormatywnych
uszkodzeń w uprawach leśnych, przekazanych do właściwych
nadleśnictw.
2. Ustala się, że wartość udostępnianych sadzonek w przeliczeniu
na 1 hektar powierzchni zredukowanej uszkodzeń w przedziale
powyżej 30% nie może przekroczyć kwoty 3400 zł.
§7
W przypadku, gdy wartość całkowita sadzonek, potrzebnych beneficjentowi do naprawy szkód, przekracza limit pomocy de minimis w
rolnictwie, z uwzględnieniem § 2 ust. 4, a beneficjent wyraża gotowość
nabycia u właściwego nadleśniczego całości potrzebnego materiału
sadzeniowego – nadleśniczy tę część materiału sadzonkowego, która
nie może być przekazana beneficjentowi na warunkach pomocy
de minimis, sprzedaje na warunkach rynkowych.

1)
*)

§8
Po udzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie, o której mowa
w § 5, lub wykonaniu zadania udostępnienia sadzonek właściwy
nadleśniczy wydaje beneficjentowi zaświadczenie o udzielonej
pomocy de minimis w rolnictwie. Kopie tych zaświadczeń przesyłane są niezwłocznie do właściwej RDLP.
§9
Dokumentacja, związana z udzielaniem pomocy de minimis
w rolnictwie, obejmuje:
1) dokumentację finansową, na którą składają się:
a) faktury z trzecimi egzemplarzami protokołu, o którym mowa
w § 3 ust.1,
b) noty księgowe wraz z kopiami faktur, o których mowa w § 5
pkt 3,
c) zestawienia not księgowych, o których mowa w § 5 pkt 5;
2) dokumentację sprawozdawczą, na którą składają się:
a) informacje o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie
w danym miesiącu, sporządzane w RDLP na podstawie kopii
zaświadczeń, o których mowa w § 8, przesyłane do DGLP
wraz z ww. kopiami zaświadczeń w terminie do 15 dnia
miesiąca następującego po ich wydaniu,
b) informacje o nieudzielaniu pomocy de minimis w rolnictwie
w danym miesiącu, pozyskiwane przez RDLP w nadleśnictwach, przekazywane do DGLP w terminie 15 dni od zakończenia danego miesiąca,
c) sprawozdania z pomocy de minimis w rolnictwie sporządzane
na mocy odrębnych przepisów.
§ 10
1. Dokumentacja, o której mowa w § 9, jest przesyłana przez dyrektorów RDLP do DGLP.
2. Do zadań DGLP należy prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy de minimis w rolnictwie na podstawie niniejszego
zarządzenia, w tym w szczególności:
1) sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji
finansowej, o której mowa w § 9 pkt 1, przez Wydział Hodowli
i Użytkowania Lasu;
2) przedkładanie sprawdzonej dokumentacji finansowej
do Wydziału Księgowości;
3) sprawdzanie kompletności dokumentacji sprawozdawczej,
o której mowa w § 9 pkt 2a i b, oraz sporządzanie na tej
podstawie i przedkładanie w imieniu Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych sprawozdań z udzielonej pomocy
de minimis w rolnictwie, o których mowa w § 9 pkt 2c,
do właściwych organów państwowych.
§ 11
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc
Decyzja nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 10 maja 2007 r. (znak: ZG/PP-PROW-1-6/2007).
§ 12
Pomoc de minimis w rolnictwie na podstawie niniejszego zarządzenia może być udzielana do dnia 31 grudnia 2013 roku, o ile
nie zostanie wcześniej wyczerpany krajowy limit pomocy de minimis w rolnictwie.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

wyłonienie tej grupy należy do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Z chwilą ukazania się drukiem „Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych” wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP
wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 12 kwietnia 2010 r.
TRYB PROWADZENIA WERYFIKACJI ZGŁASZANYCH USZKODZEŃ
1. Po stwierdzeniu wystąpienia szkód w uprawie leśnej, spowodowanych pojawieniem się ekstremalnego zjawiska naturalnego:
a) beneficjent niezwłocznie dokonuje zgłoszenia uszkodzeń
w uprawach leśnych do właściwego Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (BP ARiMR)
na formularzu sporządzonym w układzie planu zalesienia;
b) Centrala ARiMR przekazuje do Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (MRiRW) listę tych beneficjentów, którzy zgłosili spełnienie wymogów formalnych udzielenia pomocy
(wystąpienie ekstremalnych zjawisk naturalnych skutkujących potrzebą odtworzenia uprawy leśnej na powierzchni
przekraczającej 30% całości zalesienia objętego planem
zalesienia);

c) MRiRW przekazuje listę, o której mowa w pkt 1 lit b,
do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP), w celu
dokonania, jako zadanie zlecone, weryfikacji zgłoszeń
beneficjentów;
d) weryfikacja zgłoszeń dokonywana jest w terenie przez nadleśnictwa sporządzające plan zalesienia gruntów dla powierzchni objętej uszkodzeniami.
2. DGLP przekazuje do MRiRW zestawienie wyników przeprowadzonej weryfikacji zgłoszeń beneficjentów, na podstawie których
MRiRW tworzy listę osób zakwalifikowanych do uzyskania pomocy.
3. MRiRW przekazuje listę osób zakwalifikowanych do uzyskania
pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis
w rolnictwie, do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 12 kwietnia 2010 r.
PRZYKŁADOWE DRUKI ZAŚWIADCZEŃ
dla osób, które nie mogły wykonać poprawek ze względu na brak sadzonek

...................................................
Nadleśnictwo

...................................................
Miejscowość, data wystawienia

ZAŚWIADCZENIE
dla beneficjenta pomocy de minimis w rolnictwie

Pan/Pani .......................................................................................................... , ..................................................................................... ,
zam. ......................................................................................................................................................................................................... ,
numer producenta rolnego ..................... , zgłosił/a się do Nadleśnictwa w celu uzyskania sadzonek do naprawy ponadnormatywnych
uszkodzeń powstałych w uprawach leśnych, założonych w okresie ............... 20..... r. w ramach działania 5 Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) na lata 2004–2006.
Z uwagi na brak, w dniu zgłoszenia, sadzonek zgodnych z planem zalesienia informuje się, że udostępnienie zapotrzebowanych
sadzonek nastąpi w okresie .............. 201..... r., nie później jednak niż do dnia ............... 201..... r.
Zaświadczenie wydaje się na wniosek beneficjenta, na potrzeby kontroli prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.

..................................................
Podpis i pieczęć nadleśniczego
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...................................................
Nadleśnictwo

...................................................
Miejscowość, data wystawienia

ZAŚWIADCZENIE
dla beneficjenta pomocy de minimis w rolnictwie

Pan/Pani .......................................................................................................... , ..................................................................................... ,
zam. ......................................................................................................................................................................................................... ,
numer producenta rolnego ..................... , zgłosił/a się do Nadleśnictwa w celu uzyskania sadzonek do naprawy ponadnormatywnych
uszkodzeń powstałych w uprawach leśnych, założonych w okresie ............... 20..... r. w ramach działania 221/223 Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007–2013.
Z uwagi na brak, w dniu zgłoszenia, sadzonek zgodnych z planem zalesienia informuje się, że udostępnienie zapotrzebowanych
sadzonek nastąpi w okresie .............. 201..... r., nie później jednak niż do dnia ............... 201..... r.
Zaświadczenie wydaje się na wniosek beneficjenta, na potrzeby kontroli prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
..................................................
Podpis i pieczęć nadleśniczego

ZARZĄDZENIE NR 18
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 12 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17 z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie dysponowania środkami funduszu leśnego
na prace związane z naprawą ponadnormatywnych uszkodzeń
powstałych w wyniku wystąpienia ekstremalnych zjawisk naturalnych w uprawach leśnych
założonych w ramach działania 5 Zalesianie gruntów rolnych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006
oraz działania 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 –
– stosownie do art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach
ZH-773-1-8/2/2010
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe – w wykonaniu obowiązku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy
z dnia 28 września 1991 roku o lasach, zarządzam, co następuje:
§1
1. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia
8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 99)
oraz wydaniem na ich podstawie przez Radę Ministrów rozporządzenia z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) zmienia się treść § 2 ust. 4
zarządzenia na następującą:
„4. Beneficjent, któremu ma być udzielona pomoc de minimis w
rolnictwie, jest zobowiązany do przedstawienia wraz z wnioskiem dokumentów określonych w przepisach art. 37 ust. 2
pkt 1 i 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej. Należą do nich wszystkie zaświadczenia
o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku,
BILP 5/2010

w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości
pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie,
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie, a także informacje niezbędne do udzielenia pomocy
de minimis w rolnictwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się
do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona
pomoc de minimis w rolnictwie. Niezłożenie tych dokumentów
wyklucza udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie”.
2. Pozostałe przepisy zarządzenia pozostają bez zmian.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
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DECYZJA NR 11
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Lubuskie” na lata 2010–2012
ZO-731-20/2010
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U.
Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:
§1
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „BORY LUBUSKIE”, zwaną dalej Radą, na lata
2010–2012 w następującym składzie:
1. Mgr inż. Bogdan Bakalarz – burmistrz miasta Lubsko, Urząd
Miejski w Lubsku
2. Dr hab. inż. Władysław Danielewicz – wykładowca, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
3. Mgr Gabriela Fiedler – nauczycielka, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku
4. Prof. dr hab. Beata Gabryś – wykładowca, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych
5. Dr hab. prof. UZ Leszek Jerzak – prezes, Zarząd Okręgu Ligi
Ochrony Przyrody w Zielonej Górze
6. Mgr Katarzyna Kowalczyk – nauczycielka, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku
7. Prof. dr hab. Ludwik Lipnicki – Akademia Wychowania Fizycznego, Zakład Biologii i Ochrony Przyrody
8. Elżbieta Łobacz-Bącal – Urząd Miejski w Żarach
9. Mgr Ilona Mrowińska – nauczycielka, Gimnazjum w Brodach
10. Mgr inż. Paweł Mrowiński – Nadleśnictwo Lubsko, Ośrodek
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich
11. Dr Arleta Poręba-Konopczyńska – Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Zielonej Górze
12. Mgr Stanisław Rosadziński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Zakład Ekologii Roślin
i Ochrony Środowiska
13. Tadeusz Rybak – wójt gminy Tuplice, Urząd Gminy w Tuplicach
14. Helena Sagasz – burmistrz miasta Jasień, UM w Jasieniu
15. Zbigniew Wilkowiecki – wójt gminy Brody, UG w Brodach
16. Andrzej Jarocki – Kronopol Sp. z o.o. w Żarach
§2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze
w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Bory Lubuskie”.
§3
Do zakresu działania Rady należy zwłaszcza opiniowanie
projektów:
planów zagospodarowania przestrzennego,
planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody,
objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
rocznych planów gospodarczych,
tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
działalności edukacyjnej prowadzonej w LKP „Bory Lubuskie”,
turystycznego udostępniania terenów LKP „Bory Lubuskie”,
programów ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod
zachowania tych zasobów,

•
•
•
•
•
•
•
•
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planów realizacyjnych małej retencji oraz obszarów uwilgotnionych,
budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni
ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno-technicznych.
Ponadto do zadań Rady należy:
propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, wprowadzonych w LKP „Bory Lubuskie”;
współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi,
samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich
sprawach dotyczących LKP „Bory Lubuskie”;
wydawanie opinii w sprawach LKP „Bory Lubuskie” na wniosek
dyrektora RDLP w Zielonej Górze i z własnej inicjatywy.

§4
Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego mają być uwzględniane przez Komisję Założeń Planu
w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw
wchodzących w skład LKP „Bory Lubuskie” w obecności trzech
przedstawicieli delegowanych przez Radę.
§5
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady
stanowią Prezydium Rady.
§6
Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje
pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP w Zielonej Górze protokoły posiedzeń Rady
wraz z opiniami i wnioskami.
§7
Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony
przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§8
Kadencja Rady trwa trzy lata.
§9
Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Zielonej Górze.
§ 10
Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez
Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu
leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
§ 11
Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym (ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet
odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.
§ 12
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
BILP 5/2010

DECYZJA NR 12
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego”
na lata 2010–2012
ZO-731-21/2010
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 45,
poz. 435 z późn. zm.) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:
§1
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „LASY BESKIDU ŚLĄSKIEGO”, zwaną dalej
Radą, na lata 2010–2012 w następującym składzie:
1. Maciej Bakes – redaktor, Polskie Radio S.A., Regionalna
Rozgłośna w Katowicach
2. Dr inż. Józef Barszcz – wykładowca, Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Ekologii Lasu
3. Jacek Bożek – prezes, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Klub Gaja”
4. Mgr inż. Jadwiga Górny – sekretarz gminy, Urząd Gminy
Radziechowy-Wieprz
5. Michał Jordan – przewodniczący, Zarząd Okręgowy Polskiego
Związku Łowieckiego w Bielsku-Białej
6. Tadeusz Kopeć – poseł PO na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej
7. Dr. hab. inż. Stanisław Małek – pracownik naukowy, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Ekologii
Lasu
8. Dr inż. Robert Mysłajek – wiceprezes, „Stowarzyszenie
dla Natury WILK”
9. Mgr Jolanta Prażuch – Regionalny Konserwator Przyrody,
zastępca dyrektora, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
10. Prof. dr hab. Janusz Sabor – kierownik Katedry, Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Nasiennictwa,
Szkółkarstwa i Selekcji Drzew Leśnych
11. Mgr Aleksander Skrzydłowski – prezes, Polski Klub Ekologiczny, Oddział w Ustroniu
12. Mieczysław Szczurek – wicestarosta cieszyński, Starostwo
Powiatowe w Cieszynie
13. Halina Szymura – publicystka, Regionalna Agencja Producencka TVP w Katowicach
14. Anna Tarkowska – „Fundacja Zielona Liga” w Katowicach
15. Mirosław Nowak – naczelnik, Wydział Ochrony Lasu
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
16. Jerzy Winkiel – właściciel Zakładu Drzewnego „Jerzy Winkiel”
w Rybarzowicach
§2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych
w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Beskidu Śląskiego”.
§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,

•
•
•
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•
•
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•
•
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rocznych planów gospodarczych,
tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
działalności edukacyjnej prowadzonej w LKP „Lasy Beskidu
Śląskiego”,
turystycznego udostępniania terenów LKP „Lasy Beskidu
Śląskiego”,
programów ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod
zachowania tych zasobów,
planów realizacyjnych małej retencji oraz obszarów uwilgotnionych,
budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni
ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno-technicznych.
Ponadto do zadań Rady należy:
propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, wprowadzonych w LKP „Lasy Beskidu Śląskiego”;
współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi,
samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich
sprawach dotyczących LKP „Lasy Beskidu Śląskiego”;
wydawanie opinii w sprawach LKP „Lasy Beskidu Śląskiego”
na wniosek dyrektora RDLP w Katowicach i z własnej inicjatywy.

§4
Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego mają być uwzględniane przez Komisję Założeń Planu
w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw
wchodzących w skład LKP „Lasy Beskidu Śląskiego” w obecności
trzech przedstawicieli delegowanych przez Radę.
§5
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady
stanowią Prezydium Rady.
§6
Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje
pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP w Katowicach protokoły posiedzeń Rady wraz z opiniami
i wnioskami.
§7
Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony
przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§8
Kadencja Rady trwa trzy lata.
§9
Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Katowicach.
§ 10
Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez
Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu
leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
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§ 11
Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym
(ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa
się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej.

§ 12
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

DECYZJA NR 13
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Gostyńsko-Włocławskie”
na lata 2010–2012
ZO-731-22/2010
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 45,
poz. 435 z późn. zm.) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:
§1
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „LASY GOSTYNIŃSKO-WŁOCŁAWSKIE”, zwaną
dalej Radą, na lata 2010–2012 w następującym składzie:
1. Dr Maria Palińska – dyrektor, Włocławskie Centrum Edukacji
Ekologicznej
2. Mariola Modrzejewska – specjalista, Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
3. Kazimierz Stańczak – naczelnik, Wydział Ochrony Lasu,
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
4. Andrzej Drozdowski – dyrektor, Gostynińsko-Włocławski
Park Krajobrazowy
5. Dr Wiesław Cyzman – wykładowca, Uniwersytet im. Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody
6. Dr Katarzyna Brzozowska – naczelnik, Wydział Ochrony
Środowiska, Starostwo Gostynińskie
7. Bogumiła Liziniewicz – nauczycielka, Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum w Lucieniu
8. Dr hab. Tadeusz Andrzejczyk – pracownik naukowo-dydaktyczny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział
Leśny, Katedra Hodowli Lasu
9. Andrzej Reder – dyrektor, Gostynińskie Centrum Edukacyjne
Rady Miasta Gostynina
10. Stanisław Przedlacki – Towarzystwo Promocji Ziemi Gostynińskiej, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
11. Janina Kawałczewska – wiceprezes Zarządu, Regionalne
Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
12. Piotr Adamiak – nauczyciel, ornitolog, Towarzystwo Przyrodnicze BOCIAN, Szkoła Podstawowa w Łącku
13. Władysław Skalny – prezes, Zarząd Okręgu Płockiego Ligi
Ochrony Przyrody, członek Zarządu Głównego LOP
14. Jan Natkowski – prezes, Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Płocku
15. Agnieszka Żukowska – dyrektor Biura, prezes Fundacji
Aktywni Razem, Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego
16. Andrzej Rodziewicz – kierownik, Zespół Ochrony Lasu
w Łodzi
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§2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi w zakresie inicjowania oraz
oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie
Promocyjnym „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”.
§3
Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie
projektów:
planów zagospodarowania przestrzennego,
planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody,
objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
rocznych planów gospodarczych,
tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
działalności edukacyjnej prowadzonej w LKP „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”,
turystycznego udostępniania terenów LKP „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”,
programów ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod
zachowania tych zasobów,
planów realizacyjnych małej retencji oraz obszarów uwilgotnionych,
budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni
ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno-technicznych.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponadto do zadań Rady należy:
propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, wprowadzonych w LKP „Lasy Gostynińsko-Włocławskie” ;
współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi,
samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich
sprawach dotyczących LKP „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”;
wydawanie opinii w sprawach LKP „Lasy Gostynińsko-Włocławskie” na wniosek dyrektorów RDLP w Toruniu i RDLP
w Łodzi oraz z własnej inicjatywy.

§4
Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego mają być uwzględniane przez Komisję Założeń Planu
w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw
wchodzących w skład LKP „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”
w obecności trzech przedstawicieli delegowanych przez Radę.
§5
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza Rady.
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2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady
stanowią Prezydium Rady.
§6
Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami
Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorom RDLP
w Toruniu i RDLP w Łodzi protokoły posiedzeń Rady wraz z opiniami
i wnioskami.
§7
Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony
przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.

§ 10
Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez
Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu
leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
§ 11
Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym
(ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa
się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej.
§ 12
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§8
Kadencja Rady trwa trzy lata.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

§9
Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Toruniu
i RDLP w Łodzi.

DECYZJA NR 14
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie” na lata 2010–2012
ZO-731-23/2010
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 45,
poz. 435 z późn. zm.) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:
§1
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „LASY BIRCZAŃSKIE”, zwaną dalej Radą, na lata
2010–2012 w następującym składzie:
1. Dr Zdzisław Bednarz – wykładowca, Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie, Katedra Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody
2. Lesław Budzisz – prezes, Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
3. Marek Cynkar – dziennikarz, Polskie Radio Rzeszów S.A.,
Oddział w Przemyślu
4. Lek. wet. Andrzej Fedaczyński – Lecznica dla Zwierząt ADA
w Przemyślu
5. Krzysztof Gąsior – starosta powiatu bieszczadzkiego, Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych
6. Piotr Korczak – prezes, Zarząd Ośrodka Wypoczynkowego
„Arłamów” S.A.
7. Barbara Kropieniewicz – nauczyciel dyplomowany, Gimnazjum nr 1 w Birczy
8. Dr hab. prof. Krzysztof Kukuła – wykładowca, Uniwersytet
Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Biologii
i Środowiska
9. Agnieszka Marcela – Regionalny Konserwator Przyrody,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
10. Tadeusz Kroker – dyrektor, Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu
11. Jan Pączek – starosta powiatu przemyskiego
12. Dr hab. Krystyna Przybylska – profesor UR, Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Urządzania
Lasu
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13. O. Jarosław Karaś – gwardian klasztoru o.o. franciszkanów
w Kalwarii Pacławskiej, Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki
Bożej Kalwaryjskiej
14. Dr inż. Alfred Król – kierownik, Zespół Ochrony Lasu
w Krakowie
15. Dr Marian Stój – koordynator, Komitet Ochrony Orłów,
Region Małopolska
16. Henryk Sołuja – burmistrz miasta Ustrzyki Dolne
17. Dariusz Surma – dyrektor, Departament Rolnictwa i Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
18. Bogusław Sitko – dyrektor, Zespół Szkół Leśnych w Lesku
19. Zbigniew Żak – wójt gminy Fredropol, Urząd Gminy
we Fredropolu
20. Józef Żydownik – wójt gminy Bircza, Urząd Gminy w Birczy
§2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w zakresie
inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym
Kompleksie Promocyjnym „Lasy Birczańskie”.
§3
Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie
projektów:
planów zagospodarowania przestrzennego,
planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody,
objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
rocznych planów gospodarczych,
tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
działalności edukacyjnej prowadzonej w LKP „Lasy Birczańskie”,
turystycznego udostępniania terenów LKP „Lasy Birczańskie”,
programów ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod
zachowania tych zasobów,
planów realizacyjnych małej retencji oraz obszarów uwilgotnionych,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni
ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno-technicznych.
Ponadto do zadań Rady należy:
propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, wprowadzonych w LKP „Lasy Birczańskie”;
współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi,
samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich
sprawach dotyczących LKP „Lasy Birczańskie”;
wydawanie opinii w sprawach LKP „Lasy Birczańskie” na wniosek
dyrektora RDLP w Krośnie i z własnej inicjatywy.

§4
Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego mają być uwzględniane przez Komisję Założeń Planu
w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw
wchodzących w skład LKP „Lasy Birczańskie” w obecności trzech
przedstawicieli delegowanych przez Radę.
§5
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego,
zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz
Rady stanowią Prezydium Rady.
§6
Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami
Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP
w Krośnie protokoły posiedzeń Rady wraz z opiniami i wnioskami.

§7
Organizacje i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony
przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§8
Kadencja Rady trwa trzy lata.
§9
Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Krośnie.
§ 10
Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez
Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu
leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
§ 11
Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym
(ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa
się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej.
§ 12
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

DECYZJA NR 15
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie” na lata 2010–2012
ZO-731-24/2010
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 45,
poz. 435 z późn. zm.) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do
Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:
§1
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „BORY TUCHOLSKIE”, zwaną dalej Radą, na lata
2010–2012 w następującym składzie:
1. Hanna Bronke – kanclerz, Wyższa Szkoła Zarządzania
Środowiskiem w Tucholi
2. Jacek Brygman – wójt gminy Cekcyn, Urząd Gminy
w Cekcynie
3. Tadeusz Chrzanowski – główny specjalista SL ds. Ekologii
i Edukacji Leśnej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Toruniu
4. Teresa Chirrek – nauczycielka, Zespół Szkół Leśnych
w Tucholi
5. Piotr Gawęda – kierownik,
Zespół Ochrony Lasu
w Gdańsku
6. Michał Grabski – wójt gminy Osie, Urząd Gminy w Osiu
7. Grzegorz Gołuński – prezes Zarządu, „Heban – Domy
z Drewna” Sp. z o.o. w Cekcynie
8. Andrzej Kowalski – dyrektor, Gminny Ośrodek Kultury
w Osiu
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9. Tadeusz Kowalski – burmistrz miasta Tuchola, Urząd Miasta
w Tucholi
10. Daniel Kożuch – wójt gminy Śliwice, Urząd Gminy w Śliwicach
11. Dr Ewa Krasicka-Korczyńska – pracownik naukowo-dydaktyczny, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Katedra Botaniki i Ekologii
12. Wojciech Kroplewski – radny powiatu tucholskiego, Starostwo Powiatowe w Tucholi
13. Marek Machnikowski – Regionalny Konserwator Przyrody,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
14. Józef Malinowski – dyrektor, Gimnazjum Publiczne w Osiu,
członek PTTK
15. Jan Myśliwiec – podskarbi, Bractwo św. Huberta w Śliwicach
16. Prof. dr hab. Andrzej Przystalski – pracownik naukowo-dydaktyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut
Ekologii i Ochrony Środowiska
17. Zbigniew Przybylak – publicysta, media kujawsko-pomorskie
18. Waldemar Wencel – prezes, Stowarzyszenie „Rezler – Wielki
Kanał Brdy”
§2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w zakresie
inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym
Kompleksie Promocyjnym „ Bory Tucholskie”.
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§3
Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie
projektów:
planów zagospodarowania przestrzennego,
planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody,
objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
rocznych planów gospodarczych,
tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
działalności edukacyjnej prowadzonej w LKP „Bory Tucholskie”,
turystycznego udostępniania terenów LKP „Bory Tucholskie”,
programów ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod
zachowania tych zasobów,
planów realizacyjnych małej retencji oraz obszarów uwilgotnionych,
budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni
ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno-technicznych.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponadto do zadań Rady należy:
propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, wprowadzonych w LKP „Bory Tucholskie”;
współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi,
samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich
sprawach dotyczących LKP „Bory Tucholskie”;
wydawanie opinii w sprawach LKP „Bory Tucholskie” na wniosek
dyrektora RDLP w Toruniu i z własnej inicjatywy.

§4
Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego mają być uwzględniane przez Komisję Założeń Planu
w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw
wchodzących w skład LKP „Bory Tucholskie” w obecności trzech
przedstawicieli delegowanych przez Radę.

§6
Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje
pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP w Toruniu protokoły posiedzeń Rady wraz z opiniami
i wnioskami.
§7
Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony
przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§8
Kadencja Rady trwa trzy lata.
§9
Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Toruniu.
§ 10
Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez
Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu
leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
§ 11
Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym
(ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa
się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej.
§ 12
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady
stanowią Prezydium Rady.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

DECYZJA NR 16
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka”
na lata 2010–2012
ZO-731-25/2010
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 45,
poz. 435 z późn. zm.) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:
§1
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „PUSZCZA KOZIENICKA”, zwaną dalej Radą,
na lata 2010–2012 w następującym składzie:
1. Teresa Czech – prezes, Centrum Edukacji Ekologicznej
w Radomiu
2. Tomasz Gogacz – dyrektor, Publiczne Gimnazjum nr 13
w Radomiu, prezes OZ Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu
3. Przemysław Grzybek – naczelnik, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwo Kozienickie
BILP 5/2010

4. Marian Janeczek – naczelnik, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwo
Radomskie
5. Bogusława Jaworska – burmistrz miasta Zwoleń, Urząd
Miejski w Zwoleniu
6. Andrzej Kowalczewski – prezes, Towarzystwo Przyrodnicze
„Żółw błotny”
7. Dr inż. Marek Krzemiński – dziekan, Prywatna Wyższa Szkoła
Ochrony Środowiska w Radomiu, Wydział Turystyki i Rekreacji
8. Mieczysław Kurowski – naczelnik, Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych II w Radomiu
9. Maria Dominika Ośko – starszy wizytator, Delegatura Kuratorium Oświaty Województwa Mazowieckiego w Radomiu
10. Anna Ronikier-Dolańska – Regionalny Konserwator Przyrody, zastępca dyrektora, Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Warszawie
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11. Bogusław Sołśnia – dyrektor, Oddział Terenowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Radomiu
12. Beata Waluś – kierownik, Zespół ds. Rekreacji i Turystyki,
Kozienicki Park Krajobrazowy
13. Tadeusz Warszycki – prezes, Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pionkach
14. Ks. Jacek Wieczorek – dyrektor, Radio „PLUS” w Radomiu
15. Dr inż. Dorota Zawadzka – adiunkt, Uniwersytet Łódzki – Filia
w Tomaszowie Mazowieckim, Instytut Nauk Leśnych. Sekretarz Zarządu, Komitet Ochrony Orłów
16. Dr inż. Roman Zielony – adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Urządzania Lasu,
Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
§2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w zakresie
inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym
Kompleksie Promocyjnym „ Puszcza Kozienicka”.
§3
Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie
projektów:
planów zagospodarowania przestrzennego,
planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody,
objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
rocznych planów gospodarczych,
tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
działalności edukacyjnej prowadzonej w LKP „Puszcza Kozienicka”,
turystycznego udostępniania terenów LKP „Puszcza Kozienicka”,
programów ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod
zachowania tych zasobów,
planów realizacyjnych małej retencji oraz obszarów uwilgotnionych,
budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni
ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno-technicznych.
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Ponadto do zadań Rady należy:
propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, wprowadzonych w LKP „Puszcza Kozienicka”;
współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi,
samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich
sprawach dotyczących LKP „Puszcza Kozienicka”;
wydawanie opinii w sprawach LKP „Puszcza Kozienicka”
na wniosek dyrektora RDLP w Radomiu i z własnej inicjatywy.

§4
Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego mają być wykorzystywane przez Komisję Założeń Planu
w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw
wchodzących w skład LKP „Puszcza Kozienicka” w obecności
trzech przedstawicieli delegowanych przez Radę.
§5
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady
stanowią Prezydium Rady.
§6
Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami
Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP
w Radomiu protokoły posiedzeń Rady wraz z opiniami i wnioskami.
§7
Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony
przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§8
Kadencja Rady trwa trzy lata.
§9
Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Radomiu.
§ 10
Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez
Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu
leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
§ 11
Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym
(ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa
się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej.
§ 12
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

DECYZJA NR 17
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska”
na lata 2010–2012
ZO-731-26/2010
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 45,
poz. 435 z późn. zm.) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do
Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:
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§1
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „PUSZCZA ŚWIĘTOKRZYSKA”, zwaną dalej
Radą, na lata 2010–2012 w następującym składzie:
1. Stanisław Drozdowski – adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu
BILP 5/2010

2. Marian Ferdek – wicestarosta kielecki, Starostwo Powiatowe
w Kielcach
3. Jerzy Kapuściński – prezes, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Kielcach
4. Bogdan Klikowicz – prezes, Towarzystwo Miłośników
Karczówki.
5. Jacek Kowalczyk – dyrektor, Departament Edukacji, Kultury,
Turystyki i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
6. Anna Kowalska – dyrektor, Zespół Szkół Leśnych
w Zagnańsku
7. Janusz Łuszczyński – wykładowca, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
8. Ludwik Maksalon – prezes, Towarzystwo Badania i Ochrony
Przyrody w Jędrzejowie
9. Edyta Marcinkowska – kierownik, Oddział Kształtowania
Środowiska, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
10. Waldemar Pietrasik – dyrektor, Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Kielcach
11. Prof. dr hab. Ryszard Poznański – profesor, Uniwersytet
Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra
Urządzania Lasu
12. Irena Sochacka – zastępca dyrektora, Departament Funduszy
Strukturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
13. Ryszard Sowa – naczelnik, Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa, Starostwo Powiatowe w Skarżysku
14. Wojciech Ścisło – dyrektor, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
15. Robert Urbański – dyrektor, Wydział Ochrony Środowiska,
Urząd Miasta Kielce
16. Krystyna Wójcik-Daniluk – zastępca dyrektora, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
§2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w zakresie
inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym
Kompleksie Promocyjnym „Puszcza Świętokrzyska”.
§3
Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie
projektów:
planów zagospodarowania przestrzennego,
planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody,
objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
rocznych planów gospodarczych,
tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
działalności edukacyjnej prowadzonej w LKP „Puszcza Świętokrzyska”,
turystycznego udostępniania terenów LKP „Puszcza Świętokrzyska”,
programów ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod
zachowania tych zasobów,
planów realizacyjnych małej retencji oraz obszarów uwilgotnionych,
budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni
ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno-technicznych.

•
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•
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•
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Ponadto do zadań Rady należy:
propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, wprowadzonych w LKP „Puszcza Świętokrzyska”;
współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi,
samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich
sprawach dotyczących LKP „Puszcza Świętokrzyska”;
wydawanie opinii w sprawach LKP „Puszcza Świętokrzyska”
na wniosek dyrektora RDLP w Radomiu i z własnej inicjatywy.

§4
Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego są obligatoryjnie rozpatrywane przez Komisję Założeń Planu
w czasie opracowywania planów urządzania lasu nadleśnictw
wchodzących w skład LKP „Puszcza Świętokrzyska” w obecności
trzech przedstawicieli delegowanych przez Radę.
§5
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego,
zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady.
2, Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz
Rady stanowią Prezydium Rady.
§6
Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje całokształtem prac Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje
dyrektorowi RDLP w Radomiu protokoły posiedzeń Rady wraz z
opiniami i wnioskami.
§7
Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony
przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§8
Kadencja Rady trwa trzy lata.
§9
Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Radomiu.
§ 10
Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez
Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu
leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
§ 11
Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym
(ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa
się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet na podstawie przepisów obowiązujących przy delegacjach służbowych pracowników państwowych jednostek
organizacyjnych.
§ 12
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
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DECYZJA NR 18
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Sudety Zachodnie” na lata 2010–2012
ZO-731-27/2010
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 45,
poz. 435 z późn. zm.) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:
§1
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „SUDETY ZACHODNIE”, zwaną dalej Radą,
na lata 2010–2012 w następującym składzie:
1. Prof. dr hab. Władysław Barzdajn – kierownik, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny , Katedra Hodowli Lasu
2. Grażyna Głuch – specjalista, Instytut Badawczy Leśnictwa
3. Julian Gozdowski – prezes, Stowarzyszenie „Bieg Piastów”
w Jakuszycach
4. Magdalena Guła – specjalista ds. współpracy transgranicznej,
koordynator projektów, Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego Pogranicze Lubań
5. Jerzy Ignaszak – wiceprezes, Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
6. Andrzej Jabłoński – sekretarz Zarządu Głównego, Polskie
Towarzystwo Zoologiczne we Wrocławiu
7. Sylwester Kołomański – pracownik naukowy, Uniwersytet
Wrocławski, Instytut Astronomiczny
8. Halina Literacka – zastępca dyrektora, Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska we Wrocławiu, Regionalny Konserwator Przyrody
9. Andrzej Mazur – pracownik naukowy, Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Entomologii Leśnej
10. Grzegorz Sokoliński – przewodniczący, Rada Miasta
Szklarska Poręba
11. Agnieszka Wierzbicka – prezes, Lubańskie Stowarzyszenie
Ekologiczne „Agenda 21”
12. Prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki – dyrektor Instytutu
Badawczego Leśnictwa
§2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych
w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Sudety Zachodnie”.
§3
Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie
projektów:
planów zagospodarowania przestrzennego,
planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody,
objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
rocznych planów gospodarczych,
tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
działalności edukacyjnej prowadzonej w LKP „Sudety
Zachodnie”,
turystycznego udostępniania terenów LKP „Sudety Zachodnie”,
programów ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod
zachowania tych zasobów,
planów realizacyjnych małej retencji oraz obszarów uwilgotnionych,
budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni
ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno–technicznych.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ponadto do zadań Rady należy:
propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, wprowadzonych w LKP „Sudety Zachodnie”;
współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi,
samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich
sprawach dotyczących LKP „Sudety Zachodnie”;
wydawanie opinii w sprawach LKP „Sudety Zachodnie” na wniosek
dyrektora RDLP we Wrocławiu lub z własnej inicjatywy.

§4
Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego mają być uwzględniane przez Komisję Założeń Planu
w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw
wchodzących w skład LKP „Sudety Zachodnie” w obecności trzech
przedstawicieli delegowanych przez Radę.
§5
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady
stanowią Prezydium Rady.
§6
Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje
pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP we Wrocławiu protokoły posiedzeń Rady wraz z opiniami
i wnioskami.
§7
Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony
przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§8
Kadencja Rady trwa trzy lata.
§9
Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP we Wrocławiu.
§ 10
Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez
Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu
leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
§ 11
Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym
(ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa
się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet na podstawie przepisów obowiązujących przy delegacjach służbowych pracowników państwowych jednostek
organizacyjnych.
§ 12
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
BILP 5/2010

DECYZJA NR 19
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcze Szczecińskie”
na lata 2010–2012
ZO-731-28/2010
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 45,
poz. 435 z późn. zm.) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:
§1
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „PUSZCZE SZCZECIŃSKIE”, zwaną dalej Radą,
na lata 2010–2012 w następującym składzie:
1. Anna Chamratowicz – inspektor, Urząd Miejski w Policach,
Wydział Ochrony Środowiska
2. Wojciech Chlubek – Purchase coordinator, Swedwood
Poland sp. z o.o. w Goleniowie
3. Jacek Chrzanowski – prezes Zarządu, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
4. Stanisław Dendewicz – dyrektor, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie
5. Dorota Janicka – zastępca regionalnego dyrektora ochrony
środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody, Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
6. Dr inż. Jacek Kaliciuk – prezes, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze w Szczecinie
7. Prof. dr hab. Ignacy Korczyński – profesor nadzwyczajny,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny,
Katedra Entomologii Leśnej
8. Jacek Kowalski – główny specjalista, Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Szczecin
9. Dr inż. Ryszard Miluniec – dyrektor, Zakład Techniczny Usług
Komunalnych, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
w Szczecinie
10. Wojciech Prądzyński – komendant, Wojewódzka Państwowa
Straż Łowiecka, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
w Szczecinie
11. Iwona Rydzkowska – zastępca dyrektora, Wydział Nadzoru
Pedagogicznego, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty
w Szczecinie
12. Mirosława Saczuk – dyrektor, Zespół Szkół Publicznych
w Kliniskach
13. Prof. dr hab. Aleksandra Stachak – emerytowany profesor,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
14. Kazimierz Szarżanowicz – wójt, Urząd Gminy Stargard
Szczeciński
15. Marek Szczepanik – podinspektor, Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
16. Krystyna Wolniak – przewodnicząca, Komisja Ochrony
Środowiska; instruktor, przodownik Turystyki Pieszej Krajoznawstwa Regionu, PTTK – Regionalny Oddział Szczeciński
17. Marek Woś – wójt, Urząd Gminy Stare Czarnowo
§2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym
Kompleksie Promocyjnym „Puszcze Szczecińskie”.
BILP 5/2010

§3
Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie
projektów:
planów zagospodarowania przestrzennego,
planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody,
objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
rocznych planów gospodarczych,
tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
działalności edukacyjnej prowadzonej w LKP „Puszcze Szczecińskie”,
turystycznego udostępniania terenów LKP „Puszcze Szczecińskie”,
programów ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod
zachowania tych zasobów,
planów realizacyjnych małej retencji oraz obszarów uwilgotnionych,
budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni
ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno-technicznych.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponadto do zadań Rady należy:
propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, wprowadzonych w LKP „Puszcze Szczecińskie”;
współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi,
samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich
sprawach dotyczących LKP „Puszcze Szczecińskie”;
wydawanie opinii w sprawach LKP „Puszcze Szczecińskie”
na wniosek dyrektora RDLP w Szczecinie i z własnej inicjatywy.

§4
Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego mają być wykorzystywane przez Komisję Założeń Planu
w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw
wchodzących w skład LKP „Puszcze Szczecińskie” w obecności
trzech przedstawicieli delegowanych przez Radę.
§5
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady
stanowią Prezydium Rady.
§6
Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje
pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP w Szczecinie protokoły posiedzeń Rady wraz z opiniami
i wnioskami.
§7
Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony
przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§8
Kadencja Rady trwa trzy lata.
§9
Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Szczecinie.
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§ 10
Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez
Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu
leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.

§ 12
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 11
Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym
(ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa
się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

DECYZJA NR 20
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Warszawskie” na lata 2010–2012
ZO-731-29/2010
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 45,
poz. 435 z późn. zm.) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

19. Marzenna Zaleska – starszy wizytator, Kuratorium Oświaty
w Warszawie
20. Andrzej Kulesza – naczelnik Pionu Prewencji, Komenda
Stołeczna Policji
21. Gustaw Mikołajczyk – komendant, Wojewódzka Komenda
Państwowej Straży Pożarnej

§1
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „LASY WARSZAWSKIE”, zwaną dalej Radą,
na lata 2010–2012 w następującym składzie:
1. Prof. dr hab. Andrzej Klocek – emerytowany profesor, Instytut
Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
2. Prof. dr hab. Henryk Tracz – kierownik, Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Ochrony
Lasu i Ekologii
3. Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki – profesor, Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu
4. Jerzy Misiak – dyrektor, Kampinoski Park Narodowy
5. Jerzy Solon – pracownik naukowy, Polska Akademia Nauk,
Zakład Geoekologii i Klimatologii
6. Dariusz Bielecki – wójt gminy Pomiechówek, Urząd Gminy w
Pomiechówku
7. Jan Grabiec – starosta, Starostwo Powiatowe w Legionowie
8. Zbigniew Szczepaniak – prezydent, Urząd Miasta Otwocka
9. Mieczysław Golónka – burmistrz, Urząd Dzielnicy
Rembertów
10. Dariusz Piechowski – dyrektor, Biuro Ochrony Środowiska,
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
11. Aleksandra Atłowska – dyrektor, Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Warszawie
12. Anna Ronikier-Dolańska – Regionalny Konserwator Przyrody,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
13. Katarzyna Młodawska – dyrektor, Departament Środowiska,
Samorząd Województwa Mazowieckiego
14. Janusz K. Samoć – pracownik, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Mazowsze
15. Marek Kowalski – specjalista ds. ochrony fauny, Towarzystwo
Przyrodnicze „Bocian”
16. Tomasz Skrzypczyński – prezes, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
17. Paweł Pawlikowski – Centrum Ochrony Mokradeł „CMOK”
w Warszawie
18. Karol Podgórski – dyrektor, Lasy Miejskie Warszawy

§2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie w zakresie
inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym
Kompleksie Promocyjnym „Lasy Warszawskie”.
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§3
Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie
projektów:
planów zagospodarowania przestrzennego,
planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody,
objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
rocznych planów gospodarczych,
tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
działalności edukacyjnej prowadzonej w LKP „Lasy Warszawskie”,
turystycznego udostępniania terenów LKP „Lasy Warszawskie”,
programów ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod
zachowania tych zasobów,
planów realizacyjnych małej retencji oraz obszarów uwilgotnionych,
budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni
ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno-technicznych.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponadto do zadań Rady należy:
propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, wprowadzonych w LKP „Lasy Warszawskie”;
współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi,
samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich
sprawach dotyczących LKP „Lasy Warszawskie”;
wydawanie opinii w sprawach LKP „Lasy Warszawskie”
na wniosek dyrektora RDLP w Warszawie i z własnej inicjatywy.

§4
Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego mają być rozpatrywane przez Komisję Założeń Planu w czasie
opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw wchodzących
w skład LKP „Lasy Warszawskie” w obecności trzech przedstawicieli delegowanych przez Radę.
BILP 5/2010

§5
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady
stanowią Prezydium Rady.
§6
Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje całokształtem prac Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje
dyrektorowi RDLP w Warszawie protokoły posiedzeń Rady
wraz z opiniami i wnioskami.
§7
Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony
przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.

§ 10
Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez
Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu
leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
§ 11
Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym
(ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa
się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet na podstawie przepisów obowiązujących przy delegacjach służbowych pracowników państwowych jednostek
organizacyjnych.
§ 12
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§8
Kadencja Rady trwa trzy lata.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

§9
Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Warszawie.

DECYZJA NR 21
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie”
na lata 2010–2012
ZO-731-30/2010
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 45,
poz. 435 z późn. zm.) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:
§1
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „LASY SPALSKO-ROGOWSKIE”, zwaną dalej
Radą, na lata 2010–2012 w następującym składzie:
1. Prof. dr hab. Henryk Żybura – kierownik, Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Hodowli
Lasu
2. Dr inż. Marek Sławski – adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu
i Ekologii
3. Dariusz Anderwald – kierownik, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, członek Komitetu Ochrony Orłów
4. Magdalena Kolasińska – wójt gminy Rogów, Urząd Gminy
Rogów
5. Radosław Kubicki – dyrektor, Zespół Szkół w Rogowie
6. Andrzej Adamowicz – główny specjalista, Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
7. Zbigniew Tomkowski – dyrektor, Centralny Ośrodek Sportu
w Spale
8. Marek Pałasz – wójt, Urząd Gminy Rzeczyca
9. Sławomir Wochna – burmistrz miasta Koluszki, Urząd Miejski
w Koluszkach
10. Janusz Cieszkowski – kierownik Składu Regny, Jednostka
Wojskowa Regny
11. Zbigniew Sokołowski – wójt, Urząd Gminy Brzeziny
12. Maria Sadzewicz-Nowak – prezes, Stowarzyszenie na Rzecz
Społeczności Lokalnej „Mroga”
BILP 5/2010

13. Michał Jagiełło – główny specjalista, Wydział Turystyki,
Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Urząd
Marszałkowski w Łodzi
14. Prof. dr hab. Janusz Markowski – kierownik Zakładu, Uniwersytet Łódzki, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział
Biologii i Ochrony Środowiska
15. Józef Krzysztof Kurowski – kierownik Katedry, Uniwersytet
Łódzki, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Wydział
Biologii i Ochrony Środowiska
§2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi w zakresie
inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym
Kompleksie Promocyjnym „Lasy Spalsko-Rogowskie”.
§3
Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie
projektów:
planów zagospodarowania przestrzennego,
planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody,
objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
rocznych planów gospodarczych,
tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
działalności edukacyjnej prowadzonej w LKP „Lasy Spalsko-Rogowskie”,
turystycznego udostępniania terenów LKP „Lasy Spalsko-Rogowskie”,
programów ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod
zachowania tych zasobów,
planów realizacyjnych małej retencji oraz obszarów uwilgotnionych,
budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni
ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno-technicznych.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

Ponadto do zadań Rady należy:
propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, wprowadzonych w LKP „Lasy Spalsko-Rogowskie”;
współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi,
samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich
sprawach dotyczących LKP „Lasy Spalsko-Rogowskie”;
wydawanie opinii w sprawach LKP na wniosek dyrektora RDLP
w Łodzi i z własnej inicjatywy.

§4
Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego mają być wykorzystywane przez Komisję Założeń Planu
w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw
wchodzących w skład LKP „Lasy Spalsko-Rogowskie” w obecności trzech przedstawicieli delegowanych przez Radę.
§5
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady
stanowią Prezydium Rady.

§8
Kadencja Rady trwa trzy lata.
§9
Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Łodzi.
§ 10
Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez
Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu
leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
§ 11
Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym
(ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa
się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej
§ 12
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§6
Przewodniczący
reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje
pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP w Łodzi protokoły posiedzeń Rady wraz z opiniami
i wnioskami.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

§7
Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony
przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.

DECYZJA NR 22
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Oliwsko-Darżlubskie”
na lata 2010–2012
ZO-731-31/2010
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 45,
poz. 435 z późn. zm.) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:
§1
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „LASY OLIWSKO-DARŻLUBSKIE”, zwaną dalej
Radą, na lata 2010–2012 w następującym składzie:
1. Kazimierz Ciechanowicz – przewodniczący Komisji Krajoznawczej, Oddział Regionalny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Gdańsku
2. Halina Czarnecka – dyrektor, Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gdańsku
3. Stanisław Czechura – Pomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Gdańsku
4. Marek Gorski – sędzia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Gdańsku
5. Danuta Grodzicka-Kozak – prezes Zarządu, Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku
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6. Mirosława Janowska – dyrektor, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
7. Aleksander Janta – starszy inspektor, Zarząd Dróg i Zieleni
w Gdyni
8. Joanna Jarosik – zastępca regionalnego dyrektora ochrony
środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Gdańsku
9. Dr Jerzy Jaśkowski – kierownik, Regionalna Poradnia Medycyny Środowiskowej w Gdańsku
10. Joanna Kowalak – inspektor ds. ochrony środowiska, Urząd
Gminy Wejherowo
11. Jerzy Krefft – prezes, Liga Ochrony Przyrody, Zarząd Okręgu
w Gdańsku
12. Arkadiusz Kukliński – dyrektor Oddziału, Biuro Urządzania
Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni
13. Stanisław Kwaśnik – naczelnik Wydziału Ochrony Lasu,
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
14. Admirał Stanisław Lisak – prezes, Polski Związek Wędkarski,
Okręg w Gdańsku
15. Michał Machnikowski – naczelnik Wydziału Środowiska,
Starostwo Powiatowe w Wejherowie
16. Dr Ryszard Markowski – starszy wykładowca, Uniwersytet
Gdański, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody,
Pracownia Geobotaniki i Ochrony Przyrody
BILP 5/2010

17. Kazimierz Sumisławski – dyrektor, Departament Środowiska,
Rolnictwa i Zasobów Naturalnych, Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
18. Stanisław Szymerkowski – właściciel, P.P.H.U. TARTAK
Stanisław Szymerkowski
19. Ks. prałat dr Zbigniew Zieliński – proboszcz, kapelan leśników, Parafia Archikatedralna p.w. Trójcy Świętej
20. Dr inż. Katarzyna Żółkoś – adiunkt, Uniwersytet Gdański,
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Pracownia
Geobotaniki i Ochrony Przyrody
§2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku w zakresie
inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym
Kompleksie Promocyjnym „Lasy Oliwsko-Darżlubskie”.
§3
Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie
projektów:
planów zagospodarowania przestrzennego,
planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody,
objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
rocznych planów gospodarczych,
tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
działalności edukacyjnej prowadzonej w LKP „Lasy Oliwsko-Darżlubskie”,
turystycznego udostępniania terenów LKP „Lasy Oliwsko-Darżlubskie”,
programów ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod
zachowania tych zasobów,
planów realizacyjnych małej retencji oraz obszarów uwilgotnionych,
budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni
ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno-technicznych.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponadto do zadań Rady należy:
propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, wprowadzonych w LKP „Lasy Oliwsko-Darżlubskie”;
współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi,
samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich
sprawach dotyczących LKP „Lasy Oliwsko-Darżlubskie”;
wydawanie opinii w sprawach LKP „Lasy Oliwsko-Darżlubskie”
na wniosek dyrektora RDLP w Gdańsku i z własnej inicjatywy.

w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw
wchodzących w skład LKP „Lasy Oliwsko-Darżlubskie” w obecności trzech przedstawicieli delegowanych przez Radę.
§5
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady
stanowią Prezydium Rady.
§6
Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami
Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP
w Gdańsku protokoły posiedzeń Rady wraz z opiniami i wnioskami.
§7
Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony
przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§8
Kadencja Rady trwa trzy lata.
§9
Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Gdańsku.
§ 10
Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez
Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu
leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
§ 11
Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym
(ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa
się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej.
§ 12
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

§4
Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego mają być wykorzystywane przez Komisję Założeń Planu

DECYZJA NR 23
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Rychtalskie” na lata 2010–2012
ZO-731-32/2010
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 45,
poz. 435 z późn. zm.) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:
BILP 5/2010

§1
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „LASY RYCHTALSKIE”, zwaną dalej Radą, na lata
2010–2012 w następującym składzie:
1. Czesław Balcerzak – wójt gminy Rychtal, Urząd Gminy
w Rychtalu
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2. Paweł Dolata – lider, Południowowielkopolska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
3. Lech Drożdżyński – prezes, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie
4. Jan Kubiak – prezes, Stowarzyszenie Przedsiębiorców
Leśnych im. M. Wierzbickiego w Gołuchowie
5. Prof. dr hab. Antoni Miler – wykładowca, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Inżynierii
Leśnej
6. Krzysztof Rasiak – wicestarosta powiatu ostrowskiego,
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
7. Jolanta Ratajczak – dyrektor, Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Poznaniu
8. Henryk Sarnowski – wicestarosta powiatu oleśnickiego,
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
9. Dr inż. Paweł Strzeliński – Polskie Towarzystwo Ochrony
Przyrody „Salamandra”
10. Henryk Sztukowski – dyrektor, Gimnazjum w Odolanowie
11. Marek Trzcieliński – Gospodarstwo Rybackie w Przygodzicach
12. Józef Wajs – burmistrz miasta i gminy Odolanów, Urząd
Miasta i Gminy w Odolanowie
13. Prof. dr hab. Wojciech Wesoły – profesor, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu
14. Tomasz Wiktor – prezes, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
15. Dorota Wojciechowska – naczelnik, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
§2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu w zakresie
inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym
Kompleksie Promocyjnym „Lasy Rychtalskie”.

•
•

współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi,
samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich
sprawach dotyczących LKP „Lasy Rychtalskie”;
wydawanie opinii w sprawach LKP „Lasy Rychtalskie” na wniosek
dyrektora RDLP w Poznaniu i z własnej inicjatywy.

§4
Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego mają być wykorzystywane przez Komisję Założeń Planu
w czasie opracowywania planów urządzania lasu nadleśnictw
wchodzących w skład LKP „Lasy Rychtalskie” w obecności trzech
przedstawicieli delegowanych przez Radę.
§5
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady
stanowią Prezydium Rady.
§6
Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami
Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP
w Poznaniu protokoły posiedzeń Rady wraz z opiniami i wnioskami.
§7
Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony
przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§8
Kadencja Rady trwa trzy lata.
§9
Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Poznaniu.

§3
Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie
projektów:
planów zagospodarowania przestrzennego,
planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody,
objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
rocznych planów gospodarczych,
tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
działalności edukacyjnej prowadzonej w LKP „Lasy Rychtalskie”,
turystycznego udostępniania terenów LKP „Lasy Rychtalskie”,
programów ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod
zachowania tych zasobów,
planów realizacyjnych małej retencji oraz obszarów uwilgotnionych,
budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni
ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno-technicznych.

§ 10
Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez
Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu
leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.

Ponadto do zadań Rady należy:
propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, wprowadzonych w LKP „Lasy Rychtalskie”;

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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§ 11
Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym
(ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa
się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej.
§ 12
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

BILP 5/2010

DECYZJA NR 24
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie” na lata 2010–2012
ZO-731-33/2010
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 45,
poz. 435 z późn. zm.) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym
Kompleksie Promocyjnym „Lasy Mazurskie”.

§1
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „LASY MAZURSKIE”, zwaną dalej Radą, na lata
2010–2012 w następującym składzie:
1. Mgr inż. Tadeusz Pampuch – naczelnik, Wydział Ochrony
Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie,
przewodniczący PTL
2. Mgr Wojciech Charewicz – dziennikarz
3. Mgr inż. Jerzy Gosiewski – poseł na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej
4. Mgr inż. Leszek Gryciuk – burmistrz miasta i gminy Ruciane-Nida
5. Prof. dr hab. Czesław Hołdyński – prodziekan, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii
6. Mgr inż. Piotr Jakubowski – burmistrz miasta Mikołajki
7. Inż. Maria Jarczewska – wójt gminy Piecki, Urząd Gminy
w Pieckach
8. Mgr inż. Roman Kalski – Polskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków
9. Mgr inż. Adam Krzyśków – poseł na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej
10. Prof. dr hab. Roch Mackowicz – profesor, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Zoologii
11. Mgr inż. Krzysztof Oniszczuk – naczelnik, Wydział Ochrony
Lasu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
12. Mgr Jarosław Matłach – starosta powiatu Szczytno
13. Mgr inż. Maria Mellin – dyrektor, Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Olsztynie
14. Mgr Andrzej Nowicki – starosta powiatu Pisz, Starostwo
Powiatowe w Piszu
15. Mgr inż. Janusz Pabich – wójt gminy Świętajno, Urząd Gminy
w Świętajnie
16. Mgr inż. Halina Pańkowska – dyrektor, Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie
17. Mgr inż. Waldemar Paszkiewicz – dyrektor handlowy, członek
Zarządu, Fabryka Sklejek w Piszu
18. Mgr Jacek Protas – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
19. Prof. dr hab. Kazimierz Rykowski – emerytowany profesor,
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
20. Mgr inż. Wojciech Sobociński – redaktor, dwutygodnik „Las
Polski”
21. Dominik Tarnowski – starosta powiatu mrągowskiego, Starostwo Powiatowe w Mrągowie
22. Prof. dr hab. Henryk Tracz – kierownik, Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Ochrony
Lasu i Ekologii, Zakład Entomologii Leśnej, Ekologii i Ekoturystyki
23. Mgr Józef Zapert – wójt gminy Rozogi, Urząd Gminy
w Rozogach
24. Prof. dr hab. Maciej Żurkowski – Stacja Badawcza
w Popielnie, Polska Akademia Nauk

§3
Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie
projektów:
planów zagospodarowania przestrzennego,
planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody,
objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
rocznych planów gospodarczych,
tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
działalności edukacyjnej prowadzonej w LKP „Lasy Mazurskie”,
turystycznego udostępniania terenów LKP „Lasy Mazurskie”,
programów ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod
zachowania tych zasobów,
planów realizacyjnych małej retencji oraz obszarów uwilgotnionych,
budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni
ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno-technicznych.

BILP 5/2010

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ponadto do zadań Rady należy:
propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, wprowadzonych w LKP „Lasy Mazurskie”;
współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi,
samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich
sprawach dotyczących LKP „Lasy Mazurskie”;
wydawanie opinii w sprawach LKP „Lasy Mazurskie” na wniosek
dyrektorów RDLP w Olsztynie i RDLP w Białymstoku i z własnej
inicjatywy.

§4
Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego mają być uwzględniane przez Komisję Założeń Planu
w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw
wchodzących w skład LKP „Lasy Mazurskie” w obecności trzech
przedstawicieli delegowanych przez Radę.
§5
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady
stanowią Prezydium Rady.
§6
Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami
Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorom RDLP
w Olsztynie i RDLP w Białymstoku protokoły posiedzeń Rady wraz
z opiniami i wnioskami.
§7
Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony
przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§8
Kadencja Rady trwa trzy lata.

33

§9
Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Olsztynie
i RDLP w Białymstoku.

gów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej.

§ 10
Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez
Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu
leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.

§ 12
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 11
Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym
(ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa
się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, nocle-

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

DECYZJA NR 25
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Janowskie” na lata 2010–2012
ZO-731-34/2010
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U.
Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam,
co następuje:
§1
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „LASY JANOWSKIE”, zwaną dalej Radą, na lata
2010–2012 w następującym składzie:
1. Dr Jacek Chodorowski – adiunkt, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Gleboznawstwa
2. Dr hab. Stanisław Drozdowski – nauczyciel akademicki,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny,
Katedra Hodowli Lasu
3. Zofia Fuszara – nauczycielka, Zespół Szkół w Potoku Stany
4. Dr inż. Marek Keller – starszy wykładowca, Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra
Łowiectwa
5. Krzysztof Kołtyś – burmistrz miasta Janów Lubelski, Urząd
Miasta Janów Lubelski
6. Marian Kurzyna – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Biłgoraju, prezes Oddziału PTTK
7. Dr hab. Bogdan Lorens – adiunkt, Uniwersytet im. Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Geobotaniki
8. Agnieszka Marcela – zastępca dyrektora, Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
9. Ryszard Pastuszak – dyrektor, Oddział Terenowy Parku
Krajobrazowego Lasy Janowskie, Zespół Lubelskich Parków
Krajobrazowych
10. Dr hab. Bolesław Porter – profesor SGGW, Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu
11. Beata Sielewicz – dyrektor, Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Lublinie
12. Janina Skubik – prezes, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy
Działania Leśny Krąg
13. Artur Skiba – ZUL, Bagienne Bractwo Obserwatorów Terenowych
14. Janusz Wójciak – Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
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§2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w zakresie
inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym
Kompleksie Promocyjnym „ Lasy Janowskie”.
§3
Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie
projektów:
planów zagospodarowania przestrzennego,
planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody,
objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
rocznych planów gospodarczych,
tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
działalności edukacyjnej prowadzonej w LKP „Lasy Janowskie”,
turystycznego udostępniania terenów LKP „Lasy Janowskie”,
programów ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod
zachowania tych zasobów,
planów realizacyjnych małej retencji oraz obszarów uwilgotnionych,
budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni
ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno-technicznych.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponadto do zadań Rady należy:
propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, wprowadzonych w LKP „Lasy Janowskie”;
współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi,
samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich
sprawach dotyczących LKP „Lasy Janowskie”;
wydawanie opinii w sprawach LKP „Lasy Janowskie” na wniosek
dyrektora RDLP w Lublinie i z własnej inicjatywy.

§4
Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego mają być wykorzystywane przez Komisję Założeń Planu
w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw
wchodzących w skład LKP „Lasy Janowskie” w obecności trzech
przedstawicieli delegowanych przez Radę.
§5
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza Rady.
BILP 5/2010

2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady
stanowią Prezydium Rady.
§6
Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami
Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP
w Lublinie protokoły posiedzeń Rady wraz z opiniami i wnioskami.

§ 11
Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym
(ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa
się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej.
§ 12
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§7
Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony
przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§8
Kadencja Rady trwa trzy lata.
§9
Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Lublinie.
§ 10
Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez
Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu
leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

DECYZJA NR 26
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”
na lata 2010–2012
ZO-731-35/2010
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 45,
poz. 435 z późn. zm.) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:
§1
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „PUSZCZA BIAŁOWIESKA”, zwaną dalej Radą,
na lata 2010–2012 w następującym składzie:
1. Mgr inż. Aleksander Bołbot – p.o. dyrektora, Białowieski Park
Narodowy
2. Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki – pracownik naukowy, Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra
Hodowli Lasu
3. Prof. dr hab. Tomasz Borecki – profesor, Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
4. Dr Marek Czarny – zarządzający, firma „Nature Travel”, „Hotel
Białowieski” w Białowieży
5. Mgr inż. Ignacy Jasionowski – wicemarszałek województwa
podlaskiego
6. Mgr inż. Roman Kalski – dyrektor Sekretariatu, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
7. Mgr Anna Kulbacka – dyrektor, Zespół Szkół Leśnych
w Białowieży
8. Dr inż. Ryszard Kapuściński – prezes, Zarząd Główny Ligi
Ochrony Przyrody
9. Mgr Albert Waldemar Litwinowicz – wójt gminy Białowieża,
Urząd Gminy w Białowieży
10. Dr inż. Lech Magrel – dyrektor, Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Białymstoku
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11. Mgr Mikołaj Pawilcz – wójt gminy Narewka, Urząd Gminy
w Narewce
12. Mgr Włodzimierz Pietroczuk – starosta powiatu hajnowskiego, Starostwo Powiatowe w Hajnówce
13. Inż. Olga Rygorowicz – wójt gminy Hajnówka, Urząd Gminy
w Hajnówce
14. Mgr inż. Mikołaj Sawicki – prezes Zarządu, „Fornir
Hajnówka”
15. Prof. dr hab. Aleksander W. Sokołowski – emerytowany
pracownik Zakładu Lasów Naturalnych, Instytut Badawczy
Leśnictwa w Białowieży
16. Prof. dr hab. Marcin Smoleński – profesor, Zamiejscowy
Wydział Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej
w Hajnówce, Politechnika Białostocka
17. Prof. dr hab. Jan Wójcik – profesor, Polska Akademia Nauk,
Zakład Badania Ssaków w Białowieży
18. Prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki – dyrektor, Instytut
Badawczy Leśnictwa
19. Mgr inż. Rafał Zubkowicz – redaktor naczelny, dwutygodnik
„Las Polski”
§2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w
Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Puszcza Białowieska”.
§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,

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

rocznych planów gospodarczych,
tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
działalności edukacyjnej prowadzonej w LKP „Puszcza Białowieska”,
turystycznego udostępniania terenów LKP „Puszcza Białowieska”,
programów ochrony leśnych zasobów genowych oraz metod
zachowania tych zasobów,
planów realizacyjnych małej retencji oraz obszarów uwilgotnionych,
budowy i modernizacji systemów grzewczych, oczyszczalni
ścieków oraz innych urządzeń inżynieryjno-technicznych.
Ponadto do zadań Rady należy:
propagowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, wprowadzonych w LKP „Puszcza Białowieska”;
współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi,
samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi we wszystkich
sprawach dotyczących LKP „Puszcza Białowieska”;
wydawanie opinii w sprawach LKP „Puszcza Białowieska” na
wniosek dyrektora RDLP w Białymstoku lub z własnej inicjatywy.

§4
Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego mają być uwzględniane przez Komisję Założeń Planu w
czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw wchodzących w skład LKP „Puszcza Białowieska” w obecności trzech
przedstawicieli delegowanych przez Radę.
§5
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady
stanowią Prezydium Rady.
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§6
Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami
Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP
w Białymstoku protokoły posiedzeń Rady wraz z opiniami i wnioskami.
§7
Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony
przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§8
Kadencja Rady trwa trzy lata.
§9
Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Białymstoku.
§ 10
Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez
Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu
leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
§ 11
Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym
(ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa
się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej.
§ 12
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
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DECYZJA NR 27
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych
do drukarek, faksów i kserokopiarek przez okres 12 miesięcy na potrzeby biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
OP/2714-1/10
Na podstawie:
§ 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe;
art. 69–73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.
zm.),
ustalam, co następuje:

na potrzeby biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zostanie udzielone w trybie zapytania o cenę.

§1
Zamówienie publiczne na dostawę materiałów eksploatacyjnych
do drukarek, faksów i kserokopiarek przez okres 12 miesięcy

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

•

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

•

DECYZJA NR 28
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi badawczej pod nazwą:„Wykorzystanie naturalnych
sygnałów stresu oraz sztucznie generowanych ultradźwięków do ograniczania szkód od gryzoni w lasach”
OP/2715-3/10
Na podstawie:
§ 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe;
art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z
późn. zm.), ustalam, co następuje:

•
•

§1
W związku z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na
opracowanie koncepcji realizacji usługi badawczej pod nazwą:
„Wykorzystanie naturalnych sygnałów stresu oraz sztucznie generowanych ultradźwięków do ograniczania szkód od gryzoni
w lasach”, w którym nagrodą było zaproszenie autora wybranej
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pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
wykonanie usługi badawczej pod nazwą: „Wykorzystanie naturalnych sygnałów stresu oraz sztucznie generowanych ultradźwięków
do ograniczania szkód od gryzoni w lasach” będzie zlecone Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3,
05-090 Raszyn, w trybie zamówienia z wolnej ręki.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
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PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA KOLEGIUM LASÓW PAŃSTWOWYCH
Warszawa, 27 sierpnia 2009 r.
GD-0011/3/2009
Posiedzenie otworzył dyrektor generalny LP dr inż. Marian
Pigan. Następnie przewodniczący Kolegium LP, prof. dr hab.
Tomasz Borecki, zaproponował porządek posiedzenia, który został
wcześniej omówiony na posiedzeniu prezydium Kolegium LP
w dniu 20 sierpnia 2009 r.:
1. Otwarcie posiedzenia i omówienie porządku dziennego.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Kolegium LP.
3. Sytuacja finansowo-gospodarcza LP po siedmiu miesiącach
2009 r.
4. Sprawy różne:
1) rady naukowo-społeczne LKP,
2) zamówienia publiczne,
3) zarządzenie Dyrektora Generalnego LP dotyczące stażu
w LP,
4) analiza danych dotyczących przejścia na emeryturę,
5) strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w związku
z sądowym uchyleniem decyzji MŚ,
6) postępowanie dotyczące transmisji danych i centralizacja,
7) informacja o przeniesieniu DGLP do nowej siedziby,
8) prace nad obszarami Natura 2000,
9) orzeczenie sądowe w sprawie Ogólnopolskiego Związku
Pracodawców Przemysłu Drzewnego,
10) sprawa robinii akacjowej,
11) rozporządzenie MŚ w sprawie gospodarki mieszkaniowej
w LP,
12) wyniki pracy zespołu ds. kopalin,
13) optymalizacja leśnictw.
Dyrektor M. Pigan omówił tematykę spraw różnych.
Na wniosek przewodniczącego T. Boreckiego do składu Komisji
Skrutacyjnej dokooptowano p. Marka Łukaszewskiego w miejsce
nieobecnego nadleśniczego J. Pilca.
Porządek dzienny i kandydatura p. M. Łukaszewskiego zostały
przyjęte jednomyślnie.
Udział w posiedzeniu wzięło 34 członków Kolegium, nieobecność usprawiedliwiło 5 osób, oraz Janusz Zaleski – podsekretarz
stanu, Główny Konserwator Przyrody; Anna Paszkiewicz, Tomasz
Wójcik – zastępcy dyrektora generalnego LP, a także naczelnicy
i pracownicy Dyrekcji Generalnej LP.
Minister J. Zaleski zwrócił uwagę na ważność wzajemnych relacji pomiędzy leśnictwem a ochroną przyrody. Poinformował, że
obecnie priorytetem dla Ministra Środowiska jest poszerzenie
Białowieskiego Parku Narodowego przy akceptacji miejscowych
samorządów. Trwa akcja wyjaśniająca korzyści z powiększenia
Parku, po której zainteresowane gminy mają odnieść się do propozycji Ministra Środowiska – połowa powierzchni Puszczy miałaby
pozostać w zarządzie LP, a połowa w zarządzie Parku. Odniósł się
do wpływu proponowanych zmian na lokalny rynek pracy
oraz do propozycji specjalnych uregulowań gospodarczych dla LP
na terenie Puszczy. Poruszył sprawę nadzoru nad obszarami
Natura 2000 w kontekście możliwości organizacyjnych i prawnych
– w nowelizacji ustawy o ochronie przyrody przewiduje się uwzględnienie zapisu o sprawowaniu nadzoru również przez dyrektorów
RDLP. Poinformował o projekcie zasad sprzedaży drewna, przygotowywanym przez Ministerstwo Środowiska we współpracy
z właściwymi resortami.
Przewodniczący T. Borecki nawiązał do wieloletniej dyskusji
o Puszczy Białowieskiej, podkreślając fakt, że leśnicy z racji wykonywanego zawodu i wykształcenia są przyrodnikami. Zwrócił uwagę
na potrzebę uwzględnienia kosztów funkcjonowania parków naro-
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dowych, stanowiska samorządów w odniesieniu do wpływu parku
na sytuację gospodarczą gminy i mieszkańców, możliwości rozwoju
infrastruktury i ogólnie interesu publicznego w dłuższej perspektywie czasowej. Podkreślił, że jednorazowo przekazana kwota dotacji
na rozwój gminy nie musi gwarantować trwałych rozwiązań. Odnośnie do obszarów Natura 2000 należy zapewnić przejrzystość
prawną, jasność zasad, w tym również w zakresie rozwoju infrastruktury. Zwrócił uwagę na etyczną stronę zarządzania przyrodą
i nadużywania hasła misji ekologicznej.
Ad 2.
Kolegium przyjęło jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia.
Ad 3.
Dyrektor M. Pigan we wstępie do tematu o sytuacji finansowo-gospodarczej LP po siedmiu miesiącach br. ocenił tę sytuację
jako stabilną. Przypomniał, że wewnętrzny rachunek wyrównawczy służy jednostkom LP na wyrównanie niedoborów finansowych.
Poinformował o sytuacji klęskowej na terenie RDLP we Wrocławiu
i Poznaniu – sytuacja jest opanowana.
Naczelnik A. Ballaun przedstawił analizę pozyskania i sprzedaży drewna po siedmiu miesiącach 2009 r. wg RDLP, w odniesieniu do Planu finansowo-gospodarczego LP na 2009 r. i analogicznego
okresu roku ubiegłego, omawiając:
– pozyskanie i sprzedaż drewna – są opóźnienia w stosunku
do upływu czasu, w szczególności w sprzedaży sortymentów
wielkowymiarowych;
– zapasy – stan zapasów jest prawidłowy;
– ceny – średnia wynosi 135 zł/m3 drewna ogółem.
Dyrektor M. Pigan odniósł się do tendencji cenowych w krajach
sąsiednich w sytuacji pojawiającego się ożywienia gospodarczego.
Przewodniczący T. Borecki zapytał o strukturę pozyskania
i sprzedaży w roku bieżącym w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Pan M. Dobrzyński poinformował o sytuacji rynku opakowań
w Europie; od kwietnia br. zanotowano ożywienie w Niemczech
i krajach ościennych, ale bez podwyżki cen.
Naczelnik P. Mroziński przedstawił realizację zadań z zakresu
hodowli lasu po siedmiu miesiącach br. w porównaniu z Planem
finansowo-gospodarczym LP na 2009 r. oraz w odniesieniu
do RDLP:
– odnowienia i zalesienia,
– poprawki i podszyty,
– pielęgnowanie gleby i niszczenie chwastów,
– czyszczenia wczesne i późne,
– trzebieże wczesne,
– posusz, wywroty i złomy.
Naczelnik A. Perlińska omówiła:
– ograniczanie populacji szkodliwych owadów – rekordowo mała
powierzchnia zabiegów, na terenie pięciu RDLP zwalczano
opaślika sosnowca, zwójkę jodłową, foliofagi dębu i osnuje.
W tym roku nie zwalczano barczatki sosnówki, brudnicy mniszki
i strzygoni choinówki;
– ochronę lasu przed zwierzyną: grodzenia, zabezpieczanie
mechaniczne i chemiczne. Zwróciła uwagę na fakt, że koszty
ochrony lasu przed zwierzyną stanowią 65% kosztów ochrony
lasu;
– zabezpieczanie przed infekcyjnymi chorobami grzybowymi;
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– usuwanie śmieci z terenów leśnych – zebrano 35 tys. m3;
– utrzymanie obiektów turystycznych i edukacyjnych;
– ochronę przeciwpożarową lasu – odnotowano 6790 pożarów,
w tym 3025 w LP; przeciętna powierzchnia pożaru wynosiła
0,31 ha i była nieco wyższa niż w ubiegłym roku. Dokonała
analizy liczby i powierzchni pożarów powstałych na przestrzeni
ostatnich 14 lat – powierzchnia i liczba pożarów maleją, co jest
wynikiem sprawnie funkcjonującego systemu ochrony przeciwpożarowej w LP. System ten obejmuje 640 wież ppoż., punkty
zaopatrzenia wodnego, lotniczy sprzęt patrolowy i gaśniczy,
pasy ppoż. – wykonano 33 km nowych pasów, konserwowano
istniejące pasy oraz porządkowano tereny leśne z elementów
palnych. Omówiła projekt Komisji Europejskiej „Ogień w lesie
a przyroda”, mający na celu podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom
lasów. W projekcie planowany jest udział czterech RDLP.
Dyrektor A. Paszkiewicz przedstawiła wyniki ekonomiczne LP
po siedmiu miesiącach br. w odniesieniu do Planu finansowo-gospodarczego LP na 2009 r. i analogicznego okresu 2008 r.
oraz do poszczególnych RDLP:
– przychody,
– koszty,
– wynik finansowy.
Ujemny wynik finansowy za siedem miesięcy 2009 r. odnotowały RDLP Białystok, Krosno i Lublin. Dyrektor A. Paszkiewicz
dokonała analizy wyników finansowych nadleśnictw, przypominając, że zgodnie z planem wynik finansowany na gospodarce leśnej
ma wynosić zero. Podkreśliła, że priorytetem jest zachowanie płynności finansowej przez jednostki LP. Omówiła: wartość zapasu,
należności, zobowiązania, inwestycje, zagadnienia płacowe
i zatrudnienie – zmniejszyło się o 370 osób w stosunku do planu.
W stosunku do roku 2008 przeciętne miesięczne wynagrodzenie
jest niższe o 18,7%.
W dyskusji udział wzięli: prof. P. Paschalis, p. K. Uleniecki,
prof. A. Klocek, nadleśniczy J. Siedlecki, nadleśniczy J. Pilc.
Poruszono następujące sprawy:
– strategicznych kierunków rozwoju, analizy przyczyn spadku
zakupu drewna tartacznego oraz uwarunkowań i konsekwencji;
posuszu, grodzeń przed zwierzyną, wysokiego poziomu ochrony
przeciwpożarowej, znacznego wzrostu obciążenia zadaniami
obecnej administracji LP w stosunku do lat 70. oraz większych
obowiązków pracowników LP w wypadku zmniejszenia zatrudnienia;
– kwestii płacowych i zmniejszenia zatrudnienia – w sytuacji
poprawy koniunktury gospodarczej należy uwzględnić wzrost
wynagrodzeń, aby nie były mniejsze niż w 2008 r.;
– planowania w odniesieniu do pewnej nieprzewidywalności
zjawisk gospodarczych, okresu rotacji zapasów, cen drewna
i popytu w niektórych krajach europejskich;
– prognozy rozwoju sytuacji w IV kwartale 2009 r. oraz wykorzystania drewna wielkowymiarowego liściastego na drewno kominkowe (po analizie ekologicznej i ekonomicznej);
– przedstawiania wyników ekonomicznych w odniesieniu do szerszej perspektywy czasowej; cen drewna, eksportu wyrobów
z drewna i mebli.
Dyrektor M. Pigan omówił sytuację przemysłu drzewnego
w uwarunkowaniach światowej gospodarki rynkowej. Ważne są
partnerskie relacje z przemysłem drzewnym. Odniósł się do grodzeń
i gospodarki łowieckiej – planuje się weryfikację ilości grodzeń
w jednostkach LP w najbliższym czasie. W kwestii wynagrodzeń
skonstatował, że są one proporcjonalne do sytuacji gospodarczej.
W polityce kadrowej ważny jest właściwy poziom zatrudnienia,
a także ciągłość pokoleniowa. Istotne są wypracowanie mechanizmu prognozy cen oraz realistyczne założenia do planu odnośnie
do drewna wielkowymiarowego liściastego – poziom sprzedaży
z tego roku należy przyjąć do planu na rok następny. Sytuacja
na rynku drzewnym jest dynamiczna. Trwałe podstawy ekonomiczne i sprawność organizacyjna to podstawy niezbędne do przetrwania trudnych czasów.
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Przewodniczący T. Borecki podkreślił, że zatrudnienie musi być
adekwatne do potrzeb, w szczególności w leśnictwie wielofunkcyjnym. Odniósł się do kwestii łowiectwa i kosztów grodzeń
oraz struktury przemysłu drzewnego w Polsce.
Minister J. Zaleski poinformował, że do Ministerstwa Środowiska napływają coraz liczniejsze skargi na szkody od zwierzyny,
której populacja znacznie się zwiększyła. Ponadto zwrócił uwagę
na to, że ilość funkcji pełnionych przez leśnictwo znacznie wzrosła
i w konsekwencji przybyło obowiązków spoczywających na pracownikach. Zasugerował przeprowadzenie analizy tych zadań w celu
ich ewentualnej aktualizacji. Nawiązał do projektu ustawy o ograniczeniu administracji publicznej.
Dyrektor A. Paszkiewicz udzieliła odpowiedzi na pytania
w kwestii rotacji zapasów oraz analizy wyników finansowych.
Ad 4.
Sprawy różne:
1. Naczelnik A. Perlińska przedstawiła analizę działalności rad
naukowo-społecznych 19 leśnych kompleksów promocyjnych,
stanowiących organ opiniodawczo-doradczy dyrektora RDLP.
W konkluzji zaproponowała zmiany ograniczające koszty funkcjonowania, obejmujące m.in. zmniejszenie liczby członków
oraz spotkań. Kolegium zaakceptowało przedstawioną propozycję.
2. Naczelnik A. Niewiadomska omówiła stan prac nad nowelizacją
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany dotyczą
m.in. terminów, ograniczenia stosowania trybu z wolnej ręki
oraz procedur odwoławczych.
3. Naczelnik A. Grzegorczyk poinformowała o zmianach w zasadach odbywania stażu przez absolwentów szkół oraz ich zatrudniania, wprowadzonych zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego LP z roku 2009. Kolegium przyjęło powyższe do akceptującej wiadomości. Następnie omówiła dynamikę osiągania wieku
emerytalnego przez poszczególne roczniki pracowników LP
oraz przedstawiła dane o uprawnionych do odejścia na wcześniejszą emeryturę.
4. Naczelnik J. Przypaśniak omówił sprawę rozbieżności w stanowisku DGLP i GDOŚ w kwestii ramowego zakresu prognozy
oceny oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu, które
dotyczyły m.in. terminów zabiegów, ochrony gatunkowej roślin
i zwierząt oraz odstąpienia od wykonywania oceny oddziaływania na środowisko w sytuacji klęskowej.
5. Pan W. Majsterkiewicz poinformował, że DGLP ogłosi przetarg
na transmisję danych i przedstawił założenia centralizacji
– m.in. modernizacja i usprawnienie techniczne, brak możliwości
serwisowania dotychczas użytkowanych serwerów, zwiększenie
wydajności bazy danych i stale rosnący wzrost potrzeb ze strony
użytkowników, zapewnienie dodatkowej funkcjonalności i realizacja centralnego modelu przetwarzania danych. Informację
przyjęto bez uwag.
6. Naczelnik W. Żyndul poinformował o sprawach logistycznych
związanych z przeniesieniem DGLP do nowej siedziby przy ulicy
Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3.
7. Mec. M. Ratyński poinformował o orzeczeniu Naczelnego Sądu
Administracyjnego, który oddalił skargę kasacyjną Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego o uchylenie zasad sprzedaży drewna.
8. Pani M. Czyżewska przedstawiła bieżący stan spraw w zakresie
konsultacji RDLP z GDOŚ w odniesieniu do obszarów Natura
2000. Propozycje nowych specjalnych obszarów siedliskowych
powstały w efekcie pracy powołanych w 2008 r. Wojewódzkich
Zespołów Specjalistycznych. Wstępne szacunki wskazują,
że specjalne obszary siedliskowe wraz z obszarami ważnymi
dla Wspólnoty będą stanowiły 23% powierzchni LP.
9. Naczelnik P. Mroziński omówił projekt rozporządzenia Ministra
Środowiska o gatunkach obcych i podjęte przez DGLP starania
o wyłączenie z listy gatunków obcych robinii akacjowej.
Prof. A. Grzywacz wyjaśnił, że projekt rozporządzenia został wycofany.
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10. Dyrektor M. Pigan poinformował, że dobiegają końca uzgodnienia resortowe dotyczące rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie gospodarki mieszkaniowej w LP.
11. Dyrektor B. Gieburowski omówił sprawę udostępniania gruntów
na eksploatację kopalin, w tym proponowaną metodykę wyliczania stawek dzierżawnych. Odniósł się do uregulowań prawa
geologicznego (stawki za opłaty eksploatacyjne na terenie kraju
ustala Rada Ministrów) oraz działalności dodatkowej w nadleśnictwach. Dyrektor K. Szabla zwrócił uwagę na potrzebę zgłoszenia poprawki do ustawy prawo górnicze i geologiczne
o eksploatacji kopalin na potrzeby własne.
12. Dyrektor T. Wójcik przedstawił projekt optymalizacji organizacyjnej leśnictw. Nawiązał do działań podejmowanych w latach
poprzednich. Projekt był wstępnie konsultowany z organizacjami
związkowymi, a punktem wyjścia były wyniki pracy zespołu
zadaniowego ds. analizy struktur organizacyjnych i zatrudnienia
w LP. Zakłada się, że średnia powierzchnia leśnictwa będzie
wynosiła około 1600 ha, a obsada będzie dwuosobowa.
Uwzględnienia wymagają: podstawowy syntetyczny wskaźnik
trudności dla RDLP, relacja pomiędzy poziomem zatrudnienia
w nadleśnictwach a pozyskaniem drewna, aby zwiększyć efektywność organizacyjną i ekonomiczną LP. Przewodniczący
T. Borecki w odniesieniu do powyższego podkreślił potrzebę brania
pod uwagę skutków społecznych podejmowanych działań.
W dyskusji udział wzięli: prof. P. Paschalis, prof. A. Klocek,
p. K. Uleniecki. Poruszono następujące sprawy:
– poziom zatrudnienia w jednostkach LP nie może być uwarunkowany jedynie wielkością pozyskania drewna,
– istnieje potrzeba opracowania koncepcji całościowej,
– jest potrzeba zapoznania się z raportem zespołu zadaniowego ds. analizy struktur organizacyjnych, jako podstawy
do dalszej dyskusji. Termin realizacji tego zamierzenia powinien być dostosowany do możliwości bezkonfliktowego załatwienia spraw pracowniczych.
Przewodniczący T. Borecki w podsumowaniu omawianych
zagadnień zaproponował podjęcie uchwał/opinii w następujących
kwestiach:
– uchwała nr 1 w sprawie wykonania prognoz oddziaływania
planu urządzenia lasu na środowisko. Uwagi redakcyjne
zgłosił prof. P. Paschalis. Zostały one uwzględnione. Uchwałę
nr 1 przyjęto: jedna osoba wstrzymała się od głosu, pozostali
członkowie Kolegium głosowali za przyjęciem uchwały;
– opinia nr 1 w sprawie przyjętego kierunku ustalenia metodyki
naliczania stawek czynszu dzierżawnego za udostępnianie
gruntów pod eksploatację złóż kopalin. Nie wniesiono uwag.
Kolegium jednomyślnie przyjęło opinię nr 1 w tej sprawie;
– uchwała nr 2 w sprawie potrzeby podjęcia działań mających
na celu optymalizację struktur organizacyjnych Lasów
Państwowych. W tej kwestii wypowiedzieli się:
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– p. K. Uleniecki – o potrzebie konsultacji tych kwestii
ze związkiem zawodowym, który reprezentuje,
– leśniczy K. Stefański – sprawa wymaga całościowej
analizy,
– dyrektor W. Adamczak – istnieje potrzeba zapoznania
się z raportem zespołu zadaniowego ds. analizy struktur
organizacyjnych; zgłosił wniosek, aby sprawę rozpatrzyć
na następnym posiedzeniu,
– p. J. Przybylski – należy powiązać termin podejmowanych
działań z naturalnymi odejściami pracowników na emeryturę, sprawę należy omówić na następnym posiedzeniu,
– prof. P. Paschalis – sprawa wymaga głębszej analizy, strategie rozwoju uwzględniające zmiany są konieczne,
– dyrektor T. Wójcik wyjaśnił, że przedstawiony projekt
stanowi materiał do analizy i dyskusji. Oczekuje się,
że Kolegium wesprze uruchomienie procesu,
- dyr. K. Szabla – zaproponował zmiany redakcyjne,
uwzględniające powyższe uwagi i wątpliwości.
Po uzgodnieniu zgłoszonych uwag w tekście uchwały za uchwałą
nr 2 głosowało 16 osób, 9 wstrzymało się od głosu, nikt nie głosował przeciw.
13. Prof. P. Paschalis przedstawił historię tworzenia Rady PEFC
Polska oraz obecny stan zaawansowania prac. Podkreślił,
że SITLiD wywiązał się w pełni z umowy z DGLP na opracowanie zasad, powołanie Rady oraz uzyskanie akceptacji przez
PEFC Council polskiego systemu certyfikacji. Żadna z osób
reprezentujących władze SITLiD-u nie pobierała za powyższe
wynagrodzenia. Prezydium ZG SITLiD przedstawiło propozycję
rozwiązań dotyczących dalszego funkcjonowania Rady PEFC
Polska w związku z brakiem możliwości finansowania dalszych
prac przez LP.
14. Przewodniczący T. Borecki stwierdził, że dyskusja jest
potrzebna, a materiały na Kolegium muszą być przekazywane
odpowiednio wcześniej.
Załączniki:
Opinia nr 1
Uchwały nr 1 i 2
Protokółowała
Anna Trzeciak

PRZEWODNICZĄCY
KOLEGIUM LASÓW PAŃSTWOWYCH
prof. dr hab. Tomasz Borecki
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Załącznik nr 1
UCHWAŁA NR 1
Kolegium Lasów Państwowych
w sprawie wykonania prognoz oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko,
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2009 r. w Warszawie
W związku z zaleceniem przez Komisję Europejską wykonania
prognoz oddziaływania planów urządzenia lasu na środowisko, dla
planów urządzenia lasów zatwierdzonych przez Ministra Środowiska po dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, Kolegium PGL LP
– po zapoznaniu się z postępem prac nad projektem porozumienia
pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w sprawie ramowego
zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania planu
urządzenia lasu na środowisko – wyraża pogląd o konieczności
pilnego zakończenia prac nad ostatecznym kształtem porozumie-

nia. Należy również przyspieszyć proces zlecania i sporządzenia
prognoz oddziaływania planu u.l. na środowisko, przeznaczając na
ten cel środki funduszu leśnego.
Jednocześnie wyrażamy niepokój w sprawie zaistniałych
rozbieżności, które z powodów środowiskowych nie mogą być
akceptowane przez Lasy Państwowe.
Prof. Tomasz Borecki
Przewodniczący Kolegium LP

Załącznik nr 2
UCHWAŁA NR 2
Kolegium Lasów Państwowych,
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2009 r. w Warszawie
Kolegium Lasów Państwowych pozytywnie opiniuje potrzebę podjęcia działań mających na celu optymalizację struktur organizacyjnych
Lasów Państwowych.
Prof. Tomasz Borecki
Przewodniczący Kolegium LP

Załącznik nr 3
OPINIA NR 1
Kolegium Lasów Państwowych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie przyjętego kierunku ustalenia metodyki naliczania stawek czynszu
dzierżawnego za udostępnienie gruntów pod eksploatację złóż kopalin
1. Kolegium Lasów Państwowych widzi potrzebę uregulowania
polityki Lasów Państwowych w zakresie zasad udostępniania
złóż kopalin zlokalizowanych na gruntach Skarbu Państwa w
zarządzie Lasów Państwowych.
2. Biorąc pod uwagę:
– uwarunkowania związane z eksploatacją złóż kopalin,
– generalnie pozytywną opinią regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych,
– funkcjonowanie proponowanych rozwiązań w jednostkach
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu,
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Kolegium Lasów Państwowych opiniuje pozytywnie proponowaną
metodykę zasad kształtowania stawek czynszu dzierżawnego,
opartą na stawkach opłat eksploatacyjnych, z uwzględnieniem
zróżnicowania rynku na szczeblu regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych.

Prof. Tomasz Borecki
Przewodniczący Kolegium LP
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY,
ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Giżycko
Ryn
740A t, r, s

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Rybical
Ryn
Skorupki 11
11-520 Ryn

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
2741
OL1G/00034794/4
SR w Giżycku
2169

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
zasiedlony,
bud. gospodarczy

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

Warszawa, 2 kwietnia 2010 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Szczebra
Rozpuda
138r, cz. h, o, p

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Krukówek
Raczki
Kurianki l 38
16-420 Raczki

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
145/5
SU1S/00045851/0
SR w Suwałkach
1408

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
w zabud. bliźn., pustostan,
bud. gospod.

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

Warszawa, 9 kwietnia 2010 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Jeleśnia
Jeleśnia
215a, b

Warszawa, 9 kwietnia 2010 r.
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Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Sopotnia Mała
Jeleśnia
Sopotnia Mała 1
34-340 Jeleśnia

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
9001/2
BB1Z/00088835/0
SR w Żywcu
1690

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek jednorodzinny,
zasiedlony,
bud. gospod.

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

1.

Kup
Kup
205j, l

2.

Tułowice
Niemodlin
80k

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Brynica
Łubniany
Brynica – Surowina
ul. Opolska 12
46-024 Łubniany
Tłustoręby
Niemodlin
Tłustoręby 1
49-156 Gracze

Nr ewidencyjny działki,
nr KW
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
205/6
OP10/00091855/7
SR w Opolu
2126
80/3
OP10/00099379/2
SR w Opolu
1451

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek jednorodzinny,
zasiedlony,
budynek gospodarczy
budynek jednorodzinny,
zasiedlony,
budynek gospodarczy

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

Warszawa, 14 kwietnia 2010 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

1.

Brzesko
Bochnia
29p

2.

Brzesko
Bochnia
29r

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Miasto Bochnia 6
Bochnia
ul. Sienkiewicza 27/2
32-700 Bochnia

Bochnia
Bochnia 6
Os. Oracka
ul. Górników 12/5
32-700 Bochnia

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
6706/3
TR10/00072324/4
SR w Bochni
1600
(udział w działce i częściach
wspólnych budynku –
3002/10000)
5726/4
TR10/00079395/1
SR w Bochni
1083
(udział w działce i częściach
wspólnych budynku –
1041/10000)

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
jeden lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony,
bud. gospodarczy
i garaż
jeden lokal mieszkalny
w budynku ośmiorodzinnym,
zasiedlony

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

Warszawa, 15 kwietnia 2010 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Brzesko
Brzesko
15n

Warszawa, 16 kwietnia 2010 r.
BILP 5/2010

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Jodłówka
Rzezawa
Jodłówka-Zalesie 1A
32-765 Rzezawa

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
1541/2
TR 1O/00086609/7
SR w Bochni
2503
(lokal nr 5 – udział 920/10000,
lokal nr 7 – udział 698/10000,
lokal nr 10 – udział 562/10000)

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek mieszkalny,
dwunastorodzinny,
do sprzedania trzy lokale:
nr 5, nr 7 i nr 10, pustostany

Zatwierdzam:
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
dr inż. Marian Pigan
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

1.

Strzelce
Strzelce
128x, y

2.

Strzelce
Hrubieszów
60g

3.

Krasnystaw
Łopiennik
324h

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Strzelce
Białopole
Maziarnia 11/1
22-135 Białopole

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
893/5
76818
SR w Chełmie
udział 9440/40330
w 3804 m2 (890 m2)

Szpikołosy
Hrubieszów
Białoskóry 12
22-500 Hrubieszów
Siennica Królewska Mała
Siennica Różana
Siennica Królewska Mała 95
22-304 Siennica Różana

771/2
66314
SR w Hrubieszowie
2474
1084/1
49028
SR w Krasnymstawie
1311

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
lokal nr 1 w budynku
czterorodzinnym,
pustostan,
bud. gospodarczy
przynależny do budynku
mieszkalnego
czterorodzinnego
budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
zasiedlony,
bud. gospodarczy
budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
zasiedlony,
bud. gospodarczy

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

Warszawa, 15 kwietnia 2010 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

1.

Kościan
Żegrowo
114f cz.

2.

Kościan
Kościan
23 l, m

Warszawa, 29 marca 2010 r.
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Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Żegrówko
Śmigiel
Żegrowo 8
64-030 Śmigiel
M. Kościan
M. Kościan
ul. Wolności 6
64-000 Kościan

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
7114/8
40898
SR w Kościanie
684
7023/4
12186
SR w Kościanie
1721

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
zasiedlony
1. Budynek mieszkalny
trzyrodzinny, dwa lokale
zasiedlone, jeden pustostan
2. Budynek gospodarczy

Zatwierdzam:
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
dr inż. Marian Pigan
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Goworów
Międzylesie
Goworów 44 m. 2–4
57-530 Międzylesie

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
352/1
75096
SR w Kłodzku
2197 udział 7569/10000

1.

Międzylesie
Międzylesie
94f

2.

Miękinia
Miękinia
87n

Miękinia
Miękinia
ul. Sportowa 8 m. 3, 5
55-330 Miękinia

631
25363
SR w Środzie Śląskiej
3390 udział 157/1000

3.

Złotoryja
Świerzawa
117k,1

4.

Świdnica
Świdnica
38o

Gozdno
Świerzawa
Gozdno 5
59-540 Świerzawa
Łażany
Żarów
Łażany
ul. Wrocławska 6a/2
58-130 Żarów

173/129
33032
SR w Złotoryi
2040
430/1
55589
SR w Świdnicy
4688 udział 2067/10000

5.

Świdnica
Bielawa
162o, 171a

Rościszów
Pieszyce
Lasocin 25 m. 1–4
58-250 Pieszyce

766/176, 766/177
724/163, 766/172
266668
SR w Dzierżoniowie
2068

Warszawa, 16 kwietnia 2010 r.
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Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek mieszkalny,
czterorodzinny
i pomieszczenia
gospodarcze – do sprzedaży
trzy lokale i pomieszczenia
gospodarcze, lokale nr 2, 3
– pustostany, lokal nr 4
zasiedlony
budynek mieszkalny,
czterorodzinny; budynek
mieszkalny, pięciorodzinny
i budynki gospodarcze –
do sprzedaży dwa lokale
i bud. gospodarczy,
lokal nr 3 zasiedlony, lokal
nr 5 – pustostan
budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
bud. gospodarczy,
pustostan
lokal mieszkalny w budynku
pięciorodzinnym,
zasiedlony, trzy
pomieszczenia gospodarcze
w bud. gospodarczym oraz
piwnica i pomieszczenie
strychowe
budynek mieszkalny,
czterorodzinny, zasiedlony,
dwa bud. gospodarcze

Zatwierdzam:
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
dr inż. Marian Pigan
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany gruntów. Transakcja zamiany gruntów
zostanie dokonana z gminą Czarne.
Na dokonanie zamiany gruntów nadleśnictwo ma zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku,
zn. spr.: ZZ-4-2141-3/09 z dnia 22 czerwca 2009 r.

1. Nieruchomości zbywane przez LP (Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie)
Nr działki
ewidencyjnej

Powierzchnia
(ha)

3064/10

0,9700

3064/11

0,3500

3064/11

1,5876

Razem

Obręb
ewidencyjny
Miasto Czarne
nr 49
Miasto Czarne
nr 49
Miasto Czarne
nr 49

Obręb
leśny

Oddział

Księga
wieczysta

Wartość gruntu
wg wyceny
rzeczoznawcy (zł)

Ls (0,9700 ha)

Czarne

64-b-99

21589

112 600,00

Bp (0,3500 ha)

Czarne

64-a-06

21589

Ls (1,5876 ha)

Czarne

64-a-07

21589

Rodzaj użytku
gruntowego

2,9076

212 200,00
324 800,00

2. Nieruchomości nabywane przez LP (Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie)

Nr działki
ewidencyjnej

Powierzchnia
(ha)

Obręb
ewidencyjny

244/2

1,9378

Krzemieniewo

244/3

1,8743

Krzemieniewo

244/5

3,1364

Krzemieniewo

244/6

3,0998

Krzemieniewo

9/7

6,6512

Miasto Czarne
nr 49

Razem

16,6995

Czarne, 20 kwietnia 2010 r.
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Rodzaj użytku
gruntowego
RV (0,1859 ha)
LsV (1,7519 ha)
RV (0,3200 ha)
LsV (1,3861 ha)
N (0,1682 ha)
RV (0,0394 ha)
RVI (0,4399 ha)
LsV (2,4938 ha)
N (0,1633 ha)
RVI (0,5104 ha)
LsV (2,5894 ha)
LsV (6,6512 ha)

Księga wieczysta

Wartość gruntu
wg wyceny
rzeczoznawcy (zł)

16526

52 200,00

16526

35 500,00

16526

76 400,00

16526

58 700,00

25052

130 000,00
352 800,00
Nadleśniczy
inż. Zbigniew Wełniński
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń,
Nadleśnictwo Dąbrowa

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 14 kwietnia 2010 r.
Nieruchomości zbywane przez LP
Data zgody
na zamianę

06.04.2010 r.

Adres leśny
12-04-2-14-341Bs (część)
12-04-2-14-341 Bw (część)
12-04-2-14-341Bz (część)
12-04-2-14-348a (część)
12-04-2-14-348b (część)
12-04-2-14-348~a (część)

Adres administracyjny

Kategoria
użytku

Powierzchnia
(w ha)

Wartość
(w tys. zł)

04-14-095-0017
dz. 3348/15
04-14-095-0017
dz. 3341/48
04-14-095-0017
dz. 3341/50

Bp

3,5026

457 751

Adres administracyjny

Kategoria
użytku

Powierzchnia
(w ha)

Wartość
(w tys. zł)

04-14-042-0002
dz. 96

Ls, Ps, N

04-14-095-0001
dz. 120

15,8100

493 867

Ls, Ł, N

Nieruchomości nabywane przez LP

Właściciel

jednostka administracji samorządowej

14 kwietnia 2010 r.
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Nadleśniczy
Nadleśnictwa Dąbrowa
Artur Karetko
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno
Nadleśnictwo Cisna

Nadleśnictwo Cisna informuje, zgodnie z Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 marca 2009 r.
w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, o zamiarze
transakcji zamiany nieruchomości między Nadleśnictwem Cisna a osobą fizyczną na podstawie zgody dyrektora RDLP w Krośnie,
znak spr.: ZZ-2141-2/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 21 kwietnia 2010 r.

Data zgody
na zamianę

6.04.2010 r.

Nieruchomość zbywana przez LP
adres leśny
RDLP Krosno,
Nadleśnictwo Cisna,
obręb leśny Cisna,
leśnictwo Habkowce,
04-05-1-02-51-s-00

adres administracyjny
woj. podkarpackie,
pow. leski,
Gmina Cisna,
obręb ewid. Cisna,
18-21-022-0002,
dz. ew. 113/9

kategoria użytku
PsIV – pastwiska
trwałe
B – tereny
mieszkaniowe
Razem

Nieruchomość nabywana przez LP
adres administracyjny
kategoria użytku
ŁIV –
woj. podkarpackie, pow. leski, Gmina Cisna,
łąki trwałe
obręb ew. Żubracze, 18-21-022-0017,
dz. ew. 25/1
PsIV – pastwiska
trwałe
Dr – drogi
osoba fizyczna woj. podkarpackie, pow. leski, Gmina Cisna,
obręb ew. Żubracze, 18-21-022-0017,
ŁIV – łąki trwałe
dz. ew. 25/2
ŁIV – łąki trwałe
woj. podkarpackie, pow. leski, Gmina Cisna,
Lz – PsV – grunty
obręb ew. Żubracze, 18-21-022-0017,
zadrzewione
dz. ew. 21/5
i zakrzewione
Razem
właściciel

powierzchnia
(ha)

wartość
(tys. zł)

0,0508
50.519 zł

0,0765
0,1273

powierzchnia (ha)

wartość (tys. zł)

0,1500
0,2000

14.900 zł

0,0100
0,0100

0.400 zł

0,2433
0,0700
0,6833

35.000 zł
50.300 zł
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Cisna

Cisna, 21 kwietnia 2010 r.
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mgr inż. Grzegorz Łukacijewski
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OGŁOSZENIA
***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie informuje o kradzieży w dniu 27 marca 2010 r. z samochodu leśniczego
40 płytek do cechowania drewna – Nadleśnictwo Piwniczna, leśnictwo Jastrzębik, kod jednostki: 032105. Numery płytek: od 3961 do 4000.
W wypadku ujawnienia powyższych płytek, proszę o ich konfiskatę i kontakt z Nadleśnictwem Piwniczna lub z Wydziałem Kontroli,
Ochrony Mienia i Obronności Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.
Dyrektor RDLP w Krakowie
mgr inż. Stanisław Sennik

Kraków, 1 kwietnia 2010 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie informuje o kradzieży rejestratora PSION WORKABOUT – PRO, nr fabryczny:
A27C8000524, nr inwentarzowy: 491/610, na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz, leśnictwo Gaboń – kod jednostki: 03-24-2-06.
W wypadku ujawnienia ww. rejestratora proszę o jego konfiskatę i kontakt z Nadleśnictwem Stary Sącz lub z Wydziałem Kontroli,
Ochrony Mienia i Obronności Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.
Dyrektor RDLP w Krakowie
mgr inż. Stanisław Sennik

Kraków, 8 kwietnia 2010 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu informuje, że w Nadleśnictwie Suchedniów, leśnictwie Kamionka, dokonano
kradzieży 58 oznaczników do drewna z odebranego surowca drzewnego. Kod: 161504, numery płytek: 12066–12087, 12108–12115,
12217, 12220–12222, 12235, 12237–12244, 12315–12320, 12326–12330, 12314, 12358–12360.
Podjęte starania w celu odnalezienia oznaczników nie przyniosły rezultatu. W wypadku ujawnienia płytek prosimy o ich przekazanie
do Nadleśnictwa Suchedniów lub do RDLP w Radomiu.
Zastępca Dyrektora
ds. Gospodarki Leśnej
mgr inż. Piotr Kacprzak

Radom, 8 kwietnia 2010 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu informuje, że w Nadleśnictwie Jędrzejów dokonano kradzieży oznacznika
do drewna z odebranego surowca drzewnego S2a Bk. Leśnictwo Sielec – kod: 160411, nr 955.
Podjęte starania w celu odnalezienia oznacznika nie przyniosły rezultatu. W wypadku ujawnienia płytki prosimy o jej przekazanie
do Nadleśnictwa Jędrzejów lub do RDLP w Radomiu.
Zastępca Dyrektora
ds. Gospodarki Leśnej
mgr inż. Piotr Kacprzak

Radom, 20 kwietnia 2010 r.

***
Nadleśnictwo Dretyń (RDLP Szczecinek) zawiadamia o wszczęciu procedury likwidacji zbędnych plakietek do cechowania drewna
w związku ze zmianą numeracji leśnictw i likwidacją jednego z nich.
Plakietki do numeratora o kodzie 110810: od 7001 do 10000 = 3000 szt. Wymienione plakietki zostaną komisyjnie zniszczone zgodnie
z zarządzeniami nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 listopada 1998 r. oraz nr 30 z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie
obrotu i prowadzenia ewidencji urządzeń do cechowania pozyskanego drewna w jednostkach Lasów Państwowych.

Dretyń, 21 kwietnia 2010 r.
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Nadleśniczy
mgr inż. Jan Flak
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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: 22 823 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 – 3
 0,00 zł,
– rocznie – 60,00 zł.
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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. 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
„Echa Leśne”

„Biuletyn Informacyjny LP”

Wymiar pisma 205x285 plus spady po 5 mm
Rodzaj
ogłoszenia

Cała kolumna

1/2 kolumny

Wymiary [mm]

182,5x253

182,5x126,5; 122x189,8

Miejsce

Cena
zł netto

Rodzaj ogłoszenia
Cała kolumna
205x285
Wymiar zadruku kolumny
190x250

Miejsce

Cena
zł netto
(czarno-białe)

2 strona okładki

2500

3 strona okładki

2500

4 strona okładki

3000

wewnątrz numeru

2000

2 strona okładki

x

2 strona okładki

1400

3 strona okładki

800

3 strona okładki

1400

4 strona okładki

1100

4 strona okładki

1700

wewnątrz numeru

1100

1/2 kolumny

3 strona okładki

1500

4 strona okładki

2000

wewnątrz numeru

1000

wewnątrz numeru

550

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

300

1/3 kolumny

122x126,5; 60x253

wewnątrz numeru

800

1/8 kolumny

wewnątrz numeru

170

1/4 kolumny

122x95; 60x190

wewnątrz numeru

600

1/16 kolumny

wewnątrz numeru

90

1/6 kolumny

122x63,25; 60x126,5

wewnątrz numeru

400

Okładki w biuletynie w kolorze zielono-białym

1/12 kolumny

60x63,25

wewnątrz numeru

200

Pismo czarno-białe

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.

„Głos Lasu”

Wymiar pisma 205x285 plus spady po 5 mm
Rodzaj
ogłoszenia

Cała strona

Moduł 2/3

Moduł 1/2

Wymiary [mm]

205x285 + po 5

205x190, 117x245
+po 5

205x142 + po 5

Miejsce

Do ceny należy doliczyć 22% VAT

Cena
zł netto

2 strona okładki

2500

3 strona okładki

2500

4 strona okładki

3000

wewnątrz numeru

2000

wewnątrz numeru

1600

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

Artykuły promocyjne – 1 strona ze zdjęciem

Za zlecenie 3-krotnego powtórzenia
– 20% rabatu
Za jednoczesną reklamę
w „Echach Leśnych” i „Głosie Lasu”
– 15% rabatu

200

4 strona okładki

3000

3 strona okładki

2500

wewnątrz numeru

2000

Wkładki dostarczone przez zamawiającego*
(max format 200x285 mm)

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

0,80 zł za szt.

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

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

Druk: Drukarnia INTERAK, ul. Kościuszki 93, 64–700 Czarnków, tel.: 67 356 33 33, fax: 67 255 32 85

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02–362 Warszawa
tel./fax: 22 822 49 31, 22 822 32 01 w. 515
PL ISSN 1428-5940

