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AKTY OGÓLNEGO ZARZĄDU
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 10 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.)

l

l

l

l

l

Zarządzenie nr 94 z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
23 stycznia 2009 r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont
z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (znak: EK-0102-1/09) (EG.0210.5.2015)
Zarządzenie nr 95 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 82 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie powołania
zespołu zadaniowego ds. aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego (OI.0210.4.2015)
Zarządzenie nr 96 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zasad prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe za 2015 rok przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (EG.0210.6.2015)
Zarządzenie nr 97 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie obsadzania w Lasach Państwowych stanowiska nadleśniczego oraz dyrektora
zakładu Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym (GK.1101.147.2015)
Zarządzenie nr 1 z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 80 z dnia 5 listopada 2015 roku Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. optymalizacji procesu obrotu surowcem drzewnym poprzez modyfikację warunków technicznych, sposobów pomiaru i klasyfikacji drewna (ZD.0070.1.2016)
DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 29 grudnia 2015 r. do 18 stycznia 2016 r.)

l

l

l

l

l
l

l

l

l

l

l

Decyzja nr 124 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.O.001.6.2015)
Decyzja nr 125 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany składu zespołu zadaniowego ds. aplikacji mobilnych oraz informatyzacji
stanowiska leśniczego (OI.0210.4.2015)
Decyzja nr 126 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zebrania przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i dyrektorów
zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym oraz przekazania do DGLP informacji o gospodarowaniu lasami, gruntami i innymi
nieruchomościami, w tym lokalami użytkowymi, mieszkalnymi i budynkami gospodarczymi oraz o posiadaniu niematerialnych dóbr
majątkowych o trwałym charakterze w okresie od dnia 7 lutego 2012 r. do dnia 17 listopada 2015 r. (GK.0186.4.2015)
Decyzja nr 1 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia tematycznych zespołów roboczych na potrzeby prac nad Bilansem
otwarcia Lasów Państwowych (OR.003.1.2016)
Decyzja nr 2 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stworzenia leśnej telewizji internetowej (GP.063.1.2016)
Decyzja nr 3 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie odbywającej się w Kielcach Krajowej Narady Leśników z udziałem ministra środowiska,
parlamentarzystów, dyrektora generalnego Lasów Państwowych i jego zastępców, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorów zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, nadleśniczych oraz naczelników Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych (GD.O.0050.1.2016)
Decyzja nr 4 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zlecenia do CKPŚ przekształcenia materiałów, stanowiących przedmiot wcześniej
sporządzonych wniosków projektowych, we wzorcowe wnioski projektowe (OU.080.2.2015)
Decyzja nr 5 z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wyników oceny zmian kadrowych zaistniałych na stanowiskach kierowniczych
w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych w okresie od dnia 10 grudnia 2007 roku do dnia 17 listopada 2015 roku
(GK.1121.7.2015)
Decyzja nr 6 z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 grudnia
2015 r. w sprawie sporządzenia dokumentu pn. „Bilans otwarcia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”
(GK.0186.4.2015) (GK.0186.4.2015)
Decyzja nr 7 z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie zebrania przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i dyrektorów
zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym oraz przekazania do DGLP informacji dotyczących postępowań przed sądami
i innymi organami toczących się z udziałem Lasów Państwowych w okresie od dnia 7 lutego 2012 r. do dnia 17 listopada 2015 r.
(GK.0186.4.2016)
Decyzja nr 8 z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zebrania przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz przekazania do DGLP informacji o przedsięwzięciach wspólnych podległych jednostek z jednostkami samorządu terytorialnego (JST), które
zostały zrealizowane lub których realizacja została rozpoczęta w 2015 r. (OS.0186.1.2016)
BILP 2/2016
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l

l

l

l

l

Decyzja nr 9 z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie
narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych i Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (GD.O.001.1.16)
Decyzja nr 10 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Izby Pamięci Lasów Państwowych znajdującej się w siedzibie Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych (GP.940.1.2016)
Decyzja nr 11 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zebrania przez dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych oraz przekazania do DGLP informacji o reklamacjach na drewno oraz umowach cesji w odniesieniu do zawartych umów sprzedaży drewna
(ZD.0186.1.2016)
Decyzja nr 12 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania regionalnym dyrektorom Lasów Państwowych „Porozumienia zawartego w dniu 12.01.2016 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego
Związku Łowieckiego w sprawie współpracy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiego Związku Łowieckiego
oraz wyznaczenia osób reprezentujących PGL LP w pracach wspólnych zespołów ludzkich ds. rozwiązywania problemów z zakresu
łowiectwa, powołanego w następstwie zawartego porozumienia (ZŁ.7321.13.2015)
Decyzja nr 13 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 stycznia
2016 r. w sprawie zebrania przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i dyrektorów zakładów Lasów Państwowych
o zasięgu krajowym oraz przekazania do DGLP informacji dotyczących postępowań przed sądami i innymi organami toczących się
z udziałem Lasów Państwowych w okresie od dnia 7 lutego 2012 r. do dnia 17 listopada 2015 r. (GK.0186.4.2016)

UWAGA: zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wraz z załącznikami publikowane są na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl
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ZARZĄDZENIE NR 91
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 listopada 2015 r.
zmieniające Zarządzenie nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
GI.0210.2.2015
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z późniejszymi
zmianami), w związku z § 6 oraz § 13 ust. 3 Statutu Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., zarządzam, co następuje:
§1
W § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a o następującej treści:

c) do zadań Zespołu należy identyfikacja negatywnych
zjawisk występujących w zarządzaniu, organizacji i realizacji zadań gospodarczych w terenowych jednostkach
organizacyjnych Lasów Państwowych.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

„2a. W ramach Inspekcji Lasów Państwowych wyodrębnia się
Zespół Kontrolingu Terenowego.
a) Zespołem kieruje wyznaczony przez Dyrektora Generalnego inspektor Lasów Państwowych,
b) kierujący Zespołem podlega bezpośrednio Dyrektorowi
Generalnemu,

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

ZARZĄDZENIE NR 95
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 82 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego
ds. aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego
OI.0210.4.2015
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, określonego w § 103
ww. statutu – zarządzam, co następuje:
§1
Uchyla się Zarządzenie nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie powołania
zespołu zadaniowego do spraw aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego (OI.0210.3.2015).

1

2

3

§2
Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości poprzez kolportaż
intranetowy oraz opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym Lasów
Państwowych.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor
Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis § 10 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźne zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać tryb działania takich zespołów.
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ZARZĄDZENIE NR 97
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie obsadzania w Lasach Państwowych stanowiska nadleśniczego
oraz dyrektora zakładu Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym
GK.1101.147.2015
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33
ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach3, a także ust. 2 pkt 34 ww. Statutu –
zarządzam, co następuje:
§1
Powołanie na stanowisko nadleśniczego właściwego nadleśnictwa oraz dyrektora właściwego zakładu Lasów Państwowych o
zasięgu regionalnym jest poprzedzane spotkaniem, o którym mowa
w § 2.
§2
1. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, w przypadku
powzięcia zamiaru dokonania zmiany na stanowisku nadleśniczego właściwego nadleśnictwa lub dyrektora właściwego zakładu
Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym, informuje Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych o planowanej zmianie na tym
stanowisku w celu uzgodnienia terminu przeprowadzenia spotkania.
2. W spotkaniu mającym charakter informacyjny uczestniczy
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych lub wyznaczony
zastępca dyrektora generalnego, dyrektor właściwej regionalnej
dyrekcji Lasów Państwowych oraz kandydat przewidziany do
powołania.
3. Kandydat przewidziany do powołania w trakcie spotkania jest
przedstawiany Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych
przez dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz prezentuje swoją koncepcję kierowania jednostką.
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4. Po przeprowadzonym spotkaniu dyrektor właściwej regionalnej
dyrekcji Lasów Państwowych podejmuje decyzję dotyczącą
zmiany na stanowisku nadleśniczego/dyrektora zakładu Lasów
Państwowych o zasięgu regionalnym, na podstawie art. 34
pkt 2b lit. b i c ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach.
§3
Od procedury obsadzania stanowiska nadleśniczego oraz
dyrektora zakładu Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym,
opisanej w § 1 i § 2 niniejszego zarządzenia, nie przewiduje się
odstępstw.
§4
Traci moc Zarządzenie nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie wyłaniania w
drodze konkursów kandydatów na stanowiska nadleśniczych w
Lasach Państwowych (znak: GK-1101-19/12).
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega
podaniu do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor
Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
Przepis § 8 ust. 2 pkt 3 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kształtuje strukturę zatrudnienia w Lasach Państwowych.
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DECYZJA NR 124
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników
GD.O.001.6.2015
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z okoliczności, że zgodnie z § 12 Statutu Lasów Państwowych Dyrekcja
Generalna Lasów Państwowych (DGLP) jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, stanowiącą aparat wykonawczy DGLP
– postanawiam, co następuje:
§1
1. Na dzień 4 stycznia 2016 r., z moim udziałem i moich zastępców,
zwołuję do sali nr 201 w siedzibie DGLP na godzinę 9.00 naradę
kierowników.
2. Oprócz osób, o których mowa w ust. 1, w naradzie kierowników
powinni uczestniczyć:
1) przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Środowiska właściwej w sprawie nadzorowania Lasów Państwowych, jeżeli zechce przyjąć zaproszenie;
2) przedstawiciel Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej;
3) dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych;
4) p.o. dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych;

1

2

5) przewodniczący Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych (lub członek tej Rady przez
niego wskazany);
6) przewodniczący organizacji związkowych działających w
DGLP (lub osoba przez niego wskazana), jeżeli będą tym
zainteresowani.
§2
1. Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
2. W trakcie narady kierowników zapadną ustalenia co do ewentualnej kontynuacji narady w kolejnych dniach.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor
Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

DECYZJA NR 125
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany składu zespołu zadaniowego ds. aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego
OI.0210.4.2015
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, określonego w § 103
ww. statutu – postanawiam, co następuje:

1
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3

§1
W skład zespołu zadaniowego do spraw aplikacji mobilnych oraz
informatyzacji stanowiska leśniczego, zwanego dalej „zespołem”,
powołanego zarządzeniem nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 8 września 2014 r., znak: OI-021-7/14, powołuję:

Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor
Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis § 10 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźne zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać tryb działania takich zespołów.
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1) Pana Andrzeja Dańczyszyna – pracownika Nadleśnictwa
Wyszków,
2) Pana Michała Gubałę – pracownika Nadleśnictwa Chojnów.
§2
Zasady udziału osób określonych w § 1 w pracach zespołu
zostały uzgodnione z zainteresowanymi oraz z kierownikami jednostek organizacyjnych określonych w § 1 przez naczelnika Wydziału
Informatyki DGLP.
§3
Z zespołu odwołuję Pana Adriana Chmilowskiego – pracownika
Zakładu Informatyki Lasów Państwowych.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i
podlega podaniu do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy
oraz w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 126
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie zebrania przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
i dyrektorów zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym
oraz przekazania do DGLP informacji o gospodarowaniu lasami, gruntami i innymi nieruchomościami,
w tym lokalami użytkowymi, mieszkalnymi i budynkami gospodarczymi oraz o posiadaniu niematerialnych dóbr majątkowych
o trwałym charakterze w okresie od dnia 7 lutego 2012 r. do dnia 17 listopada 2015 r.
GK.0186.4.2015
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33
ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach3, a także § 8 ust. 2 pkt 44 ww. statutu,
mając na względzie Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie zasad przekazania i przejmowania powierzonego majątku i dokumentów
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – postanawia się,
co następuje:
§1
1. W związku z opracowywaniem informacji wskazanej w § 2 pkt 12
Decyzji nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z
dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie sporządzenia dokumentu
pn. „Bilans otwarcia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe” zobowiązuję dyrektorów regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych i dyrektorów zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym do zebrania (także z jednostek podlegających nadzorowi) i przekazania do DGLP do dnia 22
stycznia 2016 r., informacji dotyczących: gospodarowania
lasami, gruntami i innymi nieruchomościami, w tym lokalami
użytkowymi, mieszkalnymi i budynkami gospodarczymi; posiadanych niematerialnych dóbr majątkowych o trwałym charakterze (tj. autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych,
licencji – bez oprogramowania komputerowego, koncesji, dokumentacji i projektów zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, praw eksploatacji gruntu związanego ze złożami,
praw do wynalazków, patentów, znaków towarowych, użytkowych oraz zdobniczych).
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2. Informacje wymienione w ust. 1 dotyczyć mają regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśnictw, jednostek organizacyjnych o zasięgu krajowym i regionalnym.
§2
1. Przekazaniu podlegają następujące informacje dotyczące gospodarowania lasami, gruntami i innymi nieruchomościami, w tym
lokalami użytkowymi, mieszkalnymi i budynkami gospodarczymi:
1) ustanie zarządu Lasów Państwowych (ewentualnie przejście
prawa własności Skarbu Państwa na jednostki samorządu
terytorialnego), lasów, gruntów i innych nieruchomości na
podstawie przepisów ustawy o lasach (art. 38a, 38b, 38c,
38d) lub na podstawie innych ustaw (tzw. specustaw) – informacja za okres od dnia 7 lutego 2012 r. do dnia 17 listopada
2015 r.;
2) udostępnianie lasów, gruntów i innych nieruchomości na
podstawie przepisów ustawy o lasach (art. 39, 39a, 40) oraz
poprzez inne formy udostępnienia (np. użyczenie, porozumienie) – stan czynnych umów na dzień 7 lutego 2012 r., stan
czynnych umów na dzień 17 listopada 2015 r. oraz umowy
zawarte włącznie w okresie od dnia 8 lutego 2012 r. do dnia
16 listopada 2015 r.;
3) udostępnianie lokali użytkowych, mieszkalnych i budynków
gospodarczych na podstawie przepisów ustawy o lasach i
innych przepisów (najem, bezpłatne korzystanie) oraz
poprzez inne formy udostepnienia (np. użyczenie, porozumienie) – stan czynnych umów na dzień 7 lutego 2012 r., stan
czynnych umów na dzień 17 listopada 2015 r. oraz umowy
zawarte włącznie w okresie od dnia 8 lutego 2012 r. do dnia
16 listopada 2015 r.

Art. 33 ust. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
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2. Przekazaniu podlegają informacje dotyczące posiadania niematerialnych dóbr majątkowych o trwałym charakterze (autorskie
prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje – bez oprogramowania komputerowego, koncesje, dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami, prawa do wynalazków,
patentów, znaków towarowych, użytkowych oraz zdobniczych)
– stan na dzień 7 lutego 2012 r., stan na dzień 17 listopada 2015 r.
oraz posiadanie, które zawierało się włącznie w okresie od 8
lutego 2012 r. do dnia 16 listopada 2015 r.
§3
1. Zakres przekazanych do DGLP informacji:
1) szczegółowy:
–		udostępnianie lasów, gruntów i innych nieruchomości
poprzez użyczenie i porozumienie (z wyjątkiem porozumień
z innymi jednostkami reprezentującymi Skarb Państwa)
– wzór w załączniku nr 1,
–		udostępnianie lokali użytkowych, mieszkalnych i budynków
gospodarczych poprzez porozumienie – wzór w załączniku
nr 1;
2) przekrojowy:
–		pozostałe dane wykazane w § 2 ust. 1 – wzór w załączniku
nr 2,
–		dane wykazane w § 2 ust. 2 – wzór w załączniku nr 3.
(Załączników nie drukujemy – przyp. red.).

§4
Zebrane z jednostek informacje należy przekazać do DGLP na
adres e-mail: dorota.turowska@lasy.gov.pl oraz potwierdzić w
formie pisemnej pocztą tradycyjną.
§5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega
upowszechnieniu z wykorzystaniem funkcjonującego w ramach
DGLP elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD),
poczty elektronicznej (przekazanie decyzji do dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i dyrektorów zakładów Lasów
Państwowych o zasięgu krajowym) i publikacji wewnątrzinstytucjonalnej w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 1
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 stycznia 2016 r.
w sprawie utworzenia tematycznych zespołów roboczych
na potrzeby prac nad Bilansem otwarcia Lasów Państwowych
OR.003.1.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 62 i § 103 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33
ust. 3 pkt 34 i 65 ustawy o lasach – postanawia się, co następuje:
§1
1. Na potrzeby prac nad Bilansem otwarcia Lasów Państwowych
oraz wykorzystując porozumienie, do jakiego doszło podczas
spotkania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i przedstawicieli świata nauki w dniu 29.12.2015 r. co do ich uczestnictwa w pracach zespołów problemowych, tworzy się niżej
wymienione robocze tematyczne zespoły w następującym składzie osobowym:

1

2

3

4

5

A. Zespół ds. różnorodności biologicznej na obszarze w Lasach
Państwowych:
1) prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki – SGGW;
2) prof. dr hab. Maria Rudawska – ID PAN w Kórniku ;
3) dr inż. Andrzej M. Jagodziński – ID PAN w Kórniku;
4) dr inż. Andrzej Łabędzki – UP w Poznaniu;
5) dr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka – IBL;
6) prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk – UR w Krakowie;
7) dr Jadwiga Sienkiewicz – IOŚ;
8) mgr inż. Bożydar Neroj – BULiGL.
B. Zespół do spraw raportowania dwutlenku węgla:
1) prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki – DGLP;
2) prof. dr hab. Jacek Oleksyn – ID PAN w Kórniku;
3) dr inż. Andrzej M. Jagodziński – ID PAN w Kórniku;

Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor
Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; § 10 Statut Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powołać inne stałe lub doraźne zespoły doradcze dla określonych spraw
i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz
ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz
nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.
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4) prof. dr hab. Michał Zasada – SGGW;
5) prof. dr hab. Janusz Olejnik – UP w Poznaniu;
6) dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR w Krakowie;
7) prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki – SGGW;
8) dr inż. Paweł Strzeliński – UP w Poznaniu;
9) dr inż. Jan Borzyszkowski – IOŚ;
10) mgr inż. Radomir Bałazy – IBL.
C. Zespół do spraw bilansu drewna w składzie osobowym:
1) prof. dr hab. Ewa Ratajczak – ITD;
2) dr inż. Stanisław Zajączkowski – BULiGL;
3) mgr inż. Andrzej Leonowicz – BULiGL;
4) mgr inż. Damian Zieliński – DGLP;
5) przedstawiciel Głównego Urzędu Statystycznego.
D. Zespół ds. analizy retrospektywnej i prognostycznej sytuacji
finansowo-gospodarczej LP:
1) dr hab. inż. Janusz Kocel – IBL;
2) mgr inż. Cezary Świstak – RDLP w Białymstoku;
3) mgr inż. Andrzej Czerski – DGLP;
4) mgr inż. Sebastian Wiśniewski – DGLP;
5) mgr inż. Adrian Chmilowski – ZILP;
6) mgr inż. Damian Zieliński – DGLP.
2. Udział osób w pracach zespołów wymienionych w ust. 1 niebędących pracownikami jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych odbywa się na podstawie odrębnych indywidualnych zaproszeń Dyrektora Generalnego LP, zgodnie z akcesem uczestnictwa zadeklarowanym podczas spotkania przedstawicieli świata
nauki z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych w dniu
29.12.2015 r. na zasadach non profit w ramach współpracy i
pomocniczości nauki na rzecz Lasów Państwowych.
§2
Na wniosek przewodniczącego zespołu lub z inicjatywy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do prac w ramach zespołów wymienionych w § 1 pkt A, B, C i D, na uzgodnionych warunkach,
mogą być dopraszane na czas realizacji oznaczonego przedsięwzięcia inne osoby niż członkowie wymienieni w § 1.
§3
1. Ustala się następujące zdarzenia, związane z funkcjonowaniem
zespołów, o których mowa w § 1, zwanych dalej zespołami, oraz
następujący sposób ich działania:
1) zespoły, na zaproszenie Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych oraz z jego udziałem, rozpoczną swoje sformalizowane działanie od pierwszego wspólnego spotkania w
siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
2) podczas spotkania, o którym mowa w pkt 1:
a) zostaną wręczone pisma informujące o powołaniu do
pracy w zespole,
b) zostanie przyjęty szczegółowy plan działania;
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3) zespoły swoje obowiązki będą wypełniały w ramach indywidualnej pracy jego członków oraz poprzez okresowe
spotkania wspólne w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych z udziałem lub bez udziału Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – według potrzeb;
4) wspólne spotkania, o których mowa w pkt 3, są zwoływane z
inicjatywy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych lub
przewodniczącego każdego z zespołów.
2. Na mocy niniejszej decyzji kierownicy komórek organizacyjnych
zobowiązani są do udzielenia wszelkich informacji, niezbędnych
do sporządzenia opracowań. Przy pozyskiwaniu informacji, o
których mowa w zdaniu poprzedzającym, w możliwie największym zakresie należy korzystać z funkcjonalności systemu informatycznego Lasów Państwowych oraz z wszelkich innych
źródeł, zawierających dane numeryczne.
3. Od przedstawicieli świata nauki oczekuje się doprowadzania do
wykorzystywania w pracy zespołów wszelkiej posiadanej wiedzy,
w tym powstałej w następstwie realizacji tematów badawczych
sfinansowanych lub finansowanych środkami związanymi z
funduszem leśnym.
§4
Końcowe opracowania w ramach poszczególnych zespołów
zostaną przedłożone Dyrektorowi Generalnemu LP w formie analogowej i elektronicznej na wspólnym spotkaniu w terminach, które
będą uzgodnione podczas ich inauguracyjnych posiedzeń.
§5
Wszelkie działania warunkujące lub konieczne do wykonania
niniejszej decyzji są obowiązani podejmować kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych według ich właściwości regulaminowej. Postanowienie zdania poprzedzającego odnosi się w szczególności do obsługi
logistycznej zespołu (komórka organizacyjna w Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych właściwa do utrzymania infrastruktury administracyjnej siedziby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz
komórka organizacyjna w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych właściwa do obsługi administracyjno-kancelaryjnej stanowiska Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych).
§6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu
do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie
w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski
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DECYZJA NR 3
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 stycznia 2016 r.
w sprawie odbywającej się w Kielcach Krajowej Narady Leśników z udziałem
ministra środowiska, parlamentarzystów, dyrektora generalnego Lasów Państwowych
i jego zastępców, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
dyrektorów zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym,
nadleśniczych oraz naczelników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
GD.O.0050.1.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 (LP) – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3
pkt 1a ustawy o lasach3 – postanawiam, co następuje:
§1
1. Na dzień 20 stycznia 2016 r., z moim udziałem i udziałem moich
zastępców oraz ministra środowiska, parlamentarzystów, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorów
zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, nadleśniczych
oraz naczelników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, na
godzinę 10:00 do Centrum Kongresowego Targi Kielce S.A.
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, zwołuję pod moim przewodnictwem Krajową Naradę Leśników zwaną dalej naradą.
2. W zależności od potrzeb do udziału w naradzie mogą być zaproszone inne osoby – stosownie do roboczych ustaleń w tym zakresie.
§2
1. Celem narady jest zapoznanie jej uczestników z bieżącą sytuacją Lasów Państwowych oraz wizją ich dalszego rozwoju.
§3
1. Prowadzenie narady powierzam rzecznikowi prasowemu Lasów
Państwowych.
2. Ustala się następujący harmonogram przebiegu narady:
1) godz. 10:00 – 11:00 rejestracja uczestników;
2) godz. 11:00 – 14:00 wystąpienia i prezentacje, w tym wystąpienie ministra środowiska i dyrektora generalnego Lasów
Państwowych;
3) godz. 14:00 – 15:00 dyskusja;
4) godz. 15:00 – 17:00 obiad i spotkania kuluarowe.
3. Szczegółowy scenariusz narady opracuje dyrektor Centrum
Informacyjnego Lasów Państwowych w porozumieniu z Gabinetem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
§4
1. Prace logistyczne dotyczące organizacji narady powierzam
dyrektorowi Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.
2. Prace logistyczne obejmują:
1) wynajem Centrum Kongresowego Targi Kielce S.A. w dniu
20.01.2016 r., w tym:
a) sali konferencyjnej,
b) sali VIP,
c) foyer,
d) parkingów;

1

2

3

2) aranżację miejsca narady i sali konferencyjnej, w tym:
a) umieszczenie flagi Polski oraz flagi Lasów Państwowych,
b) projekcję slajdu konferencyjnego,
c) udział Zespołu Sygnalistów Myśliwskich działających przy
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu,
d)		 przygotowanie wystawy prezentującej projekt węglowy,
problematykę związaną z historią i stanem obecnym Puszczy
Białowieskiej oraz problematykę Puszczy Karpackiej;
3) zapewnienie obsługi audiowizualnej narady, w tym:
a) przygotowanie prezentacji dyrektora generalnego Lasów
Państwowych wzbogaconej o film ukazujący gradację
kornika w Puszczy Białowieskiej,
b)		rejestrację video narady na potrzeby leśnej telewizji;
4) zabezpieczenie i oznakowanie dojazdu oraz parkingów dla
uczestników narady (we współpracy z Regionalną Dyrekcją
Lasów Państwowych w Radomiu i Nadleśnictwem Kielce);
5) zabezpieczenie narady (w tym m.in. medyczne) oraz ubezpieczenie wydarzenia zgodnie z ustawą z dnia 20 marca
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009
Nr 62 poz. 504).
§5
1. Gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wystosuje
pismo zapraszające do uczestników narady, którego załącznikiem
będzie decyzja zarządcza dyrektora generalnego LP w tej sprawie.
§6
1. Koszty wynajęcia miejsca organizacji narady (w tym: wynajęcia
sali konferencyjnej, sali VIP, foyer, parkingów, zabezpieczenia
medycznego, ubezpieczenia wydarzenia) i wyżywienia uczestników pokryje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych na
podstawie faktury wystawionej przez Centrum Informacyjne
Lasów Państwowych.
2. Koszty oprawy audiowizualnej oraz promocji narady (w tym
aranżacji miejsca narady oraz sali konferencyjnej) pokryje
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w ramach planu
finansowo-gospodarczego Centrum Informacyjnego LP.
3. Koszty transportu oraz ewentualnych noclegów uczestników
narady uregulują właściwe jednostki LP w ramach delegacji.
§7
1. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor
Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
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DECYZJA NR 6
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 8 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany Decyzji nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie sporządzenia dokumentu
pn. „Bilans otwarcia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe” (GK.0186.4.2015)
GK.0186.4.2015
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3
pkt 1a ustawy o lasach3, a także § 8 ust. 2 pkt 44 oraz § 105
ww. statutu, mając na względzie Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 13 z dnia 30.05.1994 r. w sprawie
zasad przekazania i przejmowania powierzonego majątku i dokumentów jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – postanawia się, co następuje:
§1
Paragraf czwarty pkt 1 decyzji nr 90 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 7 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:
„1. Na potrzeby prac nad bilansem otwarcia powołuje się zespół
doraźny w następującym składzie osobowym:
1) Pan Krzysztof Przyborski – przewodniczący – pracownik
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przypisany do
Inspekcji Lasów Państwowych;
2) Pani Rozalia Cicha – członek Rady Konsultacyjnej przy
Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych;
3) Pan Ryszard Nowakowski – członek Rady Konsultacyjnej
przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych, działający na podstawie umowy-zlecenia;
4) Pan Adrian Chmilowski – pracownik Zakładu Informatyki
Lasów Państwowych działający w ramach usługi wewnątrzinstytucjonalnej tej jednostki na rzecz wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, o
którym mowa w § 6 ust. 1;

1

2

3

4
5

5) Pani Dorota Turowska – pracownik Wydziału Stanu Posiadania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
6) Pan Damian Zieliński – pracownik zespołu ds. analiz specjalistycznych w Gabinecie Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
7) Pani Elżbieta Grajny-Olbromska – członek Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych,
pracownik Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przypisany do Wydziału Księgowości (umowa na czas określony);
8) Pan Marcin Polewczyk – pracownik Wydziału Urządzania
Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
9) Pan Jan Tabor – pracownik Wydziału Ochrony Przyrody
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych”.
§2
Pozostałe postanowienia ww. decyzji nr 90 pozostają bez zmian.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega
upowszechnieniu z wykorzystaniem funkcjonującego w ramach
DGLP elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD)
oraz publikacji wewnątrzinstytucjonalnej w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor
Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
Przepis § 10 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźne, zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać tryb działania takich zespołów.
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DECYZJA NR 7
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 8 stycznia 2016 r.
w sprawie zebrania przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
i dyrektorów zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym
oraz przekazania do DGLP informacji dotyczących postępowań przed sądami i innymi organami
toczących się z udziałem Lasów Państwowych w okresie
od dnia 7 lutego 2012 r. do dnia 17 listopada 2015 r.
GK.0186.4.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33
ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach3, a także § 8 ust. 2 pkt 44 ww. statutu,
mając na względzie zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych nr 13 z dnia 30.05.1994 r. w sprawie zasad przekazania
i przejmowania powierzonego majątku i dokumentów jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – postanawia się, co następuje:
§1
1. W związku z opracowywaniem wykazu wskazanego w § 2 pkt 21
Decyzji nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie sporządzenia dokumentu
pn. „Bilans otwarcia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe” zobowiązuję dyrektorów regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych i dyrektorów zakładów Lasów Państwowych
o zasięgu krajowym do zebrania (także z jednostek podlegających nadzorowi) i przekazania do DGLP do dnia 20 stycznia
2016 r. informacji dotyczących postępowań przed sądami i innymi
organami toczących się z udziałem Lasów Państwowych – w
okresie od dnia 7 lutego 2012 r. do dnia 17 listopada 2015 r.
2. Przekazane informacje dotyczyć mają postępowań przed
sądami i innymi organami, w których dana jednostka LP lub
kierownik tej jednostki bierze udział jako strona lub inny uczestnik
albo ich zastępuje, z wyłączeniem:
1) postępowań administracyjnych, w których organem orzekającym (w tym również organem uzgadniającym) jest podmiot
należący do struktury Lasów Państwowych, jako objętych
wykazem wskazanym w § 2 pkt 11 decyzji nr 90;
2) postępowań kontrolnych jako objętych wykazem wskazanym
w § 2 pkt 20 decyzji nr 90.
§2
Przekazaniu podlegają informacje w następującym zakresie:
1. Postępowania przed sądami
1.1. Postępowania cywilne
1.1.1. Proces cywilny
1.1.1.1. Sprawy cywilne procesowe (postępowania
zwyczajne, nakazowe, upominawcze i uproszczone)
1.1.1.2. Sprawy gospodarcze (postępowania zwyczajne,
nakazowe,
upominawcze,
upadłościowe,
naprawcze, przed sądem ochrony konkurencji
oraz gospodarcze odrębne wszczęte przed
3 maja 2012 r.)

1

2

3

4

1.1.1.3. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych
1.1.1.4. Inne sprawy procesowe
1.1.2. Postępowanie nieprocesowe
1.1.2.1. Sprawy o stwierdzenie nabycia nieruchomości, w tym przez zasiedzenie
1.1.2.2. Sprawy wieczystoksięgowe
1.1.2.3. Inne sprawy nieprocesowe
1.1.3. Postępowanie przed sądem polubownym (arbitrażowym)
1.1.4. Postępowanie odwoławcze i skargowe w sprawach
zamówień publicznych
1.1.5. Postępowanie egzekucyjne cywilne
1.2. Postępowania karne sądowe
1.2.1. Sprawy o przestępstwa
1.2.1.1. Sprawy z oskarżenia strażnika leśnego albo
pracownika korzystającego z jego uprawnień
1.2.1.2. Sprawy z oskarżenia innych podmiotów
1.2.2. Sprawy sądowe o wykroczenia
1.3. Postępowania sądowo-administracyjne
1.4. Inne postępowania sądowe
2. Postępowania przed innymi organami
2.1. Postępowania administracyjne ogólne (w tym przed SKO)
2.2. Postępowania podatkowe (w tym przed SKO)
2.3. Postępowania egzekucyjne w administracji
2.4. Postępowania karne przygotowawcze
2.4.1. Sprawy prowadzone przez strażnika leśnego albo
pracownika korzystającego z jego uprawnień
2.4.2. Sprawy prowadzone przez inne podmioty
2.5. Postępowania mandatowe o wykroczenia
2.6. Postępowania przed rzecznikiem dyscypliny finansów
publicznych
§3
1. Informacje należy przekazywać dla każdej wydzielonej w § 2
grupy spraw w oddzielnym wykazie, przy czym:
1) dla postępowań cywilnych z wyłączeniem postępowań egzekucyjnych (tj. dla spraw 1.1.1. – 1.1.4.) – w wykazie według
wzoru określonego w załączniku nr 1;
2) dla postępowań egzekucyjnych cywilnych (1.1.5.) – w
wykazie według wzoru określonego w załączniku nr 2;
3) dla postępowań w sprawach o przestępstwa (1.2.1.) – w
wykazie według wzoru określonego w załączniku nr 3;
4) dla postępowań sądowych o wykroczenia (1.2.2.) – w
wykazie według wzoru określonego w załączniku nr 4;
5) dla postępowań sądowo-administracyjnych (1.3.) – w
wykazie według wzoru określonego w załączniku nr 5;

Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
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6) dla postępowań administracyjnych ogólnych i podatkowych
(2.1. – 2.2.) – w wykazie według wzoru określonego w załączniku nr 6;
7) dla postępowań egzekucyjnych w administracji (2.3.) – w
wykazie według wzoru określonego w załączniku nr 7;
8) dla postępowań karnych przygotowawczych (2.4.) – w
wykazie według wzoru określonego w załączniku nr 8;
9) dla postępowań mandatowych o wykroczenia (2.5.) – w
wykazie według wzoru określonego w załączniku nr 9;
10) dla postępowań przed rzecznikiem dyscypliny finansów
publicznych (2.6.) – w wykazie według wzoru określonego w
załączniku nr 10. (Załączników nie drukujemy – przyp. red.).
2. Informacje o postępowaniach określonych w ust. 1 pkt 1–3, 5, 8
i 10 zestawiane są indywidualnie dla każdego postępowania,
a informacje o postępowaniach określonych w ust. 1 pkt 4, 6, 7
i 9 zestawiane są zbiorczo.

zarządzania dokumentami (EZD), poczty elektronicznej (przekazanie do dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i
dyrektorów zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym) i
publikacji wewnątrzinstytucjonalnej w Biuletynie Informacyjnym
Lasów Państwowych. Załączniki przekazywane w formie elektronicznej mają postać arkuszy kalkulacyjnych .xls.
2. Poszczególne jednostki organizacyjne Lasów Państwowych
wprowadzają informacje bezpośrednio do otrzymanych arkuszy
kalkulacyjnych.
3. Zebrane z jednostek informacje należy przekazać do DGLP na
adres e-mail: p.szulc@lasy.gov.pl w formie zbiorczych arkuszy
kalkulacyjnych, obejmujących wszystkie nadzorowane jednostki.

§4
1. Decyzja wraz z załącznikami podlega upowszechnieniu z wykorzystaniem funkcjonującego w ramach DGLP elektronicznego systemu

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

§5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DECYZJA NR 8
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie zebrania przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
oraz przekazania do DGLP informacji o przedsięwzięciach wspólnych podległych jednostek
z jednostkami samorządu terytorialnego (JST), które zostały zrealizowane
lub których realizacja została rozpoczęta w 2015 r.
OS.0186.1.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1a
ustawy o lasach3, a także § 8 ust. 2 pkt 44 ww. statutu, mając na względzie zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 13
z dnia 30.05.1994 r. w sprawie zasad przekazania i przejmowania
powierzonego majątku i dokumentów jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych – postanawia się, co następuje:
§1
1. W związku z opracowywaniem informacji wskazanej w § 2 pkt 22
Decyzji nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z
dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie sporządzenia dokumentu pn.
„Bilans otwarcia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe” zobowiązuję dyrektorów regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych do zebrania i przekazania do DGLP do
dnia 22 stycznia 2016 r., informacji dotyczących przedsięwzięć
wspólnych jednostek LP z jednostkami samorządu terytorialnego (JST), które zostały zrealizowane lub których realizacja
została rozpoczęta w 2015 r.
2. Informacje wymienione w ust. 1 dotyczyć mają przedsięwzięć,
dla których podpisano umowy, porozumienia itp. w 2015 roku.
3. Informacje wymienione w ust. 1 dotyczyć mają regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśnictw oraz innych jednostek organizacyjnych o zasięgu regionalnym.
1

2

3

4

§2
Zakres przekazywanych do DGLP informacji określony został w
załączniku do niniejszej decyzji.
§3
Zebrane z jednostek informacje należy zestawić i przekazać do
DGLP na adres e-mail: mariusz.blasiak@lasy.gov.pl:
1) w wersji elektronicznej, edytowalnej z wykorzystaniem przekazanego pliku arkusza programu EXCEL;
2) oraz podpisanego dokumentu w formacie *.PDF.
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega
upowszechnieniu z wykorzystaniem funkcjonującego w ramach
DGLP elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD),
poczty elektronicznej (przekazanie decyzji do dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i dyrektorów zakładów Lasów
Państwowych o zasięgu krajowym) i publikacji wewnątrzinstytucjonalnej w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
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10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Lp.

1

Nazwa
nadleśnictwa
lub zakładu

2

3

Krótki opis
Nazwa
zakresu i celu
przedsięwzięcia
realizacji
przedsiewzięcia

4

5

6

Podmioty współpracujące nazwa jednostki samorządu terytorialnego (JST)

7

Podstawa
prawna
(podajemy
tylko formę
prawną,
np. umowa,
porozumienie
itp.)
8

9

10

Koszt jednostek
Planowany rok
Koszt całkowity
LP
zakończenia
przedsiewzięcia
w
realizacji
wspólnego
przedsięwzięciu
przedsięwzięcia
w zł
wspólnym
wspólnego
w zł

Informacja dotycząca przedsięwzięć wspólnych,
dla których podpisano umowy, porozumienia itp. w 2015 roku, przez jednostki organizacyjne RDLP w …
wraz z jednostkami samorządu terytorialnego (JST)

Załącznik do Decyzji nr 8
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 11 stycznia 2016 r.

DECYZJA NR 9
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
oraz dyrektorami Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych
i Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
GD.O.001.1.16
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z całokształtu obowiązków nałożonych na Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych jako reprezentanta pracodawcy, skutkujących w
szczególności nakazem zapewnienia przez niego należytej funkcjonalności Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) –
postanawiam, co następuje:

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega upublicznieniu z wykorzystaniem, funkcjonującego w ramach DGLP, elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD) lub
doręczenia do komórek organizacyjnych DGLP funkcjonujących
jeszcze poza tym systemem.

§1
Jako wiążące kierowników komórek organizacyjnych DGLP
przyjmuję cząstkowe ustalenia z narady, która odbyła się w dniu
4 stycznia 2016 r., zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.
(Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

§2
Pozostałe ustalenia będą przekazywane sukcesywnie w miarę
realizacji porządku narady w trakcie kolejnych posiedzeń.

1

2

Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor
Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

DECYZJA NR 10
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania Izby Pamięci Lasów Państwowych
znajdującej się w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
GP.940.1.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o
lasach , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1a

1
2

3

ustawy o lasach i mając na względzie jego obowiązek podwyższania kwalifikacji kadry pracowniczej LP, m.in. poprzez jej edukację w
zakresie historii leśnictwa i dokonań poprzedników, oraz edukację
przyrodniczoleśną społeczeństwa – postanawiam, co następuje:

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, Dz. U. z 2015 r. poz. 349, 671, 1322).
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
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§1
1. Tworzy się Izbę Pamięci Lasów Państwowych, zwaną dalej Izbą
Pamięci, jako wyodrębnioną funkcjonalnie część Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
2. Izba Pamięci mieści się w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych (DGLP) przy ul. Grójeckiej 127 w Warszawie, w
pomieszczeniu nr 301.
3. Celem utworzenia Izby Pamięci jest ukazanie historycznej ewolucji
zasad funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe (PGL LP) i prowadzonej przez nie gospodarki leśnej, w
tym przypomnienie o szczególnie zasłużonych pracownikach,
których zaangażowanie i wieloletnia służba mogą stanowić wzór
etosu polskiego leśnika dla obecnych kadr PGL LP.
§2
1. Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych (CILP)
opracuje:
1) szczegółowy harmonogram wykonania aranżacji Izby
Pamięci,
2) regulamin porządkowy Izby Pamięci,
3) we współpracy z naczelnikiem Wydziału Logistyki DGLP spis
wyposażenia Izby Pamięci, zawierający listę przedmiotów
wyposażenia technicznego, eksponatów i multimediów znajdujących się w Izbie Pamięci wraz określeniem jednostek
odpowiedzialnych za wyżej wymienione mienie.
§3
1. Na potrzeby prac nad Izbą Pamięci zobowiązuję dyrektora
Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych do współpracy z:
1) dyrektorem Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (OKL),
2) dyrektorem Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów
Państwowych w Bedoniu (ORWLP),
3) naczelnikiem Wydziału Edukacji i Udostępniania Lasu DGLP,
4) naczelnikiem Wydziału Logistyki DGLP.
§4
1. Ustalam następujący zakres obowiązków w zakresie doprowadzenia Izby Pamięci do docelowej postaci i następnie jej utrzymywania:
1) nadzór nad treściami merytorycznymi prezentowanymi w Izbie
Pamięci powierzam dyrektorowi CILP,
2) nadzór nad elementami majątku trwałego znajdującymi się w
Izbie Pamięci powierzam naczelnikowi Wydziału Logistyki DGLP,
3) eksponaty muzealne prezentowane w Izbie Pamięci będą na
oznaczony czas udostępniane przez OKL, a ich dobór powierzam dyrektorowi OKL w konsultacji z naczelnikiem Wydziału
Edukacji i Udostępniania Lasu DGLP oraz dyrektorem CILP.
§5
1. Działania związane z doprowadzeniem Izby Pamięci do docelowej postaci stanowią wspólne przedsięwzięcie jednostek organizacyjnych PGL LP i będą finansowane przez DGLP ze środków
przekazanych przez nadleśnictwa w ramach wpłat na utrzymanie jednostek nadrzędnych, z zastrzeżeniem środków związanych z OKL Gołuchów.
2. Podział kosztów związanych z doprowadzeniem Izby Pamięci do
docelowej postaci i następnie jej utrzymaniem ustalam następująco:
1) środki na zakup i konserwację elementów technicznych,
wykonanie części multimedialnej opisanej w § 8, ust. 2 oraz
wszystkich środków trwałych Izby Pamięci są zarezerwowane w planie finansowo-gospodarczym DGLP;
2) środki na dostarczanie, eksploatację oraz konserwację
eksponatów muzealnych do Izby Pamięci są zarezerwowane
w planie finansowo-gospodarczym OKL;
3) środki na tworzenie prezentowanych w Izbie Pamięci ekspozycji w postaci multimediów, organizację wystaw tematycznych oraz opracowanie projektu części multimedialnej Izby
Pamięci opisanej w § 8 ust. 2 są zarezerwowane w planie
finansowo-gospodarczym CILP.
BILP 2/2016

§6
1. Obsługę gości odwiedzających Izbę Pamięci zapewni dyrektor
CILP.
§7
1. Ustalam następujący zakres tematyczny ekspozycji prezentowanych w Izbie Pamięci:
1) historia PGL LP ukazana poprzez:
a) przedstawienie okoliczności oraz sylwetek osób, które w
istotnym stopniu przyczyniły się do powstania PGL LP,
b) przedstawienie ewolucji statusu prawnego, organizacyjnego i ekonomicznego oraz najważniejszych osiągnięć
PGL LP od chwili powstania, w tym ich wkładu w tworzenie
ogólnonarodowego dobrobytu,
c) ukazanie sylwetek zasłużonych pracowników PGL LP i
ich wkładu w rozwój organizacji oraz współtworzenie polityki leśnej państwa i rozwój nauk leśnych;
2) cele, zasady i sposoby prowadzenia przez PGL LP zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej wraz z ukazaniem korzyści płynących z niej dla przyrody, społeczeństwa i
gospodarki kraju;
3) charakterystyka zawodu leśnika w ujęciu historycznym i
współczesnym, w tym ewolucja warunków jego wykonywania
i roli społecznej;
4) wkład PGL LP w edukację leśną i przyrodniczą społeczeństwa, kształtowanie postaw proekologicznych, wspieranie
inicjatyw organizacji społecznych i lokalnych wspólnot służących dobru publicznemu.
§8
1. Ustalam następującą formę aranżacji Izby Pamięci:
1) Izba Pamięci składać się będzie z dwóch współgrających ze
sobą części ekspozycji:
a) części muzealnej – składającej się z eksponatów umieszczonych w gablotach i na ścianach oraz historycznej
rekonstrukcji kancelarii leśniczego,
b) części multimedialnej – przygotowanej według projektu
opracowanego przez CILP i zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
2) projekt aranżacji części multimedialnej będzie zawierał opis
koncepcji architektonicznej, w tym rozwiązania kwestii:
a) montażu rolet okiennych,
b) montażu systemu nagłośnienia, a także profesjonalnego
wyciszenia pomieszczenia,
c) montażu profesjonalnego oświetlenia,
d) wystroju wnętrza według koncepcji projektowej, w tym
mebli i sprzętu do elektronicznej emisji dźwięku i obrazu;
3) elementy wystroju tworzące ekspozycję Izby Pamięci mają
charakter stały i/lub okresowy;
4) możliwe jest organizowanie w Izbie Pamięci wernisaży, których
tematyka mieści się w zakresie wskazanym w § 7 i których
scenariusz został zaakceptowany przez dyrektora CILP.
§9
1. Zmiana lub uzupełnienie decyzji w sprawie opieki merytorycznej
CILP nad Izbą Pamięci w siedzibie DGLP wymaga wydania
przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych stosownej
decyzji zarządczej.
§ 10
1. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu
do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski
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DECYZJA NR 11
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 stycznia 2016 r.
w sprawie zebrania przez dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych
oraz przekazania do DGLP informacji o reklamacjach na drewno
oraz umowach cesji w odniesieniu do zawartych umów sprzedaży drewna
ZD.0186.1.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33
ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach3, a także § 8 ust. 2 pkt 44 ww. statutu,
mając na względzie zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych nr 13 z dnia 30.05.1994 r. w sprawie zasad przekazania i przejmowania powierzonego majątku i dokumentów jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – postanawia się, co
następuje:
§1
1. W związku z opracowywaniem informacji wskazanej w § 2 pkt 9
Decyzji nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie sporządzenia dokumentu
pn. „Bilans otwarcia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe” zobowiązuję dyrektorów Regionalnych Dyrekcji
Lasów Państwowych do zebrania i przekazania do DGLP do
dnia 25 stycznia 2016 roku informacji o reklamacjach na
drewno oraz umowach cesji w odniesieniu do zawartych umów
sprzedaży drewna.
2. Informacje wymienione w ust. 1 dotyczą 2015 roku.
3. Informacje wymienione w ust. 1 dotyczyć mają Regionalnych
Dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśnictw oraz innych podległych jednostek organizacyjnych o zasięgu regionalnym wprowadzających do obrotu drewno w ramach działalności handlowej.

1

2

3

4

§2
Zakres przekazywanych do DGLP informacji określony został w
załączniku nr 1 („Zestawienie reklamacji na rok ….”) oraz załączniku nr 2 („Zestawienie umów cesji za rok ….”) do niniejszej Decyzji. (Załączników nie drukujemy – przyp. red.).
§3
Zebrane z jednostek informacje należy zestawić i przekazać do
DGLP na adres e-mail: tomasz.majerowski@lasy.gov.pl:
1) w wersji elektronicznej, edytowalnej z wykorzystaniem przekazanego pliku arkusza programu EXCEL;
2) oraz podpisanego dokumentu w formacie PDF.
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega
upowszechnieniu z wykorzystaniem funkcjonującego w ramach
DGLP elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD),
poczty elektronicznej (przekazanie decyzji do dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i dyrektorów zakładów Lasów
Państwowych o zasięgu krajowym) i publikacji wewnątrzinstytucjonalnej w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
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DECYZJA NR 13
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany Decyzji nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie zebrania przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
i dyrektorów zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym
oraz przekazania do DGLP informacji dotyczących postępowań przed sądami
i innymi organami toczących się z udziałem Lasów Państwowych
w okresie od dnia 7 lutego 2012 r. do dnia 17 listopada 2015 r.
GK.0186.4.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3
pkt 1a ustawy o lasach3, a także § 8 ust. 2 pkt 44 ww. statutu, mając
na względzie zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 13 z dnia 30.05.1994 r. w sprawie zasad przekazania i
przejmowania powierzonego majątku i dokumentów jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych – postanawia się, co następuje:
§1
W Decyzji nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z
dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie zebrania przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i dyrektorów zakładów Lasów
Państwowych o zasięgu krajowym oraz przekazania do DGLP
informacji dotyczących postępowań przed sądami i innymi organami toczących się z udziałem Lasów Państwowych w okresie od
dnia 7 lutego 2012 r. do dnia 17 listopada 2015 r. (znak:
GK.0186.4.2016) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 zwrot „do dnia 20 stycznia 2016 r.” zastępuje się
zwrotem „do dnia 25 stycznia 2016 r.”;
2) w § 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „Termin przekazania do DGLP informacji dotyczących postępowań administracyjnych ogólnych upływa dnia 5 lutego 2016 r.”;
3) w § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dla postępowań
cywilnych z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych i
postępowań egzekucyjnych (tj. dla spraw 1.1.1.1. – 1.1.2.1 i
1.1.2.3. – 1.1.4.) – w wykazie według wzoru określonego w
załączniku nr 1”;

1

2

3

4

4) w § 3 ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „dla
postępowań w sprawach wieczystoksiegowych (1.1.2.2.) – w
wykazie według wzoru określonego w załączniku nr 1A”;
5) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Informacje o postępowaniach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 8 i 10 zestawiane są
indywidualnie dla każdego postępowania, a informacje o
postępowaniach określonych w ust. 1 pkt 1a, 4, 6, 7 i 9 zestawiane są zbiorczo.”;
6) dodaje się załącznik nr 1A w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp.
red.).
§2
Decyzja wraz z załącznikiem podlega upowszechnieniu z wykorzystaniem funkcjonującego w ramach DGLP, elektronicznego
systemu zarządzania dokumentami (EZD), poczty elektronicznej
(przekazanie do dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i Dyrektorów Zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym) i publikacji wewnątrzinstytucjonalnej w Biuletynie Informacyjnym
Lasów Państwowych. Załącznik przekazywany w formie elektronicznej ma postać arkusza kalkulacyjnego .xls.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33 ust. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok
Nadleśnictwo Gołdap
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych wprowadzonymi do stosowania pismem DGLP z dnia 12 grudnia 2012 r., zn. spr. ZS-D-2141-11-2/12, Nadleśnictwo Gołdap
informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości, na którą wyraził zgodę dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Białymstoku pismem z dnia 23 grudnia 2015 r., zn. spr. ZS.2261.13.1.2015.

Data zgody
na zamianę

23.12.2015 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

01-13-1-10-440 -f -00

28-18-034-0001-1965/1

B/ZAB INNE

0,0312

01-13-1-10-440 -g -00

28-18-034-0001-1965/2

Dr/DROGI I

0,025

01-13-1-10-441 -g -00

28-18-034-0001-1966/1

Bz/OWP

0,7079

01-13-1-10-441 -j -00

28-18-034-0001-1966/2

Dr/DROGI I

0,037

01-13-1-10-441 -x -00

28-18-034-0001-1966/3

Bz/OWP

0,0591

01-13-1-10-441 -y -00

28-18-034-0001-1966/4

Bz/OWP

0,0166

01-13-1-10-441 -l -00

28-18-034-0001-1966/5

Dr/DROGI I

0,1899

01-13-1-10-441 -ax -00

28-18-034-0001-1966/6

Bz/OWP

0,031

01-13-1-10-441 -z -00

28-18-034-0001-1966/7

Bz/OWP

0,0067

01-13-1-10-441 -bx -00

28-18-034-0001-1966/8

Bz/OWP

0,0037

01-13-1-10-441 -s -00

28-18-034-0001-1966/9

Bz/OWP

0,1914

Razem:

wartość
(w tys. zł)

917,000

1,2995

917,000

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Osoba fizyczna

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

28-18-012-0006-143/3

Ls, Lz, R

11,7690

245,251

28-18-035-0017-167/53

Ls, Ł, N, R, W-Ł

18,5092

540,822

28-05-052-0013-52

Ls

2,0200

28-05-052-0013-53/20

Ls

0,1900

28-05-052-0013-53/21

Ls

1,1900

Razem:

									
Gołdap, 5 stycznia 2016 r.
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33,6782

111,835

897,908
Nadleśniczy
Andrzej Wyłucki
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Nidzica
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1153 ze zm.), Nadleśnictwo Nidzica informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości gruntowych.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę

28.12.2015 r.

adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

07-16-1-08-499-i-00

28-11-012-0021-3499/2

Ls

0,34

Razem:

wartość
(w tys. zł)
17,00

0,34

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny
28-11-012-0007-9

Gmina Janowiec Kościelny

28-11-012-0007-37/3

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

N

0,24

Ls

0,30

R

0,08

Razem:

wartość
(w tys. zł)

17,40

0,62
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Nidzica
Ryszard Schuetz

Nidzica, 5 stycznia 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Świdwin
Korekta informacji opublikowanej w numerze 1 (277)
„Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych” na str. 40
Stosownie do zapisów punktu IX Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się
w zarządzie Lasów Państwowych, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
11 grudnia 2012 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn.zm.), Nadleśnictwo Świdwin informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości
z SEMEROW sp. z o.o. Na dokonanie zamiany gruntów nadleśnictwo uzyskało w dniu 11 grudnia 2015 r. zgodę dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, zn. spr.: ZS.2261.10.2015.
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 21 stycznia 2016 r.
Data zgody
na zamianę

11.12.2015 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

11-19-3-10-259-b-01
11-19-3-10-259-b-99 (cz.)

32-16-062-0022-259/1

Ls

1,6617

198,65

1,6617

198,65

Razem:

Dokończenie na str. 22
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Dokończenie ze str. 21
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

SEMEROW sp. z o.o.

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

32-16-062-0023-101/1

Ls IV
W-Ls IV

3,4050
0,0532

307,60

3,4582

307,60

Razem:
								
Świdwin, 21 stycznia 2016 r.
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Nadleśniczy
Nadleśnictwa Świdwin
Rafał Grzegorczyk
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NOTATKI
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Czasopisma Lasów Państwowych
„Echa Leśne”
Kwartalnik 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. Grójecka 127, 02-124 Warszawa,
tel. 22 185 53 53, e-mail: echa.lesne@cilp.lasy.gov.pl, glos.lasu@cilp.lasy.gov.pl

Cennik reklam

Obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku
„Głos Lasu”

„Biuletyn Informacyjny LP”

Wymiar pisma: 205 x 285 plus spady po 5 mm
Rodzaj reklamy

Miejsce
IV strona okładki

4200

II i III strona okładki

3800

wewnątrz numeru

3500

2/3 kolumny

wewnątrz numeru

2500

1/2 kolumny

wewnątrz numeru

1900

1/3 kolumny

wewnątrz numeru

1400

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

1000

1/6 kolumny

wewnątrz numeru

700

1/12 kolumny

wewnątrz numeru

350

Artykuł
promocyjny

1 kolumna

Cała kolumna

Wkładki dostarczone przez zamawiającego*)
*)

Cena
zł netto
+ 23% VAT

Rodzaj reklamy

Miejsce

Cena
zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna
205 x 285
Wymiar zadruku kolumny
190 x 250
1/2 kolumny

II i III strona okładki

2000

IV strona okładki

2500

wewnątrz numeru

1800

wewnątrz numeru

1000

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

600

1/8 kolumny

wewnątrz numeru

400

1/16 kolumny

wewnątrz numeru

200

Okładki w biuletynie w kolorze zielono-białym
Pismo czarno-białe

3500
0,60 zł za szt..

waga do 50 g (w wypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

„Echa Leśne”
Wymiar pisma: 210 x 255 plus spady po 5 mm
Rodzaj ogłoszenia

Miejsce
IV strona okładki

4200

1/2 kolumny
1/3 kolumny

wewnątrz numeru
wewnątrz numeru
wewnątrz numeru

3500
1900
1400

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

1000

1/6 kolumny

wewnątrz numeru

700

1/12 kolumny

wewnątrz numeru

350

Artykuł
promocyjny

1 kolumna

Cała kolumna

Wkładki dostarczone przez zamawiajacego*)
*)

Cena
zł netto
+ 23% VAT

Przygotowanie reklam
Pliki z rozszerzeniem:
*.eps, *.ai ( Adobe Illustrator), *.jpg, *.tiff, *.cdr (Corel),
kolory CMYK lub PANTONE,
czcionki zamienione na krzywe,
rozdzielczość 300 dpi przy zachowanych wymiarach reklamy.

3500
0,60 zł za szt.

waga do 50 g (w wypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

Kontakt: Jolanta Stankiewicz,
tel.: 22 185 53 72
e-mail: jolanta.stankiewicz@cilp.lasy.gov.pl
CILP, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa

Skład i łamanie: ORWLP w Bedoniu, Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol, tel.: 42 677 25 43, fax: 42 677 25 23
Druk: Elanders Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 2, 09-100 Płońsk, tel. 23 662 23 16, www.elanders.com
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