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AKTY OGÓLNEGO ZARZĄDU
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 7 kwietnia 2016 r. do 19 maja 2016 r.)
l

l

l

l

l

Zarządzenie nr 22 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć, polegających na zmianach organizacyjnych w
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, obejmujących tworzenie, łączenie, dzielenie oraz likwidowanie nadleśnictw, a
także innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych nieposiadających osobowości prawnej (OR.013.13.2016)
Zarządzenie nr 23 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe na 2016 rok (EP.0300.1.7.2016)
Zarządzenie nr 24 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzania nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
8 września 2014 r. w sprawie testowania programów użytkowych SILP i innych programów w jednostkach testowych Lasów Państwowych (OI-021-11/14) (OI.0210.1.2016)
Zarządzenie nr 25 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: (1) zmiany formuły lub/oraz formy funkcjonowania stałych zespołów zadaniowych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do spraw: 1) aplikacji mobilnych i informatyzacji stanowiska leśniczego, 2) wdrożeń
i rozwoju informatycznych narzędzi biznesowych Lasów Państwowych, 3) serwisu technicznego systemu informatycznego (wsparcie
techniczne), 4) serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, 5) leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych, 6) budowy, utrzymania i rozwoju elektronicznego systemu sprzedaży drewna w Lasach
Państwowych oraz (2) zasad, reguł i sposobu działania tych zespołów (OI.0210.2.2016)
Zarządzenie nr 26 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć wspólnych na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej i z nią związanych oraz mających wpływ na jej realizację, w tym zintegrowanego ze współdziałaniem z jednostkami samorządu terytorialnego (EI.770.5.2016)

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 22 kwietnia 2016 r. do 20 maja 2016 r.)
l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

Decyzja nr 102 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektów pozakonkursowych współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, planowanego do
realizacji przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (OU.080.3.2016)
Decyzja nr 103 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Radomsko do Szwajcarii” organizowanej przez Nadleśnictwo Radomsko
(GK.166.51.2016)
Decyzja nr 104 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzyszącej szkoleniu, posiadającej funkcję edukacyjno-integracyjną, pod nazwą własną „Zawody strzeleckie leśników o Puchar Dyrektora
RDLP we Wrocławiu”, organizowanej przez RDLP we Wrocławiu (GK.166.49.2016)
Decyzja nr 105 z dnia 22 kwietnia 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, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka
Wdrożeniowo-Rozwojowego Lasów Państwowych (GD.O.001.9.2016)
Decyzja nr 106 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej, zwanej
w dalszej części niniejszej decyzji kontrolą (GI.0210.5.2016)
Decyzja nr 107 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych (EP.0300.1.4.2016)
Decyzja nr 108 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu zakładów o zasięgu krajowym (EP.0300.1.6.2016)
Decyzja nr 109 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych (EP.0300.1.5.2016)
Decyzja nr 110 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości
niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2017–2020 dla Lasów Państwowych (EP.0300.1.8.2016)
Decyzja nr 111 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzyszącej szkoleniu z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w lasach, posiadającej funkcję edukacyjno-integracyjną, organizowanej przez Nadleśnictwo Bogdaniec (GK.166.60.2016)
BILP 6/2016

3

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

4

Decyzja nr 112 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację monofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Pożegnanie czterech pracowników kończących pracę zawodową w Nadleśnictwie Dobrzany” organizowanej przez Nadleśnictwo Dobrzany (GK.166.59.2016)
Decyzja nr 113 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Dni Lasu – wspólne sadzenie lasu” organizowanej przez Nadleśnictwo Głęboki Bród (GK.166.67.2016)
Decyzja nr 114 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Grotniki do: Ryga – Tallin – Petersburg – Kowno” organizowanej przez Nadleśnictwo
Grotniki (GK.166.55.2016)
Decyzja nr 115 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Jeleśnia do Anglii i Szkocji” organizowanej przez Nadleśnictwo Jeleśnia (GK.166.56.2016)
Decyzja nr 116 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Rajd rowerowy przez Puszczę Notecką” organizowanej przez Nadleśnictwo Karwin (GK.166.58.2016)
Decyzja nr 117 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Łąck do Austrii i Czech” organizowanej przez Nadleśnictwo Łąck (GK.166.54.2016)
Decyzja nr 118 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Łupawa na Sycylię” organizowanej przez Nadleśnictwo Łupawa (GK.166.64.2016)
Decyzja nr 119 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Miastko w Góry Świętokrzyskie” organizowanej przez Nadleśnictwo Miastko
(GK.166.61.2016)
Decyzja nr 120 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Dni Leśnika – 70-lecie Nadleśnictwa Międzyrzec” organizowanej przez Nadleśnictwo Międzyrzec (GK.166.65.2016)
Decyzja nr 121 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Srokowo na Dolny Śląsk” organizowanej przez Nadleśnictwo Srokowo (GK.166.53.2016)
Decyzja nr 122 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej dla pracowników biura RDLP w Szczecinie, posiadającej funkcję edukacyjno-integracyjną, towarzyszącej piknikowi rodzinnemu, organizowanej
przez RDLP w Szczecinie (GK.166.57.2016)
Decyzja nr 123 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej o charakterze sportowym oraz promocyjno-edukacyjnym pod nazwą własną „Lasy Państwowe Legend MTB” organizowanej przez Nadleśnictwo
Bytnica (GK.166.48.2016)
Decyzja nr 124 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Nowa Sól na Słowację” organizowanej przez Nadleśnictwo Nowa Sól (GK.166.48.2016)
Decyzja nr 125 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Sadzenie Lasu” organizowanej przez Nadleśnictwo Sulechów (GK.166.48.2016)
Decyzja nr 126 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Chojna do Portugalii” organizowanej przez Nadleśnictwo Chojna (GK.166.84.2016)
Decyzja nr 127 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzyszącej naradzie gospodarczej z udziałem zaproszonych współpracowników z Zakładu Usług Leśnych organizowanej przez Nadleśnictwo Gościno (GK.166.83.2016)
Decyzja nr 128 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzyszącej naradzie gospodarczej organizowanej przez Nadleśnictwo Czarnobór (GK.166.82.2016)
Decyzja nr 129 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Pielgrzymka Leśników i Ich Rodzin do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej” organizowanej przez Nadleśnictwo Augustów
(GK.166.81.2016)
Decyzja nr 130 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka krajoznawcza dla pracowników Nadleśnictwa Dojlidy do Portugalii” organizowanej przez Nadleśnictwo Dojlidy
(GK.166.81.2016)
Decyzja nr 131 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka krajoznawcza dla pracowników Nadleśnictwa Łomża do Austrii i Słowacji” organizowanej przez Nadleśnictwo
Łomża (GK.166.81.2016)
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Decyzja nr 132 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Jubileusz 10-lecia posadzenia Dębu Papieskiego w połączeniu z Dniem Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Przasnysz (GK.166.79.2016)
Decyzja nr 133 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Wipsowo do Hiszpanii” organizowanej przez Nadleśnictwo Wipsowo (GK.166.78.2016)
Decyzja nr 134 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Olsztynek do Warszawy” organizowanej przez Nadleśnictwo Olsztynek
(GK.166.80.2016)
Decyzja nr 135 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „XI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora RDLP w Toruniu” organizowanej przez Nadleśnictwo Lutówko (GK.166.76.2016)
Decyzja nr 136 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzyszącej szkoleniu dla specjalistów ds. hodowli lasu nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Szczecinie, organizowanej przez RDLP
w Szczecinie (GK.166.75.2016)
Decyzja nr 137 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Taczanów na teren Suwalszczyzny” organizowanej przez Nadleśnictwo Taczanów
(GK.166.74.2016)
Decyzja nr 138 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „XXIV Regionalne Zawody Drwali RDLP Szczecinek” organizowanej przez Nadleśnictwo Bytów (GK.166.72.2016)
Decyzja nr 139 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej i udział
Zespołu Trębaczy Leśnych „Bór” w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Myśliwskiej Warszawa – Wilanów 2016 organizowanej przez
RDLP w Szczecinku (GK.166.70.2016)
Decyzja nr 140 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzyszącej szkoleniu dla pracowników Nadleśnictwa Koniecpol pod nazwą własną „Odnowienia naturalne w lesie wielofunkcyjnym” organizowanej przez Nadleśnictwo Koniecpol (GK.166.69.2016)
Decyzja nr 141 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Coroczne sadzenie lasu” organizowanej przez Nadleśnictwo Miastko (GK.166.73.2016)
Decyzja nr 142 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację imprezy pracowniczej pod nazwą własną
„Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Janów Lubelski do Hiszpanii” organizowanej przez Nadleśnictwo Janów Lubelski
(GK.166.66.2016)
Decyzja nr 143 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Janów Lubelski (GK.166.66.2016)
Decyzja nr 144 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Dzień Seniora” organizowanej przez Nadleśnictwo Janów Lubelski (GK.166.66.2016)
Decyzja nr 145 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzyszącej szkoleniu z zakresu gospodarki leśnej, posiadającej funkcję edukacyjno-integracyjną, organizowanej przez Nadleśnictwo Janów
Lubelski (GK.166.66.2016)
Decyzja nr 146 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wspólne sadzenie lasu” organizowanej przez Nadleśnictwo Bielsk (GK.166.52.2016)
Decyzja nr 147 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Coroczne sadzenie lasu” organizowanej przez Nadleśnictwo Nurzec (GK.166.52.2016)
Decyzja nr 148 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Żednia (GK.166.52.2016)
Decyzja nr 149 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.O.001.10.2016)
Decyzja nr 150 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzyszącej
obchodom Dnia Leśnictwa i Drzewnictwa Południowej Wielkopolski pod nazwą własną „Konferencja wiązanie węgla przez Polskie
Lasy” organizowanej przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie (GK.166.68.2016)
Decyzja nr 151 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Niedźwiady do Rumunii” organizowanej przez Nadleśnictwo Niedźwiady
(GK.166.71.2016)
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Decyzja nr 152 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzyszącej
szkoleniu pod nazwą własną „Szkolenie wyjazdowe Koła Zakładowego SITLiD przy RDLP w Zielonej Górze do jednostek organizacyjnych RDLP w Łodzi” organizowanej przez RDLP w Zielonej Górze (GK.166.77.2016)
Decyzja nr 153 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Żmigród do Austrii” organizowanej przez Nadleśnictwo Żmigród (GK.166.85.2016)
Decyzja nr 154 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Bełchatów do Włoch” organizowanej przez Nadleśnictwo Bełchatów (GK.166.86.2016)
Decyzja nr 155 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Bobolice na wyspę Uznam” organizowanej przez Nadleśnictwo Bobolice
(GK.166.87.2016)
Decyzja nr 156 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Spotkanie integracyjne dla pracowników Nadleśnictwa Świdwin” organizowanej przez Nadleśnictwo Świdwin (GK.166.88.2016)
Decyzja nr 157 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Spływ kajakowy na rzece Drawie dla pracowników Nadleśnictwa Świdwin” organizowanej przez Nadleśnictwo Świdwin
(GK.166.89.2016)
Decyzja nr 158 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Świętoszów do Hiszpanii” organizowanej przez Nadleśnictwo Świętoszów
(GK.166.90.2016)
Decyzja nr 159 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Dzień Leśnika z okazji obchodów 1050-lecia Chrztu Polski” organizowanej przez Nadleśnictwo Przedborów (GK.166.91.2016)
Decyzja nr 160 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Spała na Litwę” organizowanej przez Nadleśnictwo Spała (GK.166.93.2016)
Decyzja nr 161 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów
zakładów o zasięgu krajowym (GD.O.0050.5.2016)
Decyzja nr 162 z dnia 11 maja 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, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka
Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.O.001.10.2016)
Decyzja nr 163 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Leśna ekstraliga RDLP w Zielonej Górze” organizowanej przez RDLP w Zielonej Górze, w skład której wchodzą cząstkowe
imprezy: „Leśny szach-mat” – organizowanej przez Nadleśnictwo w Zielonej Górze; „Spotkanie z zającem Pik” – organizowanej przez
RDLP Zielona Góra; „Nadleśnictwo to nie tylko las” – organizowanej przez Nadleśnictwo Cybinka; „Z lasu na boisko” – organizowanej
przez Nadleśnictwo Babimost; „Poszukiwanie karpia z lasu” – organizowanej przez OTL w Świebodzinie; „Leśny ping-pong” – organizowanej przez Nadleśnictwo Żagań; „Na sportowo z Wsadzikiem” – organizowanej przez Nadleśnictwo Przytok; „Siatka w lesie” – organizowanej przez Nadleśnictwo Lubsko (GK.166.92.2016)
Decyzja nr 164 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Zdroje do Rumunii” organizowanej przez Nadleśnictwo Zdroje (GK.166.101.2016)
Decyzja nr 165 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Obchody 40-lecia Nadleśnictwa Bełchatów” organizowanej przez Nadleśnictwo Bełchatów (GK.166.100.2016)
Decyzja nr 166 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzyszącej
szkoleniu dla administratorów i instruktorów SILP, posiadającej funkcję edukacyjno-integracyjną, organizowanej przez RDLP w Katowicach (GK.166.99.2016)
Decyzja nr 167 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Zawody wędkarskie dla pracowników Nadleśnictwa Kup o Puchar Nadleśniczego” organizowanej przez Nadleśnictwo Kup
(GK.166.98.2016)
Decyzja nr 168 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Miękinia do Rumunii – Transylwanii, Maramuresz” organizowanej przez Nadleśnictwo Miękinia (GK.166.97.2016)
Decyzja nr 169 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Milickim lasem z mapą i kompasem” organizowanej przez Nadleśnictwo Milicz (GK.166.94.2016)
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Decyzja nr 170 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Uroczyste obchody 153 rocznicy Bitwy pod Jeziórkiem” organizowanej przez Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski
(GK.166.95.2016)
Decyzja nr 171 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Przemków w Bieszczady” organizowanej przez Nadleśnictwo Przemków
(GK.166.96.2016)
Decyzja nr 172 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.11.2016)
Decyzja nr 173 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Sprawni inaczej” organizowanej przez Nadleśnictwo Krzystkowice (GK.166.103.2016)
Decyzja nr 174 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „70-lecie Nadleśnictwa Okonek” organizowanej przez Nadleśnictwo Okonek (GK.166.104.2016)
Decyzja nr 175 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Nowa Dęba do Czech” organizowanej przez Nadleśnictwo Nowa Dęba
(GK.166.105.2016)
Decyzja nr 176 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Obchody Dnia Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Nowa Dęba (GK.166.105.2016)
Decyzja nr 177 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Pielgrzymka leśników na Jasną Górę” organizowanej przez Nadleśnictwo Nowa Dęba (GK.166.105.2016)
Decyzja nr 178 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Spotkanie integracyjne pracowników Nadleśnictwa Nowa Dęba” organizowanej przez Nadleśnictwo Nowa Dęba
(GK.166.105.2016)
Decyzja nr 179 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Spotkanie integracyjne towarzyszące naradzie gospodarczej Nadleśnictwa Nowa Dęba” organizowanej przez Nadleśnictwo
Nowa Dęba (GK.166.105.2016)
Decyzja nr 180 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Łagów do Chorwacji” organizowanej przez Nadleśnictwo Łagów (GK.166.106.2016)
Decyzja nr 181 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Włoszczowa – Dolny Śląsk – Niemcy – Czechy” organizowanej przez Nadleśnictwo
Włoszczowa (GK.166.106.2016)
Decyzja nr 182 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Jedwabno do Portugalii” organizowanej przez Nadleśnictwo Jedwabno
(GK.166.107.2016)
Decyzja nr 183 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Radom do Włoch” organizowanej przez Nadleśnictwo Radom (GK.166.108.2016)
Decyzja nr 184 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Kozienice do Szwecji” organizowanej przez Nadleśnictwo Kozienice
(GK.166.108.2016)
Decyzja nr 185 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Święto Polskiej Niezapominajki” organizowanej przez Nadleśnictwo Chmielnik (GK.166.109.2016)
Decyzja nr 186 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Święto Polskiej Niezapominajki” organizowanej przez Nadleśnictwo Radom (GK.166.110.2016)
Decyzja nr 187 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wyjazd szkoleniowy pracowników nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Pile celem zapoznania się z gospodarką leśną
na terenie RDLP w Lublinie” organizowanej przez RDLP w Pile (GK.166.111.2016)
Decyzja nr 188 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Dzień Dziecka” organizowanej przez Nadleśnictwo Karwin (GK.166.112.2016)
Decyzja nr 189 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „XV Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec” organizowanej przez Nadleśnictwo Bogdaniec (GK.166.113.2016)
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Decyzja nr 190 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Kliniska (GK.166.114.2016)
Decyzja nr 191 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzyszącej
szkoleniu pod nazwą własną „Działanie o charakterze dobrych praktyk w realizowanej zrównoważonej gospodarce leśnej Lasów
Państwowych” organizowanej przez Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie (GK.166.115.2016)
Decyzja nr 192 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „VIII Festyn Charytatywny »Mundurowi dla…«” organizowanej przez Nadleśnictwo Sławno (GK.166.116.2016)
Decyzja nr 193 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Niedziela w Lipnie” organizowanej przez Nadleśnictwo Tułowice (GK.166.117.2016)
Decyzja nr 194 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Trzebielino (GK.166.118.2016)
Decyzja nr 195 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Spotkanie integracyjne pracowników Nadleśnictwa Wołów” organizowanej przez Nadleśnictwo Wołów (GK.166.119.2016)
Decyzja nr 196 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Polska Noc Kabaretowa” Organizowanej przez Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie (GK.166.120.2016)
Decyzja nr 197 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Siewierz do Słowenii” organizowanej przez Nadleśnictwo Siewierz (GK.166.121.2016)
Decyzja nr 198 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Spotkanie biesiadne dla pracowników Nadleśnictwa Ustroń” organizowanej przez Nadleśnictwo Ustroń (GK.166.122.2016)
Decyzja nr 199 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Kościan do Bawarii” organizowanej przez Nadleśnictwo Kościan (GK.166.102.2016)
Decyzja nr 200 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Festyn rodzinny o charakterze integracyjnym z okazji Dni Lasu 2016” organizowanej przez Nadleśnictwo Koszęcin
(GK.166.135.2016)
Decyzja nr 201 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Brzeg do Słowenii” organizowanej przez Nadleśnictwo Brzeg (GK.166.134.2016)
Decyzja nr 202 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Brzeg (GK.166.134.2016)
Decyzja nr 203 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Złotoryja (GK.166.133.2016)
Decyzja nr 204 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Złoczew do Chorwacji” organizowanej przez Nadleśnictwo Złoczew
(GK.166.132.2016)
Decyzja nr 205 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Spotkanie integracyjne towarzyszące konferencji członków Polskiego Towarzystwa Leśnego” organizowanej przez Nadleśnictwo Dwukoły (GK.166.130.2016)
Decyzja nr 206 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzyszącej
szkoleniu dla pracowników prowadzących sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadającej funkcję edukacyjno-integracyjną, organizowanej przez RDLP Szczecinek (GK.166.129.2016)
Decyzja nr 207 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Czerwony Dwór na Kretę” organizowanej przez Nadleśnictwo Czerwony Dwór
(GK.166.128.2016)
Decyzja nr 208 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Gościeradów do Czarnogóry” organizowanej przez Nadleśnictwo Gościeradów
(GK.166.127.2016)
Decyzja nr 209 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Sobibór do Bałtowa” organizowanej przez Nadleśnictwo Sobibór (GK.166.126.2016)
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Decyzja nr 210 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wyjazd szkoleniowy specjalistów ochrony lasu i ochrony przyrody nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Szczecinie
celem zapoznania się z gospodarką leśną na terenie RDLP w Białymstoku” organizowanej przez RDLP w Szczecinie (GK.166.125.2016)
Decyzja nr 211 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Regionalne obchody Święta Lasu” organizowanej przez RDLP w Toruniu (GK.166.124.2016)
Decyzja nr 212 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej, zwanej w
dalszej części niniejszej decyzji kontrolą (GI.0210.6.2016)
Decyzja nr 213 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej z zakresu
koncepcji budowy nowej siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (GI.0210.7.2016)
Decyzja nr 214 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Barciowisko 2016” organizowanej przez Nadleśnictwo Augustów (GK.166.131.2016)
Decyzja nr 215 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Suwałki do Hiszpanii” organizowanej przez Nadleśnictwo Suwałki (GK.166.131.2016)
Decyzja nr 216 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Antonin do Bawarii i Tyrolu” organizowanej przez Nadleśnictwo Antonin
(GK.166.136.2016)
Decyzja nr 217 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Radzyń Podlaski do Czech – Niemcy” organizowanej przez Nadleśnictwo Radzyń
Podlaski (GK.166.137.2016)
Decyzja nr 218 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Szczecinek (GK.166.138.2016)
Decyzja nr 219 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Bieg Bociana” organizowanej przez Nadleśnictwo Czarnobór (GK.166.139.2016)
Decyzja nr 220 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzyszącej
szkoleniu dla pracowników biura RDLP we Wrocławiu, posiadającej funkcję edukacyjno-integracyjną, organizowanej przez RDLP we
Wrocławiu (GK.166.140.2016)
Decyzja nr 221 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzyszącej
szkoleniu pracowników Nadleśnictwa Karwin pod nazwą własną „LKP Bory Tucholskie” organizowanej przez Nadleśnictwo Karwin
(GK.166.141.2016)
Decyzja nr 222 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Obchody Dni Lasu” organizowanej przez Nadleśnictwo Karwin (GK.166.142.2016)
Decyzja nr 223 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Obchody Dni Lasu” organizowanej przez Nadleśnictwo Rokita (GK.166.143.2016)
Decyzja nr 224 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „20-lecie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie” organizowanej przez Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie (GK.166.144.2016)
Decyzja nr 225 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Kliniska na wyspę Bornholm” organizowanej przez Nadleśnictwo Kliniska
(GK.166.145.2016)
Decyzja nr 226 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę” organizowanej przez Nadleśnictwo Sulęcin (GK.166.146.2016)
Decyzja nr 227 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka krajoznawcza do Karpacza” organizowanej przez Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie (GK.166.147.2016)
Decyzja nr 228 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Święto Podgrzybka” organizowanej przez Nadleśnictwo Skwierzyna (GK.166.148.2016)
Decyzja nr 229 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Chocianów do Hiszpanii” organizowanej przez Nadleśonictwo Chocianów
(GK.166.149.2016)
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Decyzja nr 230 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „The Best of – koncert legend polskiej muzyki rozrywkowej” organizowanej przez Nadleśnictwo Daleszyce (GK.166.150.2016)
Decyzja nr 231 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Spotkanie integracyjne towarzyszące Konferencji członków Polskiego Towarzystwa Leśnego” organizowanej przez Nadleśnictwo Jagiełek (GK.166.151.2016)
Decyzja nr 232 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Szlakiem kwiatów i ogrodów” organizowanej przez Nadleśnictwo Lębork (GK.166.152.2016)
Decyzja nr 233 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Kościerzyna do Włoch” organizowanej przez Nadleśnictwo Kościerzyna
(GK.166.153.2016)
Decyzja nr 234 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Spotkanie integracyjne pracowników Ośrodka Techniki Leśnej” organizowanej przez Ośrodek Techniki Leśnej (GK.166.154.2016)
Decyzja nr 235 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „Wycieczka dla pracowników Ośrodka Techniki Leśnej do Ojcowa i Zakopanego” organizowanej przez Ośrodek Techniki Leśnej
(GK.166.155.2016)
Decyzja nr 236 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej ds. przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą „Dostawa urządzeń komputerowych”
(EZ.272.1.2.2016)
Decyzja nr 237 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do organizacji wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych pn. „Las i woda” (GP.0611.3.2016)

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 22
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie realizacji przedsięwzięć, polegających na zmianach organizacyjnych
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, obejmujących tworzenie, łączenie, dzielenie oraz likwidowanie
nadleśnictw, a także innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych nieposiadających osobowości prawnej
OR.013.13.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasachi, zwanej dalej
ustawą, i § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwoweii, zwanego dalej Statutem LP – w wykonaniu zadań
wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych określonych w art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawyiii oraz § 8
ust. 1 pkt 7 Statutu LPiv, a ponadto mając na względzie (1) art. 33
ust. 3 pkt 2 ustawyv, (2) art. 34 pkt 2 ustawyvi, (3) art. 33 ust. 3 pkt 1b
ustawyvii, (4) art. 58 ust. 2 ustawyviii, (5) § 3 rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki..finansowej
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwoweix,

zwanego dalej rozporządzeniem finansowym, (6) § 4 ust. 1 pkt 3,
ust. 2 i ust. 3, § 6 ust. 4, § 8 ust. 1 i § 10 ust. 2, § 15 i § 16 rozporządzenia finansowegox, (7) § 9 ust. 3 pkt 3, § 19 pkt 6, § 24 ust. 2,
§ 27 ust. 2 Statutu LPxi, a także (8) m.in. art. 261 ustawy o związkach zawodowychxii – mając na względzie okoliczność, że kategoryczną wolą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nie jest
przystąpienie do zmian organizacyjnych w Lasach Państwowych
dotyczących nadleśnictw czy skutkujących likwidacją zakładów LP,
lecz nade wszystko wykonanie dyspozycji powołanych powyżej
przepisów ustawy o lasach i Statutu LP, zarządzam, co następuje:

Art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 106, poz. 622, Nr 224, poz. 1337, z 2013 r.
poz. 628, 1247, z 2014 r. poz. 222) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
ii
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 18 maja 1994 r. § 6 Statutu 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 Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
iiii
Z art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy wynika, że do obowiązku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, realizowanego na wniosek dyrektorów regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych, należy tworzenie, łączenie, dzielenie, likwidowanie oraz określanie zasięgu terytorialnego nadleśnictw.
iiv
§ 8 ust. 1 pkt 7 Statutu LP stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala „zasady tworzenia, łączenia, dzielenia, likwidowania zakładów Lasów Państwowych”.
v
Art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych tworzy, łączy, dzieli i likwiduje jednostki organizacyjne o zasięgu krajowym, o których
mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4 (przy czym w art. 32 ust. 2 pkt 4 jest mowa o innych jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wchodzących
w skład Lasów Państwowych).
vi
Z art. 34 pkt 2 ustawy wynika obowiązek dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych tworzenia (za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych), a
także łączenia, dzielenia i likwidowania jednostek organizacyjnych o zasięgu regionalnym, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy.
vii
Art. 33 ust. 3 pkt 1b ustawy stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych „zarządza gruntami i innymi nieruchomościami nabytymi lub wydzielonymi z bezpośredniego zarządu nadleśnictwa na potrzeby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych lub wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych”.
viii
Art. 58 ust. 2 ustawy stanowi, że środki finansowe związane z funduszem leśnym mogą być przeznaczane na: wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych, w szczególności w zakresie gospodarki leśnej, badania naukowe, tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej, sporządzanie planów urządzenia lasu, prace związane z oceną i prognozowaniem stanu lasów i zasobów leśnych, inne zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach.
ix
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692). § 3 przedmiotowego rozporządzenia stanowi, że „działalność Lasów Państwowych i ich jednostek organizacyjnych jest prowadzona na podstawie rachunku ekonomicznego”.
x
§ 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia finansowego stanowi, że w „Lasach Państwowych (…) jest prowadzona działalność dodatkowa – produkcyjna i usługowa na rzecz
gospodarki leśnej, opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeżeli wydatki związane z wytwarzaniem produktów lub świadczeniem usług w ramach
tej działalności nie są wyższe od ich zakupu poza Lasami Państwowymi”; § 4 ust. 2 rozporządzenia finansowego stanowi, że zakłady „prowadzą działalność
niezbędną do realizacji zadań Lasów Państwowych w zakresie gospodarki leśnej lub działalność poza gospodarką leśną”; § 4 ust. 3 rozporządzenia finansowego
stanowi, że „przychody z działalności ubocznej i dodatkowej nie powinny być niższe niż koszty poniesione na ich prowadzenie”; § 6 ust. 4 rozporządzenia finansowego stanowi, że „w planie finansowo-gospodarczym Lasów Państwowych zapewnia się środki na tworzenie, łączenie, dzielenie i likwidację nadleśnictw oraz
zakładów”; § 8 ust. 1 rozporządzenia finansowego stanowi, że jednostki „organizacyjne Lasów Państwowych (…) prowadzą ewidencję ilościową i wartościową
powierzonego w zarząd mienia Skarbu Państwa”; § 10 ust. 2 rozporządzenia finansowego stanowi, że „zasoby poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych mogą ulegać (…) zmianie w przypadku tworzenia i likwidowania, łączenia i dzielenia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych”; § 15 rozporządzenia finansowego stanowi, że sprzedaż „wyrobów i usług” pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych oraz
nadleśnictwami „jest realizowana po koszcie wykonania”; § 16 rozporządzenia finansowego stanowi, że jednostki „organizacyjne Lasów Państwowych nie mogą
nabywać produktów lub usług po cenach równych lub wyższych od tych, które oferują określone jednostki organizacyjne Lasów Państwowych”.
xi
§ 9 ust. 3 pkt 3 Statutu LP stanowi, że „Dyrektor Generalny przedstawia Kolegium, dla wyrażenia opinii, projekty (…) „zmian prawnych i organizacyjnych w Lasach
Państwowych”; § 19 pkt 6 Statutu LP stanowi, że „dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych przedstawia Dyrektorowi Generalnemu wnioski w sprawie
tworzenia, dzielenia, łączenia i likwidacji oraz określenia zasięgu terytorialnego działania nadleśnictw i zakładów, po zasięgnięciu opinii kierowników tych jednostek”;
§ 24 ust. 2 Statutu LP stanowi, że „w przypadkach związanych z potrzebami: 1) Dyrekcji Generalnej, 2) regionalnych dyrekcji oraz 3) wspólnych przedsięwzięć Lasów
Państwowych z bezpośredniego zarządu nadleśniczego mogą być wyłączone niektóre nieruchomości. Wyłączenia dokonuje Dyrektor Generalny, który obejmuje
również zarząd nieruchomościami wydzielonymi dla potrzeb Dyrekcji Generalnej lub wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych oraz przekazuje w zarząd dyrektora regionalnego nieruchomości wydzielone dla potrzeb regionalnej dyrekcji”; § 27 ust. 2 Statutu LP stanowi, że „Dyrektor Generalny przy utworzeniu zakładu
wydziela z mienia Lasów Państwowych niezbędne środki dla prowadzenia działalności przez zakład”.
xii
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 167). Przepis art. 261 stanowi, że „1. W razie przejścia zakładu pracy lub jego
części na nowego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca są obowiązani do poinformowania na piśmie działających u każdego z nich zakładowych organizacji związkowych o przewidywanym terminie tego przejścia, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla swoich pracowników, a
także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia tych pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. 2. Informacje,
o których mowa w ust. 1, dotychczasowy i nowy pracodawca są obowiązani przekazać co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy
lub jego części. 3. Jeżeli dotychczasowy lub nowy pracodawca zamierza podjąć działania dotyczące warunków zatrudnienia pracowników, jest obowiązany do podjęcia negocjacji z zakładowymi organizacjami związkowymi w celu zawarcia porozumienia w tym zakresie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania
informacji o tych działaniach. 4. W razie niezawarcia porozumienia w terminie, o którym mowa w ust. 3, z powodu niemożności uzgodnienia przez strony jego treści,
pracodawca samodzielnie podejmuje działania w sprawach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, uwzględniając ustalenia dokonane z zakładowymi
organizacjami związkowymi w toku negocjacji nad zawarciem porozumienia. 5. Przepisy ust. 3 i 4 nie mają zastosowania, gdy tryb dokonania działań dotyczących
warunków zatrudnienia pracowników, jakie zamierza podjąć pracodawca, określają odrębne przepisy”.
i
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Część I.
Zakres przedmiotowy zarządzenia.
Identyfikacja formalna działalności objętej zarządzeniem
§1
1. Niniejsze zarządzenie – stanowiąc konkretyzację wykonawczą
norm prawnych, zawartych m.in. w przywołanych powyżej przepisach aktów prawa powszechnego – ustala obowiązującą w
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, zwanym
dalej Lasami Państwowymi lub przywoływanym za pomocą skrótu
LP, procedurę realizacji przedsięwzięć polegających na zmianach
organizacyjnych w LP obejmujących tworzenie, łączenie, dzielenie oraz likwidowanie nadleśnictw, a także innych jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o których
mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy, zwanych dalej zakładami LP.
2. Procedura przeprowadzania przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1,
zwanych dalej przedsięwzięciami reorganizacyjnymi, dotyczy:
1) sporządzania koncepcji danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego;
2) stanowienia zarządzeń i decyzji zarządczych w sprawie likwidacji, podziału, połączenia, w tym powiększenia, oraz utworzenia nadleśnictwa albo zakładu LP;
3) ustalenia oraz podziału obowiązków w Lasach Państwowych
w toku postępowania w celu dokonania likwidacji, podziału,
połączenia, w tym powiększenia, oraz utworzenia nadleśnictwa albo zakładu LP;
4) ewidencji, w tym ewidencji księgowej zdarzeń związanych z
procesem tworzenia, łączenia, dzielenia lub likwidowania
nadleśnictw albo zakładów LP.
§2
1. Działania objęte niniejszym zarządzeniem należy identyfikować
jako przejaw działalności rozwojowej Lasów Państwowych w
zakresie racjonalizacji struktury organizacyjnej Lasów Państwowych lub jako przejaw działalności pomocniczej na rzecz wyżej
wymienionej działalności rozwojowej.
2. Ze względu na okoliczność, że wykonanie działań, o których
mowa w ust. 1, powinno skutkować poprawą funkcjonalności
Lasów Państwowych jako jednego podmiotu gospodarczego oraz
wymaga skoordynowanej aktywności wielu jednostek organizacyjnych LP – przedsięwzięcia reorganizacyjne należy w rozumieniu ustawy traktować jako wspólne przedsięwzięcia jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych poza gospodarką leśną.
3. Działania, składające się na realizację wspólnych przedsięwzięć,
o których mowa w ust. 2, w określonym zakresie kwalifikują się do
finansowania z wykorzystaniem środków finansowych związanych z funduszem leśnym. Przypadki wykorzystywania środków,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, do realizacji zmian
organizacyjnych w LP dotyczących nadleśnictw wskazano w
załączniku nr 6. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
Część II.
Podmioty obowiązane z zarządzenia
oraz podział obowiązków między nimi
§3
1. Niniejsze zarządzenie stanowi akt sprawstwa kierowniczego i
jako takie jest wiążące dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
2. Szczegółowy podział obowiązków w Lasach Państwowych,
związany z wykonywaniem niniejszego zarządzenia, zawiera
załącznik nr 1. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
Część III.
Postanowienia wspólne o zasadniczym charakterze
§4
1. Przedsięwzięcia reorganizacyjne mogą być realizowane pod
warunkiem pozytywnego rezultatu oceny takich przedsięwzięć.
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Ocena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest przeprowadzana pod względem rzetelności, legalności, celowości i
gospodarności, a jej przedmiotem jest wyłącznie ten zakres
danego przedsięwzięcia, jaki znajduje się w samodzielnej gestii
Lasów Państwowych. W trakcie dokonywania ww. oceny –
studia A, studia B i studia C, o których mowa m.in. w Części IV
(Rozdział 1), w Części V (Rozdział 1) oraz w Części VI, mogą
podlegać w trybie operacyjnym korektom i uzupełnieniom legitymizowanym pismami urzędowymi właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji LP (właściwych dyrektorów regionalnych LP).
2. Postanowienie ust. 1 oznacza w szczególności, że w przypadku
likwidacji nadleśnictw w wykonaniu przepisów prawa oraz
stosownych decyzji administracyjnych, związanych na przykład
z obowiązkiem przekazania całości lub większości lasów znajdujących się dotąd w zarządzie likwidowanych nadleśnictw na
potrzeby istniejących lub nowo tworzonych parków narodowych
– ocenie z punktu widzenia rzetelności, legalności, celowości i
gospodarności są poddawane, w wykonaniu niniejszego zarządzenia, tylko te projektowane samodzielnie przez LP działania,
które polegają na wykorzystaniu do zmian organizacyjnych w
Lasach Państwowych mienia Skarbu Państwa mającego pozostać w zarządzie LP po zakończeniu procesu likwidowania
tychże nadleśnictw.
§5
1. Przedsięwzięcie reorganizacyjne nie spełnia kryterium rzetelności, jeżeli jego projekt i realizacja opiera się na danych, w tym
danych ekonomicznych, ustalonych wprawdzie bez naruszenia
kryterium legalności, lecz błędnie, bez należytej staranności, w
tym – na etapie projektowania przedsięwzięcia – bez należytego
uwzględnienia wiedzy służącej szacowaniu kosztów i nakładów
związanych z danym przedsięwzięciem.
2. Przedsięwzięcie reorganizacyjne nie spełnia kryterium legalności, jeżeli jego projektowanie lub/oraz realizowanie następuje
lub nastąpiło z naruszeniem przepisów aktów prawnych w
szerokim tego słowa znaczeniu, nie wyłączając postanowień
niniejszego zarządzenia.
3. Przedsięwzięcie reorganizacyjne nie spełnia kryterium celowości, jeżeli łącznie:
1) cel, jaki przyświeca danemu przedsięwzięciu, jest (byłby)
możliwy do osiągnięcia bez dokonywania przedmiotowych
zmian organizacyjnych;
2) osiągnięcie celu, o którym mowa w pkt 1, bez dokonywania
ww. zmian organizacyjnych wiązałoby się:
a) z kosztami oraz nakładami niższymi lub porównywalnymi
do kosztów i nakładów danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego, a przy tym
b) z istotnie większą akceptacją zainteresowanych władz
lokalnych oraz zainteresowanych organizacji sektora instytucji niekomercyjnych, w tym przede wszystkim organizacji
związkowych.
4. Przedsięwzięcie reorganizacyjne nie spełnia kryterium gospodarności, jeżeli jest celowe, lecz pod względem kosztów i
nakładów zostało zaprojektowane lub jest realizowane (zostało
zrealizowane) ponad poziom ekonomicznie uzasadniony.
§6
Przy projektowaniu przedsięwzięć reorganizacyjnych należy
wykluczać rozwiązania skutkujące zmniejszeniem zatrudnienia w
Lasach Państwowych, przy czym w każdym przypadku tego wymagającym alternatywą dla zmniejszenia zatrudnienia w LP powinna
być racjonalizacja wykorzystania istniejących zasobów pracy w LP,
polegająca w szczególności na zmianie obowiązków przypisanych
do stanowisk pracy funkcjonujących w LP, na przykład poprzez:
1) nakierowanie działania na tych stanowiskach pracy na dalsze
uzasadnione wspomaganie administracji publicznej w sferze
dominium, na przykład w zakresie świadczenia usług w zakresie
edukacji przyrodniczoleśnej społeczeństwa czy usług w zakresie
doradztwa, udzielane właścicielom lasów niepaństwowych;
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2) inicjowanie nowych lub uzasadnione zwiększanie zakresu istniejących przejawów działalności pomocniczej na rzecz działalności wytwórczej w LP, jeżeli spodziewanym tego efektem jest
poprawa nadwyżkowości finansowej lub/oraz funkcjonalności
nadleśnictw i zakładów LP („biały” wywiad marketingowy, zwiększenie zakresu nadzoru funkcjonalnego w celu zmniejszenia
szkodnictwa i nieprawidłowości w gospodarowaniu surowcem
drzewnym itd.).
§7
Przy projektowaniu przedsięwzięć reorganizacyjnych należy
zakładać możliwie największy stopień wykorzystania, na potrzeby
realizacji zmian organizacyjnych w LP, zasobów majątkowych znajdujących się już w zarządzie Lasów Państwowych, w tym: nieruchomości niegruntowych i gruntów niebędących lasami oraz
ruchomości będących i niebędących środkami trwałymi – zwłaszcza zaś zasobów majątkowych uznanych przez kierowników istniejących jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za zbędne
lub niekonieczne do prowadzenia działalności wytwórczej i pomocniczej, a w ślad za tym ujętych przez nich w pozabilansowej ewidencji majątku do zagospodarowania, o której mowa w Części VII,
zwanej dalej ewidencją majątku zbędnego.
§8
1. Przedsięwzięcia reorganizacyjne powinny być realizowane
według harmonogramu czasowego, w którym należy przyjmować, że zakończenie procesu zmian organizacyjnych w LP
nastąpi z końcem roku kalendarzowego, zaś rozpoczęcie funkcjonowania Lasów Państwowych po tych zmianach – z pierwszym dniem nowego roku kalendarzowego.
2. Jeżeli względy szczególne wymagają zrealizowania danego
przedsięwzięcia reorganizacyjnego w ciągu roku kalendarzowego, odrębna decyzja zarządcza Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych ustala związane z tym niezbędne odstępstwa i modyfikacje niniejszego zarządzenia.
§9
1. W Lasach Państwowych, a w szczególności w ramach danej
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, przedsięwzięcia reorganizacyjne – w tym ich zakresie, jaki może być ustalony przez
LP samodzielnie – powinny być projektowane w sposób zintegrowany (kompleksowy).
2. Projektowanie przedsięwzięć reorganizacyjnych o zintegrowanym (kompleksowym) charakterze powinno być poprzedzone
nadzwyczajną aktualizacją ewidencji majątku zbędnego –
stosownie do postanowień Części VII zarządzenia.
Część IV.
Przedsięwzięcia reorganizacyjne, polegające na tworzeniu,
łączeniu, w tym powiększaniu, dzieleniu
oraz likwidacji nadleśnictw
(działania pozostające w samodzielnej gestii LP)
Rozdział 1.
Koncepcja przedsięwzięcia reorganizacyjnego, polegającego
na likwidacji, dzieleniu, łączeniu, w tym powiększaniu,
oraz tworzeniu nadleśnictw
§ 10
1. Pozostająca w samodzielnej gestii Lasów Państwowych realizacja przedsięwzięcia reorganizacyjnego, polegającego na
likwidacji, dzieleniu, łączeniu, w tym powiększaniu, oraz
tworzeniu nadleśnictw (dalej przedsięwzięcie reorganizacyjne
A) powinna być poprzedzona sporządzeniem studium koncepcyjnego, zwanego dalej studium A, obejmującego w szczególności:
1) opinie nadleśniczych, kierujących nadleśnictwami mającymi
podlegać likwidacji, podziałowi oraz łączeniu, w tym powiększaniu;
BILP 6/2016

2) dokumentację zawierającą dowody na okoliczność, iż
studium A zostało sporządzone po uprzednim wymaganym
wykonaniu:
a) określonych przepisów Kodeksu pracy,
b) ustawy o związkach zawodowych, w szczególności zaś
przepisu art. 261 tego aktu prawnego, a także
c) wszelkich innych przepisów określających dopuszczalność
oraz postępowanie pracodawcy w przypadku projektowania oraz przeprowadzania u niego zmian organizacyjnych;
3) analizę celowości przedsięwzięcia reorganizacyjnego A;
4) plan działań w zakresie gospodarowania nieruchomościami
oraz innymi składnikami majątkowymi pozostającymi w
zarządzie Lasów Państwowych lub mającymi wejść w zarząd
Lasów Państwowych w związku z ewentualną realizacją
przedsięwzięcia reorganizacyjnego A;
5) zapotrzebowanie na środki finansowe w związku z ewentualną realizacją przedsięwzięcia reorganizacyjnego A.
2. Pobranie opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest obowiązkiem
właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji LP, realizowanym w
wykonaniu przepisu § 19 pkt 6 Statutu LP.
3. Obowiązkiem właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych jest również doprowadzenie do wykonania przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
§ 11
1. Studium A jest sporządzane w zainteresowanej regionalnej
dyrekcji Lasów Państwowych pod kierunkiem jej dyrektora.
2. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych przedkłada
studium A Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych. Akt
przedłożenia przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych studium A jest wykonaniem przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych przepisu art. 32 ust. 3 pkt 2
ustawy w tym zakresie, w jakim przepis ten nakłada na niego
obowiązek wnioskowania w sprawie tworzenia, łączenia, dzielenia oraz likwidowania nadleśnictw.
3. Komórka organizacyjna, właściwa w Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych ds. organizacji LP, dokonuje analizy studium A
pod względem zgodności z kryteriami rzetelności, legalności,
celowości oraz gospodarności, a następnie przedkłada Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych projekt określonej
decyzji zarządczej. Przygotowując projekt decyzji, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym, komórka organizacyjna, właściwa w
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych ds. organizacji we
współpracy z komórką organizacyjną właściwą ds. planowania,
bierze pod uwagę:
1) szacunkowe dane o kwocie środków związanych z funduszem leśnym, przeznaczanych w skali roku na finansowanie
realizacji zmian organizacyjnych w LP (będących przedmiotem niniejszego zarządzenia);
2) zapotrzebowanie na te środki, wynikające z:
a) kontynuacji zmian organizacyjnych zainicjowanych w LP w
przeszłości oraz
b) z ogółu studiów A, B i C przedłożonych Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych przez dyrektorów regionalnych dyrekcji LP do zatwierdzenia.
4. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w kontakcie operacyjnym z komórką organizacyjną, o której mowa w ust. 3, doprowadza do ustalenia ostatecznej wersji ww. projektu decyzji
zarządczej.
5. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ostateczną wersję ww.
projektu decyzji zarządczej wraz ze studium A przedkłada Kolegium Lasów Państwowych celem zaopiniowania.
6. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, biorąc pod uwagę
opinię Kolegium Lasów Państwowych, podejmuje decyzję
zarządczą:
1) zatwierdzającą studium A,
2) zatwierdzająca studium A ze wskazaniem koniecznych zmian
i uzupełnień,
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3) kierującą studium A do zmian i uzupełnień,
4) odmawiającą zatwierdzenia studium A.
7. Odmowę zatwierdzenia studium A należy interpretować w ten
sposób, iż dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych
złożył wniosek, o którym mowa ust. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy, przy
czym wniosek ten nie został przez Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych uwzględniony.
§ 12
1. Na potrzeby postępowania prowadzonego po skierowaniu
studium A do zmian i uzupełnień postanowienia § 10 i 11 wykonuje się odpowiednio.
2. Odmowa zatwierdzenia studium A, o której mowa w § 11 ust. 5
pkt 4, nie wyklucza możliwości sporządzenia kolejnego studium
(kolejnych studiów) w tym samym lub odpowiednio zmodyfikowanym przedmiocie, z zastrzeżeniem, iż kolejne studium A
powinno zawierać istotne nowości w stosunku do studium
poprzedniego (studiów poprzedzających). Kolejne studium A
(kolejne studia A) traktuje się jako nowe przedłożenie (nowe
przedłożenia) dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wymagające objęcia postanowieniami § 10 i 11.
§ 13
Jeżeli przedsięwzięcie reorganizacyjne A nie dotyczy wyłącznie
jednej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, zainteresowane
regionalne dyrekcje Lasów Państwowych są obowiązane do współpracy i współdziałania w celu sporządzenia wspólnego studium A,
przy czym postanowienia § 10–12 wykonuje się odpowiednio.
§ 14
1. Ze względu na okoliczność, że:
1) obecny zbiór nadleśnictw, wchodzących w skład Lasów
Państwowych, został ostatecznie ukształtowany w wyniku
procesu trwającego praktycznie od zakończenia drugiej
wojny światowej, w ramach którego w różnych okresach –
każdorazowo przy argumentowaniu przyjętych rozwiązań
organizacyjnych względami ekonomicznej i zarządczej
zasadności – funkcjonowała w Polsce m.in. zarówno bardzo
duża liczba nadleśnictw, z których każde władało względnie
niedużymi obszarami leśnymi, jak i bardzo mała liczba nadleśnictw, z których każde władało znacznymi areałami lasów;
2) stabilizacja liczby, siedzib i zasięgów terytorialnych nadleśnictw stanowi samą w sobie istotną wartość instrumentalną,
w tym przede wszystkim ze względu na utarte zwyczaje i
praktyki współpracy i współdziałania LP z lokalnymi społecznościami oraz władzą lokalną, ale także m.in. ze względu na:
usytuowanie infrastruktury administracyjnej, ukształtowaną
sieć mieszkań pracowników nadleśnictw, w tym mieszkań
prywatnych, oraz związane z tym utrwalone praktyki codziennego korzystania przez tych pracowników i członków ich
rodzin z usług różnych instytucji publicznych, w tym szkół,
placówek pocztowych, instytucji służby zdrowia itd.
– leżące w samodzielnej gestii LP przedsięwzięcia reorganizacyjne A należy traktować przede wszystkim jako zdarzenia
szczególne.
2. Do zdarzeń szczególnych, o których mowa w ust. 1, należy zaliczać w pierwszej kolejności:
1) tworzenie nadleśnictw w związku z przejęciem przez Lasy
Państwowe dużych i skupionych geograficznie areałów
gruntów leśnych pozostających dotąd we władaniu: osób
fizycznych, państwowych lub prywatnych osób prawnych albo
jednostek niebędących osobami prawnymi, w tym należących
do sektora finansów publicznych, nie wyłączając gruntów
leśnych, tworzących dotychczas tzw. tereny zamknięte;
2) dokonywanie podziału nadleśnictw, w tym wraz z następczym tworzeniem nadleśnictw w związku z zalesieniem przez
Lasy Państwowe dużych, skupionych geograficznie, gruntów
rolnych i nieużytków będących w zarządzie lub przejętych w
zarząd Lasów Państwowych;
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3) dokonywanie łączenia, w tym wraz z likwidowaniem, lub likwidowania nadleśnictw w związku z przekazaniem do władania
przez inne podmioty dużych areałów gruntów leśnych znajdujących się dotąd w zarządzie Lasów Państwowych;
4) dokonywanie likwidacji formalnej nadleśnictwa w połączeniu
z utworzeniem formalnym nowego nadleśnictwa w związku
ze zmianą jego siedziby, podyktowaną poprawą funkcjonalności LP, w tym poprawą współdziałania Lasów Państwowych
z samorządową administracją publiczną oraz lokalną społecznością, albo podyktowaną innymi ważnymi względami.
§ 15
1. Opracowywanie studium A, związanego z danym przedsięwzięciem reorganizacyjnym A, należy rozpocząć od ustalenia
wykazu nadleśnictw istniejących oraz przewidywanych do utworzenia w realizacji tegoż przedsięwzięcia, z następczym nadaniem tym nadleśnictwom właściwych statusów.
2. Lista możliwych statusów nadleśnictw, o których mowa w ust. 1,
została zawarta w załączniku nr 2. (Załącznika nie drukujemy –
przyp. red.).
§ 16
1. Na potrzeby analizy celowości przedsięwzięć reorganizacyjnych
A ustala się następujące cele do osiągnięcia poprzez realizację
działań leżących w samodzielnej gestii LP:
1) poprawa dostosowania zasięgów terytorialnych nadleśnictw
do uwarunkowań przyrodniczych gospodarki leśnej, związanych w szczególności z podziałem terytorium kraju na krainy
i dzielnice przyrodniczo-leśne oraz na obszary funkcjonalne
związane z gospodarką nasienną;
2) zmniejszenie, głównie w zasięgu danej regionalnej dyrekcji
Lasów Państwowych, dysproporcji w obciążeniu obowiązkami stanowisk inżyniera nadzoru oraz innych stanowisk
funkcjonujących w biurze nadleśnictwa, a także stanowisk
pracy w ramach posterunku Straży Leśnej w nadleśnictwie
– mierzonych czasem pracy, koniecznym do poświęcenia dla
należytego wywiązywania się tych stanowisk z:
a) działań zarządczych, w tym przede wszystkim w zakresie
nadzoru funkcjonalnego,
b) działań w zakresie ochrony mienia, w tym zwalczania
szkodnictwa leśnego z użyciem środków policyjno-prawnych (Straż Leśna), oraz
c) działań związanych z nadzorowaniem gospodarki leśnej w
lasach niepaństwowych, oznaczające zmniejszenie różnic
między nadleśnictwami występujących pod względem
tzw. stopnia trudności sprawowania nadzoru funkcjonalnego oraz wykonywania innych działań zarządczych przez
jednostkę centralną (biuro) nadleśnictwa, a także w działań
w zakresie ochrony mienia prowadzonej przez posterunek
Straży Leśnej;
3) poprawa współpracy oraz współdziałania Lasów Państwowych z samorządową administracją publiczną oraz lokalną
społecznością;
4) istotne i długotrwałe zmniejszenie konieczności dokonywania
dopłat do nadleśnictw w związku z koniecznością pokrywania
występujących w nich niedoborów finansowych;
5) trwała poprawa łącznej nadwyżkowości finansowej Lasów
Państwowych, określanej z odpowiednim zastosowaniem
ustaleń, stosownie do postanowień § 57, z uwzględnieniem:
a) świadczeń nieodpłatnych związanych ze wspomaganiem
przez Lasy Państwowe administracji publicznej,
b) świadczeń nieodpłatnych dokonywanych w realizacji
pozaprodukcyjnych funkcji lasu,
c) przychodów oraz kosztów działalności poddawanych ich
obiektywizacji;
6) inne szczególne cele, w tym:
a) zagospodarowanie zasobów pracy oraz zasobów majątkowych w związku z koniecznością zlikwidowania nadleśnictwa z przyczyn niezależnych od Lasów Państwowych,
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b) uniknięcie nadmiernego przeciążenia stanowisk pracy
w nadleśnictwach funkcjonujących w związku z przejęciem przez LP dużych areałów lasów lub dużych areałów
gruntów poddanych zalesieniu,
c) wypełnienie obowiązku formalnego w związku ze zmianą
siedziby nadleśnictwa,
d) pozostałe cele szczególne.
2. Trwała poprawa nadwyżkowości, o której mowa w ust. 1 pkt 5,
może stanowić samoistny i wyłączny cel przedsięwzięć reorganizacyjnych A, jeżeli łącznie realizacja danego przedsięwzięcia:
1) nie będzie wiązać się ze zmniejszeniem zatrudnienia w
Lasach Państwowych,
2) nie jest możliwa do uzyskania z tym samym efektem bez
zmian organizacyjnych.
3. Motywem przedsięwzięć reorganizacyjnych A nie może być
dążność do zapewnienia zgodności zasięgu terytorialnego
nadleśnictwa z podstawowym podziałem administracyjnym
kraju, chyba że jest to w sposób ewidentny powiązane z
poprawą, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
4. Przy tworzeniu, łączeniu, dzieleniu oraz likwidowaniu nadleśnictw należy w sposób szczególny respektować zasadę trwałości, ukształtowanego historycznie podziału lasów Skarbu
Państwa w zarządzie nadleśnictw na obszary funkcjonalne,
zwane obrębami leśnymi.
§ 17
1. Analizę celowości danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego A
prezentuje się w formie określonej w załączniku nr 3. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
2. Załącznik nr 3, o którym mowa w ust. 1, stanowi również
wytyczne co do metodyki przeprowadzenia ww. analizy celowości – z uwzględnieniem metodyki dochodzenia do ostatecznej
wersji przedsięwzięcia reorganizacyjnego A (tj. wersji tego
przedsięwzięcia poddawanej właściwej analizie jej celowości).
§ 18
1. Plan działań, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 4, sporządza się
w formie zestawienia tabelarycznego.
2. Przy sporządzaniu zestawienia tabelarycznego, o którym mowa
w ust. 1, należy kierować się jego wzorem ustalonym w załączniku nr 4 (część A). (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
§ 19
1. Zapotrzebowanie na środki finansowe potrzebne do ewentualnego przeprowadzenia danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego A ustala się jako sumę:
1) środków finansowych koniecznych do:
a) wytworzenia, w tym w ramach robót budowlano-montażowych, lub
b) nabycia od podmiotów zewnętrznych składników majątkowych, ujętych w zestawieniu tabelarycznym, o którym
mowa w § 18 (por. załącznik nr 4, część A, kol. 8);
2) środków finansowych koniecznych do przeprowadzenia
remontów, ulepszeń oraz przemieszczeń składników majątkowych, przewidywanych do zagospodarowania w realizacji
ww. zmian organizacyjnych, będących:
a) składnikami majątkowymi ujętymi w ewidencji majątku
zbędnego (por. załącznik nr 4, część A, kol. 6),
b) składnikami majątkowymi – głównie znajdującymi się
dotąd w zarządzie nadleśnictw likwidowanych lub dzielonych z opcją zachowania bytu przez nadleśnictwa dzielone
(por. załącznik nr 4, część A, kol. 7);
3) środków finansowych koniecznych do utrzymywania – przez
okres do czasu przewidywanego docelowego zagospodarowania
– składników majątkowych nadleśnictw: do likwidacji, zachowania bytu po podziale lub tworzonych formalnie, jeżeli łącznie:
a) składniki te mają być w następstwie realizacji przedsięwzięcia reorganizacyjnego A ujęte w ewidencji majątku
zbędnego,
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b) nie byłyby ujęte w ewidencji, o której mowa w lit. a, gdyby
przedsięwzięcie reorganizacyjne A nie było zaprojektowane, a po zaprojektowaniu zrealizowane;
4) środków finansowych koniecznych do dokonania niezbędnego ewentualnego przeszkolenia (poddania działaniom
podobnym) w celu przekwalifikowania kadry pracowniczej;
5) środków finansowych koniecznych do utrzymania pełnomocników, o których mowa w Rozdziale 3, z tym że kwota tych
środków powinna być ustalana na podstawie przewidywanych:
a) kosztów wynagrodzenia (z uwzględnieniem pochodnych)
osób mających pełnić funkcję pełnomocników w oparciu o
umowę-zlecenie,
b) części pełnych kosztów utrzymania osób mających pełnić
funkcję pełnomocników, jeżeli osoby te mają być rekrutowane spośród dotychczasowych pracowników jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych – przy czym część
ta powinna być prognozowana z wykorzystaniem zasady
„zużytego czasu pracy”, o której w szczegółach jest mowa
w przypisach do załącznika 6 (przewidywane zużycie
czasu pracy na wypełnianie obowiązków pełnomocników),
c) ustalana zgodnie z zasadą „zużytego czasu pracy” część
pełnych kosztów utrzymywania innych stanowisk pracy
w danej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych
(przewidywane zużycie czasu pracy na wspomaganie
działania pełnomocników);
6) innych, niż wymienione w postanowieniach poprzedzających
i w postanowieniach następnych, środków finansowych
koniecznych do:
a) wywiązania się przez:
– ww. pełnomocników oraz nadleśniczych lub
– nadleśniczych kierujących nadleśnictwami likwidowanymi formalnie z opcją następczego formalnego utworzenia w związku ze zmianą ich siedzib,
z ciążących na nich obowiązków w zakresie prawnego
i faktycznego usankcjonowania procesu likwidowania,
dzielenia, łączenia, w tym powiększania, oraz tworzenia
nadleśnictw w ramach danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego A – stosownie do postanowień Rozdziału 3,
b) uregulowania zobowiązań nadleśnictw przewidzianych
do zlikwidowania w związku z przekazaniem podmiotom
zewnętrznym wszystkich lub zdecydowanej większości
lasów będących dotąd w zarządzenie nadleśnictw likwidowanych, jeżeli nie będzie to mogło nastąpić z wykorzystaniem środków finansowych nadleśnictw likwidowanych
– pochodzących z ich działalności wytwórczej, prowadzonej do czasu uznania za jednostki zlikwidowane;
7) środków finansowych stanowiących pierwsze zaopatrzenie
nadleśnictw mających funkcjonować w strukturze organizacyjnej Lasów Państwowych w następstwie realizacji danego
przedsięwzięcia reorganizacyjnego A, z zastrzeżeniem
nadleśnictw tworzonych tylko formalnie w związku ze zmianą
siedziby;
8) innych środków finansowych pod warunkiem jednoznacznego wskazania ich przeznaczenia w procesie realizacji
danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego A.
2. Kwoty środków finansowych, o których mowa w ust. 1:
1) ustala się:
a) w oparciu o najlepszą wiedzę sporządzających studium
A przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych jej źródeł, w
tym: katalogów, sprawozdawczości wewnętrznej Lasów
Państwowych, cenników, informacji GUS, informacji
zawartych w dostępnych bazach danych, m.in. na temat
kształtowania się cen, kosztów, nakładów czy czasochłonności prac,
b) przy założeniu, że korzyści majątkowe z zagospodarowania w realizacji konkretnego przedsięwzięcia reorganizacyjnego A składników majątkowych ujętych w ewidencji
majątku zbędnego są równoważne z korzyściami mająt-
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kowymi, jakie wystąpiłyby przy innym zagospodarowaniu
tych składników, na przykład przy ich zbyciu na rzecz
podmiotów zewnętrznych,
c) w odniesieniu do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3
w kwocie netto, tj. w szczególności po pomniejszeniu o
korzyści majątkowe ze zbycia tych składników majątkowych na rzecz podmiotów zewnętrznych, w tym po poniesieniu kosztów fizycznej likwidacji z opcją zbywania części
składowych;
2) wyszczególnia się w studium A w rozbiciu na poszczególne
lata kalendarzowe realizacji danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego A;
3) w miarę potrzeby poddaje się dyskontowaniu na datę ustalenia zapotrzebowania na te środki.
§ 20
Studium A powinno przybierać formę zwartej dokumentacji
analogowej o strukturze wskazanej w załączniku nr 5. (Załącznika
nr 5 nie drukujemy – przyp. red.). Dokumentacja, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym, powinna zawierać nośnik z utrwalonym na
nim studium A w wersji numerycznej.
Rozdział 2.
Stanowienia zarządzeń związanych z realizacją przedsięwzięcia
reorganizacyjnego A oraz ustanawianie pełnomocników
§ 21
1. Decyzja zarządcza Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zatwierdzająca studium A, w tym zatwierdzająca studium
A, które uprzednio zostało zatwierdzone warunkowo (to jest ze
wskazaniem koniecznych zmian i uzupełnień), stanowi podstawę
zaprojektowania – odrębnie dla poszczególnych nadleśnictw
objętych danym przedsięwzięciem reorganizacyjnym A istniejących oraz przewidzianych do utworzenia – zarządzeń odpowiednio w sprawie:
1) postawienia nadleśnictwa w stan likwidacji,
2) przystąpienia do podziału nadleśnictwa z zachowaniem bytu
przez to nadleśnictwo po dokonaniu jego podziału,
3) reorganizacji nadleśnictwa,
4) rozpoczęcia procesu tworzenia nadleśnictwa.
2. Projekty zarządzeń, o których mowa w ust. 1, sporządza
komórka organizacyjna właściwa w Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych do spraw organizacji. Postanowienie § 11 ust. 4
wykonuje się odpowiednio.
3. Każdy z projektów ww. zarządzeń w wersji ostatecznej powinien:
1) przywoływać w formie załącznika decyzję, o której mowa ust. 1,
wraz ze związanym z nim studium A;
2) jednoznacznie ustalać status nadleśnictwa w ramach danego
przedsięwzięcia reorganizacyjnego A, przy czym:
a) w odniesieniu do nadleśnictw likwidowanych powinien
to być jeden ze statusów wskazanych w załączniku 2
w Lp. 1–8,
b) w odniesieniu do nadleśnictw dzielonych z zachowaniem
bytu przez nadleśnictwo po jego podziale powinien to być
jeden ze statusów wskazanych w załączniku 2 w Lp. 9–12,
c) w odniesieniu do nadleśnictw reorganizowanych powinien
to być jeden ze statusów wskazanych w załączniku 2 w
Lp. 13–16,
d) w odniesieniu do nadleśnictwa tworzonych powinien
to być jeden ze statusów wskazanych w załączniku 2 w
Lp. 17–30;
3) wskazywać osobę fizyczną umocowaną na podstawie
danego zarządzenia przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych do pełnienia funkcji Pełnomocnika w procesie
likwidowania, dzielenia, reorganizowania lub tworzenia
nadleśnictwa (dalej Pełnomocnik), z tym że osoby Pełnomocnika nie wyznacza się w przypadku nadleśnictwa, które
podlega wyłącznie formalnej likwidacji, a następnie formal-
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4)
5)

6)

7)

nemu utworzeniu w związku ze zmianą siedziby
(por. załącznik nr 2 Lp. 7 i 29);
jednoznacznie ustalać zakres obowiązków i uprawnień
Pełnomocnika – stosownie do postanowień Rozdziału 3;
zawierać termin rozpoczęcia oraz zakończenia działań w
zakresie odpowiednio likwidacji, podziału z opcją zachowania
bytu przez nadleśnictwo po podziale, reorganizacji oraz
tworzenia nadleśnictwa;
wskazywać zdarzenia reorganizacyjne w ramach przedsięwzięcia reorganizacyjnego A, które w tym i innym nadleśnictwie powinny poprzedzić rozpoczęcie działań, o których
mowa w pkt 5;
zawierać:
a) harmonogram zdarzeń,
b) plan finansowy działań, o których mowa w pkt 5, oraz
plan zagospodarowania nieruchomości oraz innych składników majątkowych, przy czym plany te powinny wynikać z
danego studium A.

§ 22
1. Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
wydawane na podstawie ich projektów, o których mowa w § 21
ust. 2, stanowią (wraz z pisemnymi oświadczeniami osób
umocowanych do wypełniania funkcji Pełnomocnika o przyjęciu
pełnomocnictwa, a także wraz z ewentualną umową-zleceniem,
o której mowa w § 23 ust. 4, formalną podstawę przystąpienia do
działań, o których mowa w § 21 ust. 3 pkt 5 (działania reorganizacyjne).
2. Jeżeli rozpoczęcie działań reorganizacyjnych (na przykład
rozpoczęcie tworzenia nadleśnictwa) jest uzależnione od zakończenia innych działań reorganizacyjnych w tym lub innym nadleśnictwie w ramach danego przedsięwzięcia A – zarządzenia w
sprawie tychże działań zależnych mogą być wydawane w
terminie odpowiednio przesuniętym w stosunku do terminów
wydania innych zarządzeń, związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.
Rozdział 3.
Obowiązki stanowisk pracy w Lasach Państwowych związane
z realizacją przedsięwzięć reorganizacyjnych A
§ 23
1. W realizacji danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego A
główne obowiązki przypadają osobom pełniącym funkcję Pełnomocników.
2. W ramach danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego A do
każdego nadleśnictwa o danym statusie przydziela się jednego
Pełnomocnika.
3. Co do zasady na osobą Pełnomocnika wyznacza się osobę
nadleśniczego (lub osobę p.o. nadleśniczego), kierującego aktualnie danym nadleśnictwem:
1) postawionym w stan likwidacji,
2) dzielonym z opcją zachowania bytu przez to nadleśnictwo po
podziale,
3) reorganizowanym (por. załącznik 2 w Lp. 13–16).
4. Przy tworzeniu nadleśnictwa na osobę Pełnomocnika, z zachowaniem przepisów Kodeksu pracy, jest wyznaczana osoba
będąca pracownikiem jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych albo osoba działająca na podstawie umowy-zlecenia za
wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, podpisywanej
pomiędzy daną osobą fizyczną a dyrektorem regionalnej dyrekcji
LP działającym w wyręczaniu Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych.
5. Pełnienie funkcji Pełnomocnika przez daną osobę nie wyklucza
– po wypełnieniu tejże funkcji – możliwości wyznaczenia jej do
pełnienia funkcji kolejnego Pełnomocnika, chyba że takie rozwiązanie wiązałoby się ze stanami prawnie niedopuszczalnymi (na
przykład z koniecznością spisywania poniżej wskazanych protokołów zdawczo-odbiorczych i porozumień z „samym sobą”).
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6. W ramach danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego A osoby
Pełnomocników obowiązane są do współdziałania oraz współpracy przy nadzorczej i koordynacyjnej funkcji właściwego
dyrektora regionalnej dyrekcji LP (właściwych dyrektorów regionalnych dyrekcji LP), realizowanej przy pomocy pracowników
regionalnej dyrekcji LP (regionalnych dyrekcji LP).
§ 24
Zakres obowiązków Pełnomocników obejmuje:
1) w odniesieniu do nadleśnictw likwidowanych:
a) kierowanie bieżącą działalnością nadleśnictwa do czasu
uznania nadleśnictwa za zlikwidowane,
b) przekazywanie komórce organizacyjnej DGLP właściwej do
spraw planowania informacji o zapotrzebowaniu na środki
finansowe związane z likwidowaniem nadleśnictwa celem
uwzględnienia tych informacji w planie finansowo-gospodarczym Lasów Państwowych,
c) doprowadzenie do zgodnego z przepisami Kodeksu pracy
rozwiązania stosunku pracy z pracownikami likwidowanych
nadleśnictw na warunkach uwzględniających wyniki negocjacji
oraz uzgodnień z właściwymi organizacjami związków zawodowych – z jednoczesnym wskazaniem sposobu dalszego
zatrudnienia tych pracowników w Lasach Państwowych,
d) reprezentowanie nadleśnictwa przed sądami, w tym sądami
pracy, sądami gospodarczymi oraz sądami cywilnymi – w
kontynuacji spraw w toku oraz spraw wszczętych po rozpoczęciu procesu likwidacji nadleśnictwa, z zastrzeżeniem lit. g,
e) przygotowanie projektu decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie zagospodarowania
nieruchomości oraz składników majątkowych nadleśnictwa
– stosownie do treści właściwego studium A, przy czym
postanowienie § 11 ust. 4 wykonuje się odpowiednio,
f) przygotowanie projektu decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie zagospodarowania
zobowiązań i rezerw zawiązanych przez nadleśnictwo likwidowane, przy czym postanowienie § 11 ust. 4 wykonuje się
odpowiednio,
g) przygotowanie projektu decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie podmiotów, które
przejmą funkcję ochrony interesów Lasów Państwowych w
związku ze sprawami, o których mowa w lit. d, przy czym
postanowienie § 11 ust. 4 wykonuje się odpowiednio,
h) doprowadzenie do spisania porozumień (aktów prawnych
odpowiadających) oraz protokołów zdawczo-odbiorczych w
wykonaniu decyzji zarządczych wydanych przez Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych na podstawie ich
projektów, o których mowa w lit. e–g,
i) doprowadzenie do sporządzenia bilansu zamknięcia dla
nadleśnictwa,
j) doprowadzenie do rozwiązanie umowy rachunku bankowego
oraz do wyrejestrowania nadleśnictw likwidowanych z oficjalnych rejestrów i ewidencji (REGON, NIP, VAT, rejestr sądowy,
ewidencja gruntów i budynków, inne oficjalne rejestry i
ewidencje), a także doprowadzenie do umieszczenia wszelkich informacji o nadleśnictwie uznanym za zlikwidowane w
archiwalnej bazie danych Systemu Informatycznego Lasów
Państwowych (SILP),
k) doprowadzanie do sporządzania i przedkładania regionalnej
dyrekcji Lasów Państwowych dokumentacji przedwykonawczej oraz powykonawczej stanowiącej podstawę wnioskowania o przelew środków związanych z funduszem leśnym,
służących finansowaniu przedsięwzięcia reorganizacyjnego A,
l) zapewnienie prowadzenia rzetelnej ewidencji księgowej i
pozabilansowej zdarzeń, będących realizacją danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego A,
m) przygotowanie projektu decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o uznaniu nadleśnictwa za
zlikwidowane, przy czym postanowienie § 11 ust. 4 wykonuje
się odpowiednio,
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n) inne obowiązki wskazane we właściwym zarządzeniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wchodzącym w
zbiór zarządzeń, o których mowa w Rozdziale 2;
2) w odniesieniu do nadleśnictw dzielonych z opcją zachowania
bytu przez to nadleśnictwo po jego podziale:
a) kierowanie bieżącą działalnością nadleśnictwa do czasu
uznania nadleśnictwa za podzielone,
b) przekazywanie komórce organizacyjnej DGLP właściwej do
spraw planowania informacji o zapotrzebowaniu na środki
finansowe związane z podziałem nadleśnictwa celem
uwzględnienia tych informacji w planie finansowo-gospodarczym Lasów Państwowych,
c) doprowadzenie do zgodnej z przepisami Kodeksu pracy
zmiany warunków pracy lub do rozwiązania stosunku pracy z
niektórymi z pracowników dzielonego nadleśnictwa na
warunkach uwzględniających wyniki negocjacji oraz uzgodnień z właściwymi organizacjami związków zawodowych – z
jednoczesnym wskazaniem sposobu dalszego zatrudnienia
w LP pracowników, z którymi stosunek pracy zostanie rozwiązany,
d) reprezentowanie nadleśnictwa przed sądami, w tym sądami
pracy, sądami gospodarczymi oraz sądami cywilnymi – w
kontynuacji spraw w toku oraz spraw wszczętych po rozpoczęciu procesu dzielenia nadleśnictwa do czasu wypełniania
funkcji przez osobę Pełnomocnika,
e) przygotowanie projektu decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie zagospodarowania
nieruchomości oraz składników majątkowych nadleśnictwa
dzielonego lub mającego wejść we władanie nadleśnictwa
dzielonego – stosownie do treści właściwego studium A, przy
czym postanowienie § 11 ust. 4 wykonuje się odpowiednio,
f) przygotowanie projektu decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie zagospodarowania
zobowiązań i rezerw zawiązanych przez nadleśnictwo
poddawane podziałowi, przy czym postanowienie § 11 ust. 4
wykonuje się odpowiednio,
g) doprowadzenie do spisania porozumień (aktów prawnych
odpowiadających) oraz protokołów zdawczo-odbiorczych w
wykonaniu decyzji zarządczych wydanych przez Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych na podstawie ich
projektów, o których mowa w lit. e, f,
h) doprowadzenie do sporządzenia bilansów zamknięcia i
otwarcia dla nadleśnictwa zachowującego byt po podziale,
i) doprowadzenie do aktualizacji umowy rachunku bankowego
oraz do aktualizacji danych o nadleśnictwie w oficjalnych
rejestrach i ewidencjach (REGON, NIP, VAT, rejestr sądowy,
ewidencja gruntów i budynków, inne oficjalne rejestry i
ewidencje), przy czym w uzasadnionych przypadkach aktualizacja danych o nadleśnictwie w ewidencji gruntów i
budynków może podlegać jedynie zainicjowaniu przez Pełnomocnika, a także doprowadzenie do zaktualizowania w bazie
danych SILP wszelkich informacji o nadleśnictwie według
stanu na datę uznania tego nadleśnictwa za zachowujące byt
po podziale,
j) doprowadzanie do sporządzania i przedkładania regionalnej
dyrekcji Lasów Państwowych dokumentacji przedwykonawczej oraz powykonawczej stanowiącej podstawę wnioskowania o przelew środków związanych z funduszem leśnym,
służących finansowaniu przedsięwzięcia reorganizacyjnego A,
k) zapewnienie prowadzenia rzetelnej ewidencji księgowej i
pozabilansowej zdarzeń, będących realizacją danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego A,
l) przygotowanie projektu decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o uznaniu nadleśnictwa za
podzielone, przy czym postanowienie § 11 ust. 4 wykonuje
się odpowiednio,
m) inne obowiązki wskazane we właściwym zarządzeniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wchodzącym w
zbiór zarządzeń, o których mowa w Rozdziale 2;
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3) w odniesieniu do nadleśnictw reorganizowanych (por. załącznik
nr 2 , Lp. 13–16):
a) kierowanie bieżącą działalnością nadleśnictwa do czasu
uznania nadleśnictwa za zreorganizowane,
b) przekazywanie komórce organizacyjnej DGLP właściwej do
spraw planowania informacji o zapotrzebowaniu na środki
finansowe związane z reorganizacją nadleśnictwa celem
uwzględnienia tych informacji w planie finansowo-gospodarczym Lasów Państwowych,
c) doprowadzenie do zgodnego z przepisami Kodeksu pracy
nawiązania stosunku pracy z byłymi pracownikami nadleśnictw (podlegających likwidacji lub pomniejszeniu w związku
z podziałem) na warunkach uwzględniających wyniki negocjacji oraz uzgodnień z właściwymi organizacjami związków
zawodowych,
d) występowanie przed sądami, w tym sądami pracy, sądami
gospodarczymi oraz sądami cywilnymi – także w tym
zakresie, w jakim nadleśnictwo reorganizowane stało się
następcą prawnym nadleśnictwa zlikwidowanego lub podzielonego (do czasu zakończenia wypełniania funkcji przez
osobę Pełnomocnika),
e) przygotowanie projektu decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie zagospodarowania
nieruchomości oraz składników majątkowych mających
wejść we władanie nadleśnictwa powiększanego – stosownie
do treści właściwego studium A, przy czym postanowienie
§ 11 ust. 4 wykonuje się odpowiednio (w tym zakresie, w
jakim nie zostało to uwzględnione w decyzjach zarządczych
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zaprojektowanych przez Pełnomocników nadleśnictw likwidowanych oraz
poddawanych podziałowi),
f) doprowadzenie do spisania porozumień (aktów prawnych
odpowiadających) oraz protokółów zdawczo-odbiorczych w
wykonaniu:
– decyzji zarządczej wydanej przez Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych na podstawie jej projektu, o którym
mowa w lit. e,
– decyzji zarządczych wydanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na podstawie ich projektów
sporządzonych przez Pełnomocników nadleśnictw likwidowanych lub dzielonych,
g) doprowadzenie do sporządzenia bilansów zamknięcia i
otwarcia dla nadleśnictwa reorganizowanego,
h) doprowadzenie do aktualizacji umowy rachunku bankowego
oraz do aktualizacji danych o nadleśnictwie w oficjalnych
rejestrach i ewidencjach (REGON, NIP, VAT, rejestr sądowy,
ewidencja gruntów i budynków, inne oficjalne rejestry i
ewidencje), przy czym w uzasadnionych przypadkach aktualizacja danych o nadleśnictwie w ewidencji gruntów i
budynków może podlegać jedynie zainicjowaniu przez Pełnomocnika, a także doprowadzenie do zaktualizowania w bazie
danych SILP wszelkich informacji o nadleśnictwie według
stanu na datę uznania tego nadleśnictwa za zreorganizowane,
i) doprowadzanie do sporządzania i przedkładania regionalnej
dyrekcji Lasów Państwowych dokumentacji przedwykonawczej oraz powykonawczej stanowiącej podstawę wnioskowania o przelew środków związanych z funduszem leśnym,
służących finansowaniu przedsięwzięcia reorganizacyjnego A,
j) zapewnienie prowadzenia rzetelnej ewidencji księgowej i
pozabilansowej zdarzeń będących realizacją danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego A,
k) przygotowanie projektu decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o uznaniu nadleśnictwa za
zreorganizowane, przy czym postanowienie § 11 ust. 4 wykonuje się odpowiednio,
l) inne obowiązki wskazane we właściwym zarządzeniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wchodzącym w
zbiór zarządzeń, o których mowa w Rozdziale 2;
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4) w odniesieniu do nadleśnictw tworzonych:
a) przekazywanie komórce organizacyjnej DGLP właściwej do
spraw planowania informacji o zapotrzebowaniu na środki
finansowe związane z tworzeniem nadleśnictwa celem
uwzględnienia tych informacji w planie finansowo-gospodarczym Lasów Państwowych,
b) przygotowanie projektu decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie zagospodarowania
nieruchomości oraz składników majątkowych mających
wejść we władanie nadleśnictwa tworzonego – stosownie do
treści właściwego studium A, przy czym postanowienie § 11
ust. 4 wykonuje się odpowiednio (w tym zakresie, w jakim nie
zostało to uwzględnione decyzjach zarządczych Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych zaprojektowanych przez
Pełnomocników nadleśnictw likwidowanych oraz poddawanych podziałowi),
c) doprowadzenie do spisania porozumień (aktów prawnych
odpowiadających) oraz protokołów zdawczo-odbiorczych w
wykonaniu:
– decyzji zarządczej wydanej przez Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych na podstawie jej projektu, o którym
mowa w lit. b,
– decyzji zarządczych wydanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na podstawie ich projektów
sporządzonych przez Pełnomocników nadleśnictw likwidowanych lub dzielonych,
d) doprowadzenie do sporządzenia bilansu otwarcia dla nadleśnictwa tworzonego,
e) doprowadzenie do zawarcia umowy rachunku bankowego
oraz do ujęcia nadleśnictwa w oficjalnych rejestrach i ewidencjach (REGON, NIP, VAT, rejestr sądowy, ewidencja gruntów
i budynków, inne oficjalne rejestry i ewidencje), przy czym w
uzasadnionych przypadkach aktualizacja danych o nadleśnictwie w ewidencji gruntów i budynków może podlegać
jedynie zainicjowaniu przez Pełnomocnika, a także doprowadzenie do umieszczenia w bazie danych SILP wszelkich
wymaganych informacji o nadleśnictwie według stanu na
datę uznania tego nadleśnictwa za utworzone,
f) doprowadzanie do sporządzania i przedkładania regionalnej
dyrekcji Lasów Państwowych dokumentacji przedwykonawczej oraz powykonawczej stanowiącej podstawę wnioskowania o przelew środków związanych z funduszem leśnym,
służących finansowaniu przedsięwzięcia reorganizacyjnego A,
g) zapewnienie prowadzenia rzetelnej ewidencji księgowej i
pozabilansowej zdarzeń będących realizacją danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego A,
h) przygotowanie projektu decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o uznaniu nadleśnictwa za
utworzone, przy czym postanowienie § 11 ust. 4 wykonuje się
odpowiednio,
i) inne obowiązki wskazane we właściwym zarządzeniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wchodzącym w
zbiór zarządzeń, o których mowa w Rozdziale 2.
§ 25
Wyjściową podstawę formalną działań w zakresie: wyrejestrowywania nadleśnictw likwidowanych z oficjalnych rejestrów i
ewidencji oraz rozwiązywania przez nie umów rachunku bankowego, rejestrowania w oficjalnych rejestrach i ewidencjach nadleśnictw utworzonych oraz zawierania przez nie umów rachunku
bankowego, aktualizowania danych w oficjalnych rejestrach i
ewidencjach o nadleśnictwach zachowujących byt po podziale lub
powiększonych oraz aktualizowania przez nie umów rachunku
bankowego stanowi:
1) uwiarygodniona przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych treść niniejszego zarządzenia;
2) uwiarygodniona przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych treść studium A dotycząca danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego A wraz z uwiarygodnioną decyzją
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3)
4)
5)
6)

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zatwierdzającą
to studium;
uwiarygodniona przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych treść właściwego zarządzenia wchodzącego w
skład zbioru zarządzeń, o których mowa w Rozdziale 3;
zatwierdzone bilanse zamknięcia oraz otwarcia nadleśnictw;
dokumentacja geodezyjna sporządzona na potrzeby
ewidencji gruntów i budynków;
inne dokumenty o charakterze wyjściowych wymagane lub
żądane przez instytucje bankowe oraz organy rejestrowe i
ewidencyjne.

§ 26
W związku z przedsięwzięciami reorganizacyjnymi A do
obowiązków nadleśniczych, kierujących nadleśnictwami poddawanymi wyłącznie likwidacji formalnej i następczemu utworzeniu
formalnemu w związku ze zmianą siedziby tych nadleśnictw,
należy:
1) doprowadzenie do ujęcia nakładów na tworzenie infrastruktury administracyjnej, mającej stanowić nową siedzibę nadleśnictwa w planach finansowo-gospodarczych nadleśnictwa, w
tym nakładów do poniesienia z wykorzystaniem środków
związanych z funduszem leśnym;
2) doprowadzenie do zagospodarowania poprzedniej siedziby
zgodnie z postanowieniami studium A;
3) udzielenie zamówienia publicznego odpowiednio na roboty
budowlano-montażowe lub nabycie obiektów budowlanych
mających stanowić nową siedzibę nadleśnictwa;
4) doprowadzenie do wytworzenia lub nabycia obiektów budowlanych mających stanowić nową siedzibę nadleśnictwa;
5) doprowadzanie do sporządzania i przedkładania regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych dokumentacji przedwykonawczej oraz powykonawczej stanowiącej podstawę
wnioskowania o przelew środków związanych z funduszem
leśnym, służących finansowaniu przedsięwzięcia reorganizacyjnego A;
6) zapewnienie prowadzenia rzetelnej ewidencji księgowej i
pozabilansowej zdarzeń będących realizacją danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego A;
7) przygotowanie projektu decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o zmianie siedziby nadleśnictwa;
8) doprowadzenie do aktualizacji w ewidencjach i rejestrach
oraz w umowie rachunku bankowego, potrzebnych ze
względu na zmianę siedziby nadleśnictwa – z wykorzystaniem do tego decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych podjętej na podstawie jej projektu, o
którym mowa w pkt 4.
§ 27
1. Na podstawie projektów, o których mowa w § 24 pkt 1 lit. m, pkt 2
lit. l, pkt 3 lit. k, pkt 4 lit. h oraz w § 26 pkt 7 – Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych podejmuje decyzje zarządcze odpowiednio:
1) w sprawie uznania nadleśnictwa za zlikwidowane,
2) w sprawie uznania nadleśnictwa za podzielone z zachowaniem bytu przez nadleśnictwo poddane podziałowi,
3) w sprawie uznania nadleśnictwa za zreorganizowane,
4) w sprawie uznania nadleśnictwa za utworzone,
5) w sprawie uznania nadleśnictwa za zlikwidowane formalnie i
utworzone formalnie w związku ze zmianą jego siedziby.
2. Podjęcie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, skutkuje
zakończeniem wypełniania funkcji przez osoby właściwych
Pełnomocników, a dodatkowo:
1) w odniesieniu do decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wiąże
się z odwołaniem osoby nadleśniczego z pełnionej funkcji;
2) w odniesieniu do decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wiąże
się z powołaniem osoby do pełnienia obowiązków nadleśnictwa utworzonego.
BILP 6/2016

§ 28
1. Po uznaniu nadleśnictwa za utworzone – pełniący obowiązki
nadleśniczego bezzwłocznie nawiązuje, za ich zgodą, stosunki
pracy z byłymi pracownikami nadleśnictw poddanych likwidacji
lub pomniejszeniu w związku z ich podziałem, przy czym następuje to na warunkach uwzględniających wyniki negocjacji oraz
uzgodnień z właściwymi organizacjami związków zawodowych.
2. Przedsięwzięcia reorganizacyjne A powinny być projektowane i
realizowane w ten sposób, aby nie wystąpiły okresy pozostawania ww. pracowników bez wynagrodzeń.
§ 29
1. Uznanie nadleśnictwa za:
1) podzielone z zachowaniem bytu przez to nadleśnictwo po
podziale,
2) zreorganizowane oraz za
3) utworzone
nie musi oznaczać zaprzestania realizacji działań reorganizacyjnych przez te nadleśnictwa, jeżeli wynika to z harmonogramu
zdarzeń oraz planu finansowego, o których mowa we właściwym
zarządzeniu wchodzącym w skład zbioru zarządzeń, o których
mowa w Rozdziale 2.
2. Po formalnym utworzeniu, powiększeniu oraz uznaniu nadleśnictwa za zachowujące byt po podziale – pod kierunkiem nadleśniczego lub pełniącego obowiązki nadleśniczego powinny być
realizowane w szczególności te działania, wiążące się z
procesem zamówień publicznych, które nie warunkują uznania
nadleśnictwa za formalnie utworzone, powiększone lub zachowujące byt po podziale, przy czym chodzi tu głównie o realizowanie robót budowlano-montażowych. Postanowienia § 26
wykonuje się odpowiednio.
§ 30
1. W toku realizacji przedsięwzięcia reorganizacyjnego A do
obowiązków właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych (właściwych dyrektorów regionalnych dyrekcji
LP), wypełnianych w ramach wyręczania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych przy pomocy właściwych stanowisk
pracy regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych), należy prowadzenie wszelkiej
działalności pomocniczej, w tym w zakresie kontrolingu, nadzoru
oraz kontroli nadleśnictw objętych danym przedsięwzięciem,
skutkujące określonymi decyzjami zarządczymi, mającymi na
celu zapewnienie realizacji tego przedsięwzięcia w sposób należycie zorganizowany oraz skoordynowany, w tym skutkujące w
szczególności:
1) wnioskami do Dyrektora Generalnego LP o uwzględnienie
środków finansowych na realizację danego przedsięwzięcia
restrukturyzacyjnego w kolejnych planach finansowo-gospodarczych, w szczególności w planach funduszu leśnego;
2) wnioskami (w miarę potrzeb) o znowelizowanie (skonkretyzowanie oraz zaktualizowanie) zarządzeń, o których mowa w
Rozdziale 2;
3) zobowiązywaniem (w miarę potrzeb) Pełnomocników, a po
wypełnieniu przez nich funkcji przez nadleśniczych (p.o. nadleśniczych), do dokonania niezbędnych korektur prowadzonej działalności w zakresie danego przedsięwzięcia
reorganizacyjnego A;
4) sporządzaniem i przedkładaniem w Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych dokumentacji będących wnioskami o
przelew środków na realizację przedsięwzięcia reorganizacyjnego A;
5) zatwierdzeniem bilansów zamknięcia oraz bilansów otwarcia
nadleśnictw.
2. W regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych jest prowadzona
określona ewidencja księgowa zdarzeń związanych z realizacją
przedsięwzięcia reorganizacyjnego A,
3. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wykorzystując wyniki ww. kontrolingu, nadzoru oraz kontroli, przedkłada
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Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych, w miarę potrzeb,
jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, meldunki operacyjne o
postępie realizacji danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego A.
§ 31
Poza obowiązkami wskazanymi w poprzedzających postanowieniach niniejszego zarządzenia – Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych, korzystając m.in. z pomocy właściwych stanowisk
pracy w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych:
1) odnosi się decyzyjnie do wniosków, o których mowa w § 30
ust. 1;
2) zapewnia prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z
realizacją przedsięwzięcia reorganizacyjnego A;
3) doprowadza, w razie takiej potrzeby, do przejściowego
objęcia przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych
bezpośredniego zarządu nieruchomościami i innymi składnikami majątkowymi:
a) znajdującymi się dotąd w bezpośrednim zarządzie
– nadleśnictw likwidowanych lub dzielonych,
– innych nadleśnictw, jeżeli składniki te są ujęte w
ewidencji majątku zbędnego,
b) wytworzonymi lub nabytymi przez Dyrekcję Generalną
Lasów Państwowych,
c) w celu przeniesienia tego bezpośredniego zarządu do
nadleśnictw reorganizowanych (powiększanych) lub
tworzonych;
4) udziela wszelkich wyjaśnień operacyjnych związanych z
realizacją niniejszego zarządzenia w odniesieniu do przedsięwzięć reorganizacyjnych A;
5) podejmie wszelkie inne działania, które okażą się konieczne
(potrzebne) w związku z realizacją przedsięwzięcia reorganizacyjnego A.
Rozdział 4.
Ewidencja zdarzeń związanych z realizacją przedsięwzięcia
reorganizacyjnego A
§ 32
Zdarzenia związane z realizacją przedsięwzięcia reorganizacyjnego A podlegają ewidencji księgowej oraz w określonym zakresie
ewidencji pozabilansowej.
§ 33
1. Ewidencja pozabilansowa jest prowadzona w:
1) objętych danym przedsięwzięciem reorganizacyjnym A
nadleśnictwach likwidowanych lub poddawanych podziałowi,
2) w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
2. W ewidencji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ujmuje się:
1) lasy, grunty niebędące lasami, nieruchomości niegruntowe
oraz inne składniki majątkowe, w tym ruchomości przewidziane do protokolarnego przekazania w zarząd Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych na potrzeby przedsięwzięcia reorganizacyjnego A;
2) składniki majątkowe przewidziane do ujęcia w ewidencji
majątku zbędnego.
3. Składniki majątkowe ujęte w ewidencji, o której mowa ust. 1 pkt 1,
wykreśla się z tej ewidencji po:
1) protokolarnym ich przekazaniu w zarząd, o którym mowa w
ust. 2 pkt 1;
2) ujęciu składników majątkowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
w ewidencji majątku zbędnego.
4. W ewidencji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ujmuje się lasy, grunty
niebędące lasami oraz nieruchomości niegruntowe oraz inne
składniki majątkowe przejęte w zarząd, o którym mowa w ust. 2
pkt 1.
5. Składniki majątkowe ujęte w ewidencji, o której mowa w ust. 1
pkt 2, wykreśla się z tej ewidencji po protokolarnym ich przekazaniu w zarząd nadleśnictw podlegających reorganizacji lub
nadleśnictw podlegających tworzeniu.
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§ 34
1. Indeks zapisów księgowych dotyczących zdarzeń związanych z
realizacją danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego A zawiera
załącznik nr 6.
2. Indeks, o którym mowa w ust. 1, należy traktować:
1) wyłącznie jako źródło inspiracji przy wykonywaniu postanowienia § 62 ust. 5;
2) w części stanowiącej przypisy – jako szczegółowy komentarz:
a) zawierający praktyczne wskazówki dokonywania ww.
zapisów księgowych oraz wykonywania poszczególnych
postanowień zarządzenia, a także
b) wypełniający funkcję uzasadniania rozstrzygnięć przyjętych w tychże postanowieniach.
Część V.
Przedsięwzięcia reorganizacyjne polegające na tworzeniu,
łączeniu, w tym powiększaniu, dzieleniu
oraz likwidacji zakładów LP
Rozdział 1.
Koncepcja utworzenia, połączenia, podzielenia
oraz likwidacji zakładów LP
§ 35
1. Przedsięwzięcia reorganizacyjne polegające na likwidacji, dzieleniu, łączeniu, w tym powiększaniu, oraz tworzeniu zakładów LP,
zwane dalej przedsięwzięciami reorganizacyjnymi B, wymagają
sporządzenia studium koncepcyjnego, zwanego dalej studium B.
2. Do studium B należy odpowiednio odnosić postanowienia:
1) § 10, z tym że:
a) studium B powinno zawierać opinie kierowników zakładów
o zasięgu regionalnym i krajowym podlegających likwidacji, podziałowi, łączeniu, w tym reorganizacji, odpowiednio przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych oraz przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych,
b) pobranie opinii, o których mowa w lit. a:
– stanowi wykonanie przepisu § 19 pkt 6 Statutu LP w
odniesieniu do likwidacji, podziału, łączenia, w tym reorganizacji zakładów LP o zasięgu regionalnym,
– stanowi wyraz woli zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w odniesieniu do likwidacji,
podziału, łączenia, w tym reorganizacji zakładów LP o
zasięgu krajowym,
c) wykonanie przepisów m.in. ustawy o związkach zawodowych, związanych z przedsięwzięciem reorganizacyjnym
B i realizacją tego przedsięwzięcia, stanowi odpowiednio
obowiązek dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
2) § 11, z tym że:
a) studium B projektuje się:
– w zainteresowanej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych pod kierunkiem dyrektora regionalnej dyrekcji
LP, jeżeli przedsięwzięcie reorganizacyjne B dotyczy
likwidacji, podziału, łączenia, w tym reorganizacji, oraz
tworzenia zakładów LP o zasięgu regionalnym, mających podlegać nadzorowi dyrektora kierującego daną
regionalną dyrekcją LP,
– w Dyrekcji Generalnego LP (pod kierunkiem Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych w komórce organizacyjnej właściwej do spraw organizacji, współdziałającej
z innymi komórkami DGLP), jeżeli przedsięwzięcie reorganizacyjne B dotyczy likwidacji, podziału, łączenia, w
tym reorganizacji, oraz tworzenia zakładu LP (zakładów
LP) o zasięgu krajowym,
– w ramach – inicjowanej operacyjnie przez dyrektora
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (dyrektorów
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) lub przez
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Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – współpracy wyżej wymienionych komórek organizacyjnych
DGLP oraz zainteresowanej regionalnej dyrekcji LP
(zainteresowanych regionalnych dyrekcjach LP), jeżeli
przedsięwzięcie reorganizacyjne B dotyczy jednocześnie likwidacji, podziału, łączenia, w tym reorganizacji,
oraz tworzenia zakładu LP (zakładów LP) o zasięgu
regionalnym i krajowym, przy czym Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych oraz dyrektorzy regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych kierują projektowaniem
studium B, każdy w swoim zakresie,
b) akt przedłożenia przez dyrektora regionalnej dyrekcji
LP studium B, dotyczącego zakładu LP (zakładów LP) o
zasięgu regionalnym, stanowi wykonanie przez tego dyrektora przepisu art. 34 pkt 2 ustawy (w tym zakresie, w jakim
przepis ten stanowi o możności tworzenia przez dyrektora
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych zakładów LP
o zasięgu regionalnym pod warunkiem uzyskania na to
zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych), jak
również przepisu § 19 pkt 6 Statutu LP (w tym zakresie,
w jakim przepis ten zobowiązuje dyrektora regionalnej
dyrekcji Lasów Państwowych do przedstawiania Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych wniosków w
sprawie tworzenia, dzielenia, łączenia i likwidacji zakładów
LP, przy czym należy przyjmować, iż chodzi tu o zwracanie
się w trybie wniosku o wyrażenie przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zgody na realizację przedsięwzięcia reorganizacyjnego B, dotyczącego zakładów LP o
zasięgu regionalnym),
c) w odniesieniu do studium B dotyczącego zakładu LP
(zakładów LP) o zasięgu krajowym lub dotyczącego jednocześnie zakładów LP o zasięgu regionalnym i o zasięgu
krajowym – studia te sporządza się w wykonaniu dobrych
praktyk zarządczych. Komórka właściwa w DGLP do
spraw organizacji jest odpowiedzialna za zaprojektowanie
studium B, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w
zgodzie z kryteriami rzetelności, legalności, celowości oraz
gospodarności,
d) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, w kontakcie
operacyjnym z komórką organizacyjną, o której mowa w lit. c,
podejmuje zaprojektowaną przez tę komórkę (i poddaną
zaopiniowaniu przez Kolegium Lasów Państwowych)
decyzję zarządczą:
– zatwierdzającą studium B dotyczące zakładu LP
(zakładów LP) o zasięgu krajowym lub jednocześnie
zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym,
– zatwierdzającą studium B dotyczące zakładów o zasięgu
regionalnym,
– zatwierdzającą studium B dotyczące zakładu LP
(zakładów LP) o zasięgu regionalnym ze wskazaniem
koniecznych zmian i uzupełnień,
– kierującą studium B dotyczące zakładu LP (zakładów
LP) o zasięgu regionalnym do zmian i uzupełnień,
– odmawiającą zatwierdzenia studium B dotyczącego
zakładu LP (zakładów LP) o zasięgu regionalnym, przy
czym odmowa tego studium oznacza brak zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na realizację
przedsięwzięcia reorganizacyjnego B, dotyczącego
zakładu LP (zakładów LP) o zasięgu regionalnym;
3) § 12, z tym że postanowienia tego przepisu odnoszą się do
studium B, dotyczącego zakładu LP (zakładów LP) o zasięgu
regionalnym.
§ 36
1. Opracowywanie studium B, związanego z danym przedsięwzięciem reorganizacyjnym B, należy rozpocząć od ustalenia wykazu
zakładów LP istniejących oraz przewidywanych do utworzenia w
realizacji tegoż przedsięwzięcia, z następczym nadaniem tym
zakładom właściwych statusów.
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2. W ramach przedsięwzięcia reorganizacyjnego B – istniejące lub
przewidywane do utworzenia zakłady LP mogą mieć statusy
ustalone odpowiednio do statusów nadleśnictw obejmowanych
przedsięwzięciem reorganizacyjnym A.
§ 37
Na potrzeby analizy celowości przedsięwzięć reorganizacyjnych B
ustala się następujące cele do osiągnięcia poprzez realizację działań leżących w samodzielnej gestii LP:
1) zapewnienie możliwości wypełniania we własnym zakresie –
w ramach uprawnionego obszaru działalności Lasów
Państwowych przypisanego z mocy prawa do zakładów LP
– obowiązków LP, jeżeli alternatywą dla takiego rozwiązania
musiałaby być konieczność korzystania przez Lasy
Państwowe z outsourcingu zewnętrznego, wiążącego się z
większymi kosztami i nakładami aniżeli koszty, nakłady przewidywane do ponoszenia bez korzystania z robót, dostaw i
usług zewnętrznych – a przy tym dodatkowa w szczególności
konieczność korzystania z outsourcingu zewnętrznego:
a) niezapewniającego Lasom Państwowym poziomu przychodów ze sprzedaży zewnętrznej na poziomie przewyższającym przychody przewidywane do osiągania przy
prowadzeniu działalności wytwórczej bez outsourcingu
zewnętrznego, lub/oraz
b) wymagającego dopiero należycie ukształtowania się na
rynku albo bardzo trudno dostępnego na rynku, lub/oraz
c) wysokospecjalistycznego, wymagającego – praktycznie
niemożliwej do uzyskania ze względu na pozostawanie
wykonawców poza strukturą organizacyjną LP – analitycznej i detalicznej wiedzy o funkcjonowaniu Lasów
Państwowych, niepozwalającego przy tym – z tych samych
względów – na:
– prowadzenie wymaganego, szczególnie restrykcyjnego kontrolingu, nadzoru oraz kontroli wykonawców
odpowiednio ze strony Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych lub dyrektorów regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych, lub/oraz
– wykonywanie działalności w szczególnie uzasadnionej
formie realizacji wspólnego przedsięwzięcia jednostek
organizacyjnych LP, lub/oraz
d) cechującego się nadzwyczajną dyspozycyjnością, praktycznie niemożliwą do uzyskania ze względu na barierę
zamówień publicznych, lub/oraz
e) nierokującego efektów dodatkowych uzyskiwanych – w
razie prowadzenia przez LP danej działalności w siłach
własnych – w zakresie podniesienia szeroko rozumianego
goodwillu LP, lub/oraz
f) niedającego pewności zachowania wymaganej – ze
względu na interes Skarbu Państwa lub LP – dyskrecji
prowadzonych działań do czasu uzyskania jej efektów
oraz prowadzenia tych działań przy pełnym utożsamianiu
się z Lasami Państwowymi jako wartością instrumentalną;
2) podejmowanie w Lasach Państwowych różnej działalności
zarobkowej, związanej ze sprzedażą produktów wyjściowych
tej działalności podmiotom zewnętrznym, jeżeli pośrednio ma
być ona prowadzona na rzecz gospodarki leśnej w Lasach
Państwowych – z pożądanym efektem dodatkowym w postaci:
a) zintegrowania poziomego ww. działalności zarobkowej z
działalnością wytwórczą bezpośrednio na rzecz gospodarki leśnej,
b) zachowania przez zakłady LP płynności finansowej;
3) zapewnienie prowadzenia przez Lasy Państwowe działalności zgodnie z kryterium legalności poprzez eliminację przypadków funkcjonowania zakładów LP:
a) poza obszarem uprawnionego obszaru działalności LP,
b) z trwałym zachwianiem zasady, zgodnie z którą przychody
uzyskiwane przez zakłady LP powinny być wyższe aniżeli
koszty ponoszone na prowadzenie tejże działalności przez
zakłady LP,
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c) bez naruszenia zasady, że zbywanie wyrobów i usługi przez
zakłady LP innym jednostkom organizacyjnym Lasów
Państwowych powinno następować z zyskiem oraz po
cenach nie wyższych aniżeli cena nabycia tych wyrobów i
usług od podmiotów zewnętrznych.
§ 38
Analizę celowości danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego B
przedstawia się w formie tabelarycznej, kierując się odpowiednio
treścią załącznika nr 3.
§ 39
1. Plan działań w zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi w ramach przedsięwzięcia reorganizacyjnego B sporządza
się w formie zestawienia tabelarycznego.
2. Przy sporządzaniu zestawienia tabelarycznego, o którym mowa
w ust. 1, należy kierować się jego wzorem ustalonym w załączniku nr 4.
§ 40
1. Zapotrzebowanie na środki finansowe potrzebne do ewentualnego przeprowadzenia danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego B ustala się jako sumę:
1) środków finansowych koniecznych do:
c) wytworzenia, w tym w ramach robót budowlano-montażowych, lub
d) nabycia od podmiotów zewnętrznych składników majątkowych objętych określonym planem działań w zakresie
gospodarowania składnikami majątkowymi;
2) środków finansowych koniecznych do przeprowadzenia
remontów, ulepszeń oraz przemieszczeń składników majątkowych, przewidywanych do zagospodarowania w realizacji
ww. zmian organizacyjnych – będących składnikami majątkowymi, objętymi określonym planem działań w zakresie
gospodarowania składnikami majątkowymi;
3) środków finansowych koniecznych do dokonania niezbędnego ewentualnego przeszkolenia oraz przekwalifikowania
kadry pracowniczej;
4) środków finansowych koniecznych do utrzymania pełnomocników, o których mowa w Rozdziale 3, jeżeli nie działają oni
w ramach istniejącego stosunku pracy z jednostką organizacyjną LP oraz wynikającego z niego wynagrodzenia za pracę;
5) środków finansowych koniecznych do:
a) wywiązania się przez ww. Pełnomocników oraz przez
kierowników zakładów LP likwidowanych oraz tworzonych
formalnie w związku ze zmianą ich siedzib z ciążących
na nich obowiązków w zakresie prawnego i faktycznego usankcjonowania procesu likwidowania, dzielenia,
łączenia, w tym powiększania, oraz tworzenia zakładów
LP w ramach danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego
B – stosownie do postanowień Rozdziału 3,
b) uregulowania zobowiązań zakładów LP przewidzianych do
zlikwidowania w związku z przekazaniem (zbyciem) – w
formie zorganizowanej lub niezorganizowanej – podmiotom
zewnętrznym wszystkich lub zdecydowanej większości
zasobów ekonomicznych, będących dotąd we władaniu
tych zakładów LP, jeżeli nie będzie to mogło nastąpić z
wykorzystaniem środków finansowych tych zakładów LP –
pochodzących z ich działalności wytwórczej, prowadzonej
do czasu uznania za jednostki zlikwidowane;
6) środków finansowych stanowiących pierwsze zasilenie
zakładów LP tworzonych, z zastrzeżeniem zakładów LP
tworzonych formalnie w związku ze zmianą siedziby;
7) innych środków finansowych pod warunkiem jednoznacznego wskazania ich przeznaczenia w procesie realizacji
danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego B.
3. Kwoty środków finansowych, o których mowa w ust.1:
1) ustala się w oparciu o najlepszą wiedzę sporządzających
studium A przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych jej
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źródeł, w tym katalogów, sprawozdawczości wewnętrznej
Lasów Państwowych, cenników, informacji GUS, informacji
zawartych na temat kształtowania się cen, kosztów, nakładów,
czasochłonności itd. w dostępnych bazach danych;
2) wyszczególnia się w studium B w rozbiciu na poszczególne
lata kalendarzowe realizacji danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego B.
§ 41
Studium B powinno przybierać formę zwartej dokumentacji
analogowej.
Rozdział 2.
Stanowienia zarządzeń i decyzji związanych z realizacją
przedsięwzięcia reorganizacyjnego B
§ 42
1. Decyzja zarządcza Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zatwierdzająca studium B lub, w odniesieniu do studiów
dotyczących zakładów o zasięgu regionalnym, w tym zatwierdzająca studium B po dokonaniu w nim koniecznych zmian i
uzupełnień, stanowi podstawę zaprojektowania – odrębnie dla
poszczególnych zakładów LP, objętych danym przedsięwzięciem reorganizacyjnym B: istniejących oraz przewidzianych do
utworzenia – zarządzeń odpowiednio w sprawie:
1) postawienia zakładu LP w stan likwidacji;
2) przystąpienia do podziału zakładu LP z zachowaniem bytu
przez ten zakład LP po dokonaniu jego podziału;
3) reorganizacji zakładu LP poprzez przyłączenie do niego
zorganizowanej (zorganizowanych) części zakładu LP
(zakładów LP) zlikwidowanych lub podzielonych;
4) rozpoczęcia procesu tworzenia zakładu LP.
2. Projekty zarządzeń, o których mowa w ust. 1, sporządza:
1) w odniesieniu do zakładów LP o zasięgu krajowym – komórka
organizacyjna właściwa w Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych do spraw organizacji, pozostając w operacyjnym kontakcie z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych;
2) w odniesieniu do zakładów LP o zasięgu regionalnym –
właściwa komórka organizacyjna regionalnej dyrekcji LP,
pozostając w operacyjnym kontakcie z właściwym dyrektorem regionalnej dyrekcji LP.
3. Każdy z projektów ww. zarządzeń w wersji ostatecznej powinien:
1) przywoływać w formie załącznika decyzję, o której mowa ust. 1,
wraz ze związanym z nim studium B;
2) jednoznacznie ustalać status zakładów w ramach danego
przedsięwzięcia reorganizacyjnego B;
3) wskazywać osobę fizyczną umocowaną na podstawie
danego zarządzenia odpowiednio przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych lub przez dyrektora regionalnej
dyrekcji Lasów Państwowych do pełnienia funkcji Pełnomocnika w procesie likwidowania, dzielenia, reorganizowania lub
tworzenia danego zakładu LP (dalej Pełnomocnik Dyrektora
Generalnego lub Pełnomocnik regionalny), z tym że osoby
Pełnomocnika Dyrektora Generalnego lub Pełnomocnika
regionalnego nie wyznacza się w przypadku zakładu LP,
który podlega wyłącznie formalnej likwidacji, a następnie
formalnemu utworzeniu w związku ze zmianą siedziby;
4) jednoznacznie ustalać zakres obowiązków i uprawnień
Pełnomocnika Dyrektora Generalnego lub Pełnomocnika
regionalnego – stosownie do postanowień Rozdziału 3;
5) zawierać termin rozpoczęcia oraz zakończenia działań w
zakresie odpowiednio likwidacji, podziału z opcją zachowania
bytu przez zakład LP po podziale, reorganizacji oraz
tworzenia zakładu LP;
6) wskazywać zdarzenia reorganizacyjne w ramach przedsięwzięcia reorganizacyjnego B, jakie w tym i innym zakładzie
LP powinny poprzedzić rozpoczęcie działań, o których mowa
w pkt 5;
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7) zawierać:
c) harmonogram zdarzeń,
d) plan finansowy działań, o których mowa w pkt 5, oraz
plan zagospodarowania nieruchomości oraz innych składników majątkowych, przy czym plany te powinny wynikać z
danego studium B.
§ 43
1. Zarządzenia odpowiednio Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych lub dyrektora regionalnej dyrekcji LP, wydawane
na podstawie ich projektów, o których mowa w § 42 ust. 2,
stanowią formalną podstawę przystąpienia do działań, o których
mowa w § 42 ust. 3 pkt 5 (działania reorganizacyjne).
2. Jeżeli rozpoczęcie działań reorganizacyjnych (na przykład
rozpoczęcie tworzenia zakładu LP) jest uzależnione od zakończenia innych działań reorganizacyjnych w tym lub innym zakładzie LP w ramach danego przedsięwzięcia B (na przykład od
dokonania podziału tego zakładu LP lub od podziału lub zlikwidowania innego zakładu LP) – zarządzenia w sprawie tychże
działań zależnych mogą być wydawane w terminie odpowiednio
przesuniętym w stosunku do terminów wydania innych zarządzeń związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.
Rozdział 3.
Obowiązki stanowisk pracy w Lasach Państwowych
związane z realizacją
przedsięwzięć reorganizacyjnych B
§ 44
W odniesieniu do obowiązków stanowisk pracy w Lasach
Państwowych, związanych z realizacją przedsięwzięć reorganizacyjnych B, należy wykonywać odpowiednio postanowienia niniejszego zarządzenia zawarte:
1) w § 23, z tym że co do zasady na osobę Pełnomocnika
wyznacza się osobę kierownika, kierującego aktualnie
zakładem LP: postawionym w stan likwidacji, dzielonym z
opcją zachowania bytu przez ten zakład po jego podziale,
reorganizowanym;
2) w § 24, z tym że:
a) Pełnomocnicy regionalni działania swoje adresują do
właściwych komórek organizacyjnych w regionalnych
dyrekcjach Lasów Państwowych lub do dyrektorów
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, zaś decyzje
zarządcze, o których mowa w § 24, związane z działaniami Pełnomocników regionalnych nie wydaje Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych, lecz właściwi dyrektorzy
regionalnych dyrekcji LP,
b) Pełnomocnicy Dyrektora Generalnego dokumentację
przedwykonawczą oraz powykonawczą, stanowiącą
podstawę wnioskowania o przelew środków związanych
z funduszem leśnym, służących finansowaniu przedsięwzięcia reorganizacyjnego B, przedkładają nie dyrektorowi
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, lecz komórce
organizacyjnej, właściwej w DGLP do spraw realizacji
planu finansowo-gospodarczego w LP;
3) w § 25–29.
§ 45
1. W toku realizacji przedsięwzięcia reorganizacyjnego B do
obowiązków właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych (właściwych dyrektorów regionalnych dyrekcji
LP), wypełnianych przy pomocy właściwych stanowisk pracy
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych), należy prowadzenie kontrolingu, nadzoru
oraz kontroli zakładów LP o zasięgu regionalnym, objętych
danym przedsięwzięciem, skutkujące określonymi decyzjami
zarządczymi, mającymi na celu zapewnienie realizacji tego
przedsięwzięcia w sposób należycie zorganizowany oraz skoordynowany, w tym skutkujące w szczególności:
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1) wnioskami do Dyrektora Generalnego LP o uwzględnienie
środków finansowych na realizację danego przedsięwzięcia
restrukturyzacyjnego w kolejnych planach finansowo-gospodarczych, w szczególności w planach funduszu leśnego;
2) znowelizowaniem (skonkretyzowaniem oraz zaktualizowaniem) zarządzeń, o których mowa w Rozdziale 2;
3) zobowiązywaniem (w miarę potrzeb) Pełnomocników regionalnych, a po wypełnieniu przez nich funkcji kierowników
zakładów LP, do dokonania niezbędnych korektur prowadzonej działalności w zakresie danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego B dotyczącego zakładów LP o zasięgu
regionalnym;
4) sporządzaniem i przedkładaniem w Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych dokumentacji, będących wnioskami o
przelew środków na realizację przedsięwzięcia reorganizacyjnego B;
5) zatwierdzeniem bilansów zamknięcia oraz bilansów otwarcia
zakładów LP o zasięgu regionalnym.
2. W regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych jest prowadzona
określona ewidencja księgowa zdarzeń związanych z realizacją
przedsięwzięcia reorganizacyjnego B.
3. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wykorzystując
wyniki ww. kontrolingu, nadzoru oraz kontroli, przedkłada Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych, w miarę potrzeb, jednak
nie rzadziej niż raz na kwartał, meldunki operacyjne o postępie
realizacji danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego B.
§ 46
Poza obowiązkami wskazanymi w poprzedzających postanowieniach niniejszego zarządzenia Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych, korzystając m.in. z pomocy właściwych stanowisk
pracy w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych:
1) odnosi się decyzyjnie do wniosków, o których mowa w § 45
ust. 1;
2) prowadzi, z wykorzystaniem m.in. meldunków operacyjnych,
o których mowa w § 45 ust. 3, kontroling, nadzór oraz kontrolę
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w zakresie realizacji poszczególnych przedsięwzięć reorganizacyjnych B – z
następczym podejmowaniem niezbędnych decyzji zarządczych adresowanych do dyrektora regionalnej dyrekcji LP
(dyrektorów regionalnych dyrekcji LP);
3) wykonuje w sposób odpowiedni lub doprowadza do odpowiedniego wykonania postanowień § 45, odnosząc odpowiednio te postanowienia do:
a) kontrolingu, nadzoru oraz kontroli zakładów LP o zasięgu
krajowym, objętych przedsięwzięciem reorganizacyjnym B,
b) nowelizacji wydanych przez siebie zarządzeń, o których
mowa w Rozdziale 2,
c) wpływania na działanie Pełnomocników Dyrektora Generalnego,
d) zatwierdzania bilansów zamknięcia i otwarcia zakładów
LP, o których mowa w lit. a;
4) zapewnia prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z
realizacją przedsięwzięcia reorganizacyjnego B;
5) udziela wszelkich wyjaśnień operacyjnych związanych z
realizacją niniejszego zarządzenia w odniesieniu do przedsięwzięć reorganizacyjnych B;
6) podejmie wszelkie inne działania, jakie okażą się konieczne
(potrzebne) w związku z realizacją przedsięwzięcia reorganizacyjnego B.
Rozdział 4.
Ewidencja zdarzeń związanych z realizacją przedsięwzięcia
reorganizacyjnego B
§ 47
Zdarzenia związane z realizacją przedsięwzięcia reorganizacyjnego B podlegają ewidencji księgowej oraz w określonym zakresie
ewidencji pozabilansowej.
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§ 48
1. Ewidencja pozabilansowa jest prowadzona w – objętych danym
przedsięwzięciem reorganizacyjnym B – zakładach LP, likwidowanych lub poddawanych podziałowi.
2. W ewidencji, o której mowa w ust. 1, ujmuje się:
1) nieruchomości gruntowe i niegruntowe oraz inne składniki
majątkowe, w tym ruchomości przewidziane do protokolarnego przekazania we władanie zakładów LP mających
podlegać utworzeniu w wyniku realizacji danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego B;
2) składniki majątkowe przewidziane do ujęcia w ewidencji
majątku zbędnego.
3. Składniki majątkowe ujęte w ewidencji, o której mowa ust. 1,
wykreśla się z tej ewidencji po:
1) protokolarnym ich przekazaniu we władanie, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1;
2) ujęciu składników majątkowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
w ewidencji majątku zbędnego.
§ 49
Indeks zapisów księgowych, dotyczących zdarzeń związanych z
realizacją danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego B, będzie
przedmiotem odrębnego zarządzenia Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych.
Część VI.
Przedsięwzięcia reorganizacyjne polegające na likwidacji,
dzieleniu, łączeniu, w tym powiększaniu, oraz tworzeniu
nadleśnictw i zakładów LP
§ 50
1. W każdym przypadku, w którym, zgodnie z zasadą kompleksowego podchodzenia do przedsięwzięć reorganizacyjnych w
Lasach Państwowych, dane przedsięwzięcie reorganizacyjne
obejmuje jednocześnie nadleśnictwa i zakłady LP (przedsięwzięcie reorganizacyjne C) – poprzedzające postanowienia
niniejszego zarządzenia wykonuje się odpowiednio, z tym że
podstawą inicjującą ewentualną realizację przedsięwzięcia reorganizacyjnego jest studium C.
2. Przedsięwzięcie reorganizacyjne C może przewidywać w szczególności:
1) reorganizację nadleśnictwa poprzez przyłączanie do niego
zakładu LP lub jego zorganizowanej części,
2) wydzielanie z nadleśnictwa zorganizowanej części używanej
następnie do tworzenia zakładu LP,
3) inne działania, wiążące się z potrzebą indywidualnego definiowania statusu nadleśnictwa lub zakładu LP, objętego
przedsięwzięciem reorganizacyjnym C.
§ 51
W sprawie przedsięwzięć reorganizacyjnych C zostanie wydane
odrębne zarządzenie Dyrektora Generalnego, konkretyzujące w
szczególności:
1) możliwe statusy nadleśnictw oraz zakładów LP obejmowanych przedsięwzięciem reorganizacyjnym C,
2) wskazania metodyczne co do analizy celowości realizacji
danego przedsięwzięcia reorganizacyjnego C,
3) prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z realizacją
przedsięwzięcia reorganizacyjnego C.
Część VII.
Ewidencja majątku zbędnego
§ 52
1. Mając między innymi na względzie działania związane z tworzeniem, łączeniem, dzieleniem oraz likwidowaniem nadleśnictw
albo zakładów Lasów Państwowych, w Lasach Państwowych
tworzy się ewidencję majątku zbędnego będącą zbiorem
raportów generowanych w ramach Systemu Informatycznego
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Lasów Państwowych (SILP). W ewidencji majątku zbędnego nie
ujmuje się lasów w rozumieniu ustawy o lasach.
2. Z punktu widzenia konkretnej jednostki organizacyjnej Lasów
Państwowych ewidencja majątku zbędnego, dotycząca tej
jednostki, pełni funkcję kont pozabilansowych w ramach
zespołów kont księgowych: zespołu 0 (aktywa trwałe), zespołu 1
(w części dotyczącej krótkoterminowych aktywów finansowych),
zespołu 3 (materiały i towary) oraz wyjątkowo zespołu 6 (w
części dotyczącej produktów nieznajdujących nabywców).
3. Prowadzenie ewidencji majątku zbędnego oraz związane z nim
utrzymywanie oraz zagospodarowywanie składników majątkowych objętych tą ewidencją stanowi realizację wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
finansowaną z użyciem środków związanych z funduszem
leśnym. Jest to działalność, którą należy klasyfikować jako działalność rozwojową w zakresie racjonalizacji stanu posiadania w LP.
§ 53
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych są
obowiązani do systematycznego wprowadzania do ewidencji
majątku zbędnego informacji o znajdujących się w ich władaniu
składnikach majątkowych, uznanych przez nich za niepotrzebne
lub niekonieczne do prowadzenia bieżącej i planowanej działalności wytwórczych oraz działalności pomocniczych na rzecz
tych działalności wytwórczych – z zastrzeżeniem co do
powierzchni ziemskich wyłączonych z produkcji leśnej lub objętych procedurą wyłączania z produkcji leśnej, a także nieruchomości zbywanych w wykonaniu art. 40a ustawy o lasach oraz w
wykonaniu innych przepisów ustawy.
2. W ewidencji majątku zbędnego – w charakterze informacji o
składnikach majątkowych niepotrzebnych lub niekoniecznych do
prowadzenia ww. działalności wytwórczych oraz działalności
pomocniczych na rzecz tych działalności wytwórczych – mogą
być w szczególności umieszczane dane:
1) o gruntach wraz z naniesieniami gruntowymi (w tym w
budowie) – tworzące funkcjonalne całości;
2) o powierzchniach ziemskich bez naniesień gruntowych;
3) o urządzeniach nieruchomych, stanowiących lub niestanowiących części składowych gruntów, w podziale na:
a) urządzenia gruntowe proste,
b) tymczasowe obiekty budowlane, w tym w budowie,
c) urządzenia budowlane (przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe, place pod śmietniki), w tym w budowie,
d) obiekty budowlane (budynki, budowle, obiekty małej architektury), w tym w budowie;
4) o urządzeniach technicznych i instalacjach, będących składową obiektów budowlanych lub tymczasowych obiektów
budowlanych, lub o funkcjonalnych częściach tych urządzeń
i instalacji, w tym o:
a) urządzeniach technicznych, będących urządzeniami
budowlanymi (lub o częściach funkcjonalnych tych urządzeń technicznych),
b) urządzeniach technicznych, będących maszynami,
sprzętem, osprzętem i narzędziami (lub o częściach funkcjonalnych tych urządzeń technicznych);
5) o urządzeniach technicznych i instalacjach (lub o częściach
funkcjonalnych tych urządzeń) na składzie (w magazynie);
6) o ruchomościach, będących środkami trwałymi lub częściami
składowymi środków trwałych, w tym w budowie;
7) o przedmiotach długotrwałego użytku (lub o ich częściach
funkcjonalnych);
8) o materiałach oraz towarach, a wyjątkowo również o produktach, jeżeli nie znajdują nabywców;
9) o wszelkich niematerialnych składnikach majątkowych.
§ 54
1. W związku z projektowaniem kompleksowym zmian organizacyjnych w Lasach Państwowych, polegających na tworzeniu,
łączeniu, dzieleniu oraz likwidowaniu nadleśnictw albo zakładów
BILP 6/2016

Lasów Państwowych – w Lasach Państwowych przeprowadza
się nadzwyczajną aktualizację ewidencji majątku zbędnego.
2. Decyzje zarządcze o aktualizacji ewidencji majątku zbędnego,
poprzedzającej projektowanie kompleksowych zmian organizacyjnych w Lasach Państwowych, podejmują zainteresowani
dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, a w
odniesieniu do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz
zakładów LP o zasięgu krajowym – Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych, przy czym z obowiązku dokonania przedmiotowej aktualizacji zwolnieni są nadleśniczowie oraz kierownicy
zakładów LP, kierujący jednostkami organizacyjnymi Lasów
Państwowych, które jako jednostki organizacyjne podlegające
likwidacji lub podziałowi mają być uwzględnione w danym
projekcie przedsięwzięcia reorganizacyjnego A lub B. Majątek
tych nadleśnictw lub zakładów LP ujmuje się w ewidencji majątku
zbędnego w wykonaniu przedsięwzięcia reorganizacyjnego A i
B, jeżeli – w realizacji tego przedsięwzięcia – nie zostanie on
zagospodarowany przez nadleśnictwa lub zakłady LP podlegające tworzeniu.
3. W decyzjach, o których mowa w ust. 2, dyrektorzy regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych oraz Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych, w trybie nadzoru prewencyjnego, mogą wskazywać – podejmując stosowne decyzje zarządcze – składniki
majątkowe wyczerpujące znamiona majątku niepotrzebnego lub
niekoniecznego danemu nadleśnictwu, zakładowi Lasów
Państwowych, a także regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych
i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowej do prowadzenia działalności wytwórczych oraz działalności pomocniczych na rzecz
tych działalności wytwórczych.
§ 55
1. Ewidencja majątku zbędnego oraz utrzymywanie oraz inne
zagospodarowywanie tego majątku będzie przedmiotem odrębnego zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną zawarte m.in.
postanowienia dotyczące:
1) prowadzenia ewidencji księgowej zdarzeń związanych z
ewidencją majątku zbędnego oraz jego utrzymywaniem oraz
innym zagospodarowywaniem;
2) katalogu możliwych działań, mających za przedmiot racjonalne zagospodarowanie w Lasach Państwowych lub przez
Lasy Państwowe składników majątkowych objętych
ewidencją majątku zbędnego;
3) obowiązku kierowników jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych:
a) należytej dbałości o składniki majątkowe objęte ewidencją
majątku zbędnego,
b) systemu finansowego związanego z prowadzeniem
ewidencji majątku zbędnego, a także jego utrzymywaniem
oraz innym zagospodarowywaniem,
c) formułowania:
a) uzasadnienia prowadzącego do uznania danego składnika za niepotrzebny lub niekonieczny do prowadzenia
działalności wytwórczej lub działalności pomocniczej na
jej rzecz, w tym z podaniem działań podejmowanych w
przeszłości w celu nadania składnikom majątkowym,
objętym ewidencją majątku zbędnego, przydatności do
prowadzenia działalności wytwórczej lub działalności
pomocniczej na jej rzecz,
b) zamierzeń co do zagospodarowania składników majątkowych objętych ewidencją majątku zbędnego;
4) obowiązków Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów
Państwowych w Bedoniu w zakresie permanentnego analizowania ewidencji majątku zbędnego oraz formułowania –
do odpowiedniego wykorzystania przez Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych – projektów programów
działań, mających za przedmiot racjonalne zagospodarowanie tego majątku w Lasach Państwowych lub przez Lasy
Państwowe – poza zagospodarowaniem:
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a) w związku ze zmianami organizacyjnymi w Lasach
Państwowych, w tym polegającymi na tworzeniu, łączeniu,
dzieleniu oraz likwidowania nadleśnictw albo zakładów
Lasów Państwowych,
b) w wykonaniu § 10 ust. 1 rozporządzenia finansowego;
5) działań w zakresie nadzoru prewencyjnego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz dyrektorów regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych, związanego z zamierzeniami,
o których mowa w pkt 2 lit. b;
6) funkcjonalności ewidencji majątku zbędnego oraz związanych z tą funkcjonalnością obowiązków oraz uprawnień przysługujących określonym stanowiskom pracy w Lasach
Państwowych;
7) obowiązków Zakładu Informatyki Lasów Państwowych dotyczących doprowadzenia do uwzględnienia ewidencji majątku
zbędnego w ramach Systemu Informatycznego Lasów
Państwowych (SILP).
§ 56
W zarządzeniu, o którym mowa w § 55, zostaną w szczególności zawarte postanowienia, że:
1) obowiązek sprawowania zarządu, w tym należytego utrzymywania i gospodarowania majątkiem zbędnym, ujmowanym w
ewidencji majątku zbędnego w następstwie realizacji przedsięwzięć reorganizacyjnych A lub B:
a) spoczywa na nadleśniczych kierujących nadleśnictwami,
w zasięgu terytorialnym których majątek ten się faktycznie
znajduje,
b) w odniesieniu do ruchomości może spoczywać – także w
odniesieniu do ruchomości zbędnych jednostkom organizacyjnym nieobjętym przedsięwzięciami reorganizacyjnymi A i B – na kierownikach zakładów LP prowadzących
bazy zbędnego majątku ruchomego
– przy czym następuje to na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia finansowego;
2) zbywanie majątku zbędnego powinno być poprzedzone
podjęciem prób jego zagospodarowania w ramach Lasów
Państwowych;
3) wpływy ze zbywania majątku zbędnego, w tej części, w jakiej
z mocy prawa nie są przekazywane do budżetu państwa,
stanowią przychód jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych władających tym majątkiem, jednak po odpowiednim potrąceniu na dobro funduszu leśnego środków
finansowych, służących w przeszłości prowadzeniu ewidencji
majątku zbędnego oraz pokrywaniu kosztów związanych z
jego należytym utrzymywaniem oraz innym gospodarowaniem.
Część VIII.
Postanowienia końcowe
Rozdział 1.
Szczegółowe kwestie proceduralne
§ 57
1. Ustalanie łącznej nadwyżkowości LP, o której mowa w m.in. § 16,
będzie przedmiotem odrębnego zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
2. Do czasu wydania zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, zmianę
łącznej nadwyżkowości LP, w następstwie realizacji danego
przedsięwzięcia reorganizacyjnego, należy ustalać na drodze
postępowania eksperckiego, z tym że w postępowaniu tym:
a) identyfikacja działalności jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych, objętych danym przedsięwzięciem reorganizacyjnym, polegającym na nieodpłatnym wspomaganiu
administracji publicznej w sferze dominium i imperium,
powinna następować z wykorzystaniem wiedzy na temat tej
działalności, zawartej w opracowaniu analitycznym „Status i
forma organizacyjno-prawna Lasów Państwowych…”,
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b)

c)

d)

e)

f)
g)
h)

zamieszczonym na stronie internetowej Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu;
należy przyjmować, że wartość działań w ramach działalności, o której mowa w lit. a, odpowiada uzasadnionym
kosztom ponoszonym na jej prowadzenie, ustalanym z przypisem wszystkich kosztów pośrednich, w tym kosztów działalności pomocniczej na rzecz tych działań, ponoszonych w
regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz w
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
niezbędne jest ustalenie:
– łącznej dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, objętych danym przedsięwzięciem reorganizacyjnym, wartości działań w ramach działalności, o której
mowa w lit. a – w poszczególnych latach okresu prognostycznego, obejmującego co najmniej dziesięć lat, przy
założeniu przeprowadzenia zmian reorganizacyjnych w
tych jednostkach oraz przy założeniu braku tychże zmian,
– różnicy między wartością ww. działań przy założeniu przeprowadzenia zmian reorganizacyjnych a wartością tychże
działań przy założeniu braku zmian reorganizacyjnych,
– zdyskontowanie każdej z tych różnic na datę ustalania
zmiany łącznej nadwyżkowości LP,
– ustalenie sumy wyników ww. dyskontowania;
prognozuje się łączny wynik finansowy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, objętych danym przedsięwzięciem reorganizacyjnym – w poszczególnych latach okresu
prognostycznego, obejmującego co najmniej dziesięć lat,
przy założeniu przeprowadzenia zmian organizacyjnych oraz
przy założeniu braku tychże zmian:
– przyjmując przy tym zobiektywizowany poziom przychodów i kosztów działalności zgodnie z koncepcją metodyczną zawartą w opracowaniu „Studium analityczne na
temat problemów związanych z określaniem wartości
nieruchomości leśnych”, zamieszczonym na stronie internetowej Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów
Państwowych w Bedoniu, a także
– uwzględniając w tym wyniku (także zgodnie z koncepcją
metodyczną zawartą w powołanym opracowaniu) wartość
nieodpłatnych świadczeń dokonywanych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu;
ustala się różnice między wynikiem finansowym, o którym
mowa w lit. d, przy założeniu, że jest on osiągany po wprowadzeniu zmian reorganizacyjnych, a wynikiem finansowym
ustalanym przy założeniu braku tychże zmian: dla poszczególnych lat kalendarzowych okresu prognostycznego;
różnice, o których mowa w lit. e, dyskontuje się na datę ustalania zmiany łącznej nadwyżkowości LP;
ustala się sumę wyników dyskontowania, o którym mowa
w lit. f;
ustala się sumę sum, o których mowa w lit. c czwarte tiret
oraz w lit. g.

§ 58
1. Ustalanie stopnia trudności, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 2,
docelowo będzie przedmiotem odrębnego zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
2. Do czasu wydania zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, ww.
stopień trudności należy ustalać na drodze postępowania
eksperckiego, które powinno obejmować:
a) wytypowanie do ankietyzacji, przede wszystkim w ramach
danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśnictw
charakteryzujących się, według oceny właściwego dyrektora
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, należytą, w długim
okresie, prawidłowością całokształtu działalności, a przy tym
zróżnicowanych obciążeniem działaniami bezpośrednio –
wytwórczymi;
b) ustalenie średniorocznego w okresie prognostycznym obciążenia nadleśnictw do objęcia ankietyzacją, o której mowa w
lit. a, działaniami bezpośrednio – wytwórczymi, wykonywa-
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nymi w leśnictwach rewirowych i szkółkarskich oraz w biurze
nadleśnictwa – po przyjęciu najbardziej adekwatnych jednostek miar dla każdej z wyodrębnionych działalności;
c) przeprowadzenie ankietyzacji nadleśniczych i ich zastępców,
inżynierów nadzoru, sekretarzy, pozostałych stanowisk pracy
w biurze nadleśnictwa oraz strażników leśnych – mających
na celu ustalenie normatywnego czasu pracy, jaki w tych
nadleśnictwach jest przeznaczany na szeroko rozumiane
kierowanie nadleśnictwem oraz wykonywanie innych działań
zarządczych, jak również na ochronę mienia wykonywaną
metodami policyjno-prawnymi (Straż Leśna), w rozbiciu na
poszczególne działania bezpośrednio – wytwórcze;
d) poddanie wyników ankietyzacji, o której mowa w lit. c, opracowaniu statystycznemu, mającemu na celu zobiektywizowanie jednostkowego normatywnego czasu pracy, jaki
powinien być przeznaczany na ww. kierowanie, wykonywanie
innych działań zarządczych oraz ochronę mienia z uwzględnieniem warunków przyrodniczych, geograficznych oraz
społeczno-gospodarczych (w tym z uwzględnieniem stopnia
rozproszenia kompleksów leśnych, stopnia zindustrializowania oraz zurbanizowania otoczenia nadleśnictwa itd.);
e) używanie jednostkowego normatywnego czasu pracy do
ustalania dla nadleśnictw, objętych danym przedsięwzięciem
reorganizacyjnym, charakterystyki będącej wyznacznikiem
ww. stopnia trudności: stosunku sumarycznego czasu pracy,
jaki normatywnie średniorocznie w okresie prognostycznym
powinien być przeznaczany na przedmiotowe działania
zarządcze i ochronne w danym nadleśnictwie, do faktycznego normatywnego czasu pracy, wynikającego z faktycznego zatrudnienia w biurze nadleśnictwa oraz posterunku
Straży Leśnej.
§ 59
Jeżeli przedsięwzięcie reorganizacyjne B przewiduje prowadzenie przez dany zakład LP działalności zarobkowej zewnętrznej –
konieczne jest wykazanie, że działalność ta pośrednio jest
prowadzona na rzecz gospodarki leśnej.
§ 60
Protokolarne przekazanie składników majątkowych do tworzonych jednostek organizacyjnych jest dokonywane na podstawie ich
inwentaryzacji (w tym po dokonaniu uzgodnienia sald) oraz po
wykonanej zgodnie z przepisami o rachunkowości wycenie tych
składników majątkowych z uwzględnieniem umorzeń, odpisów
aktualizujących, różnic kursowych oraz odchyleń od cen ewidencyjnych.
§ 61
W razie zmiany Planu Kont Lasów Państwowych – postanowienia niniejszego zarządzenia wykonuje się odpowiednio do tych
zmian.
Rozdział 2.
Obowiązki stanowisk pracy w Lasach Państwowych,
będące pochodną niniejszego zarządzenia
§ 62
1. W związku z realizacją przedsięwzięcia reorganizacyjnego A
dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP są obowiązani do doprowadzenia do tego, aby gospodarka leśna w nadleśnictwach uznanych za utworzone, zachowujące byt po podziale lub zreorganizowane była prowadzona na podstawie właściwego (prawidłowego) planu urządzenia lasu.
2. W każdym przypadku zatwierdzenia studium A, B i C Centrum
Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) jest obowiązane do:
1) dokonania, we współpracy z właściwą komórką organizacyjną Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, analizy
możliwości pozyskania środków zewnętrznych, w tym przede
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3.

4.

5.
6.

wszystkim środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jako kwalifikujących się do współfinansowania realizacji
stosownego przedsięwzięcia reorganizacyjnego środkami;
2) przedstawienia Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych wyników analizy, o której mowa w pkt 1;
3) doprowadzenia – w razie podjęcia przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych stosownej decyzji zarządczej,
przygotowanej przez komórkę organizacyjną DGLP, o której
mowa w pkt 1 – do zaprojektowania wymaganej dokumentacji aplikacyjnej, kierowanej, w razie jej zatwierdzenia przez
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do właściwej
instytucji (funduszu celowego, jednostki zarządzającej,
jednostki wdrażającej, Komisji Europejskiej itd.);
4) prowadzenia wszelkich koniecznych działań aplikacyjnych
oraz realizacyjnych.
Środki ze źródeł zewnętrznych, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, wpływają na rachunek bankowy związany z
funduszem leśnym.
Zakład Informatyki Lasów Państwowych we współpracy z
komórką organizacyjną właściwą w DGLP do spraw systemów
informacyjnych i ich informatyzowania, na podstawie odrębnej
decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, podejmie działania w przedmiocie uwzględnienia postanowień niniejszego zarządzenia w SILP, w celu doprowadzenia
do tego, aby funkcjonalność SILP pozwalała w przyszłości na
wspomaganie wykonywania tegoż zarządzenia, w szczególności w zakresie: (1) sporządzania planów zagospodarowania
nieruchomości i innych składników majątkowych w ramach
projektowania przedsięwzięć reorganizacyjnych; (2) dokonywania analizy celowości przedsięwzięć reorganizacyjnych; (3)
ustalania zapotrzebowania na środki finansowe, w tym związane
z funduszem leśnym, koniecznych do zrealizowania przedsięwzięć reorganizacyjnych; (4) dokonywania w DGLP analizy
studiów reorganizacyjnych pod względem zgodności z kryteriami rzetelności, legalności, celowości oraz gospodarności; (5)
prowadzenia ewidencji zdarzeń związanych z realizacją
poszczególnych przedsięwzięć reorganizacyjnych.
Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych
(ORWLP) na podstawie odrębnej decyzji zarządczej Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych zaprojektuje szczegółową
koncepcję przeszkolenia pracowników, zajmujących określone
stanowiska pracy w LP, na okoliczność wykonywania niniejszego zarządzenia. W razie zatwierdzenia przez Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych koncepcji, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym, ORWLP doprowadzi do przeprowadzenia ww. przeszkolenia.
Główny Księgowy LP doprowadzi do nowelizacji Planu Kont
Lasów Państwowych w celu uwzględnienia w nim postanowień
niniejszego zarządzenia.
W sprawach związanych z zarządzeniem do udzielania w trybie
roboczym wyjaśnień uprawniona i obowiązana jest komórka
organizacyjna właściwa w DGLP do spraw organizacji.

2. Przedmiotem odrębnego uregulowania jest sprawa sankcjonowania zmian obrębów leśnych – jeżeli, na zasadzie szczególnie
uzasadnionego wyjątku, musi do niej dojść w następstwie realizacji przedsięwzięcia reorganizacyjnego A.
3. Wykonywanie § 25 ust. 3 Statutu LP, stanowiącego, że szczegółową „organizację nadleśnictwa określa regulamin ustalony
przez nadleśniczego z uwzględnieniem ramowego regulaminu
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych nie mieści się w
ramach działań oznaczających realizację przedsięwzięcia reorganizacyjnego A; również nadawanie regulaminu organizacyjnego zakładów LP nie mieści się w ramach przedsięwzięcia
reorganizacyjnego B, przy czym obowiązek nadania zakładowi
LP regulaminu organizacyjnego należy wywodzić z przepisu § 8
ust. 1 pkt 4 Statutu, stanowiącego, że Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych ustala ramowy regulamin organizacyjny jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych z wyłączeniem zakładów”.
Ponadto w ramach realizacji przedsięwzięcia reorganizacyjnego
B nie mieści się wykonanie przepisu § 29 Statutu w sprawie
wykazu zakładów LP.
4. Poza materią niniejszego zarządzenia znajduje się:
1) problematyka zmiany stanu posiadania w następstwie
scalania gruntów, wyłączania gruntów z produkcji leśnej,
przekazywania i zbywania gruntów w wykonaniu przepisów
prawa, w tym przepisów ustawy o lasach, jak również innych
zmian stanu posiadania w LP niezwiązanych z realizacją
przedsięwzięć reorganizacyjnych;
2) problematyka wyrównywania stopnia trudności prowadzenia
działalności przez nadleśnictwa – w tym zakresie, w jakim
stopień ten jest związany z obciążeniem obowiązkami leśniczych i podleśniczych.
Rozdział 4.
Szczególne przypadki wykonywania zarządzenia
§ 64
1. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, w trybie nadzoru,
może zobowiązywać decyzją zarządczą wszystkich lub określonych dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych do
podjęcia działań nakierowanych na opracowanie studiów A, B
lub C, w szczególności na potrzeby okresowej oceny potrzeby
kompleksowego udoskonalenia struktury organizacyjnej LP.
2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych może zobowiązać dyrektorów regionalnej dyrekcji
Lasów Państwowych do opracowania wspólnego studium A, B
lub C.
Rozdział 5.
Wejście zarządzenia w życie
§ 65
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie w dwa tygodnie po
opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

Rozdział 3.
Kwestie będące poza obszarem postanowień
niniejszego zarządzenia
§ 63
1. Sprawa ustalania i zmiany zasięgu terytorialnego – jako działalność w zakresie wspomagania przez LP działań administracji
publicznej w realizacji jej obowiązku stanowienia specjalnych
podziałów administracyjnych kraju – jest przedmiotem odrębnego uregulowania. Ustalanie i zmiany zasięgu terytorialnego
nadleśnictw należy traktować jako działalność zintegrowaną
poziomo z tworzeniem, łączeniem, dzieleniem lub likwidacją
nadleśnictw.
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ZARZĄDZENIE NR 23
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na 2016 rok
EP.0300.1.7.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1 (tj. z 2015 r. Dz. U. z 10 grudnia 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.),
w związku z § 62 i § 8 ust. 1 pkt 23 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., w wykonaniu zadania
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikającego
z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe4 (Dz. U. Nr 134,
poz. 692), zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadzam do stosowania Plan Finansowo-Gospodarczy
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2016
rok, stanowiący załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
(Załączników nie drukujemy – przyp. red.).
§2
1. Odpis podstawowy na fundusz leśny w wysokości 14,0%
wartości sprzedaży drewna – ustalony na zasadach określonych
w § 21 rozporządzenia RM, o którym mowa wyżej.
2. Wysokość wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw
na utrzymanie Dyrekcji Generalnej LP i regionalnych dyrekcji LP
w kwocie 270 000 tys. zł – ustalona na zasadach określonych w
art. 53 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
§3
Integralną część składową Planu Finansowo-Gospodarczego
Lasów Państwowych, o którym mowa w § 1 (obok opracowań zbiorczych zał. nr 1), stanowią:
– plany regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (zał. nr 2),
– plan Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (zał. nr 3),
– plany zakładów o zasięgu krajowym (zał. nr 4).

§4
1. Nakłady na środki trwałe (zakup, budowa lub modernizacja) w
jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych mogą być
ponoszone przy zachowaniu płynności finansowej.
2. Przy podejmowaniu decyzji o nakładach na środki trwałe należy
uwzględnić efekty, które powinny być osiągnięte, m.in.: poprawa
funkcjonalności działania jednostek organizacyjnych, obniżka
kosztów, ochrona majątku Skarbu Państwa.
3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor RDLP zgodnie z § 12
ust. 2 rozporządzenia RM, o którym mowa wyżej, może centralizować część odpisów amortyzacyjnych i określać ich przeznaczenie.
§5
1. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
niezwłocznie wprowadzą do stosowania plany jednostek nadzorowanych.
2. Kopie zarządzeń w sprawie wprowadzenia planów jednostek
nadzorowanych należy przesłać do DGLP w terminie do dnia 20
maja br.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą
obowiązywania od dnia 1 stycznia 2016 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 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”.
2
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 przepisy wykonawcze do ustawy,
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3
W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów Państwowych”.
4
§ 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692) stanowi, że „Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regionalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego”.
1
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ZARZĄDZENIE NR 24
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzania nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 8 września 2014 r. w sprawie testowania programów użytkowych SILP
i innych programów w jednostkach testowych Lasów Państwowych (OI-021-11/14)
OI.0210.1.2016
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 w § 103 ww.
statutu:
§1
Zmianie ulega treść § 6, która przyjmuje brzmienie:
„§ 6
Koszty testowania
1. Koszty prowadzenia testów w jednostkach testowych są
uwzględnione w planie finansowo-gospodarczym ZILP. Jego
poziom określa Dyrektor Generalny Lasów Państwowych na
wniosek naczelnika Wydziału Informatyki, uzgodniony
z naczelnikiem Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania
DGLP.

1

2

3

2. Kierownicy jednostek testowych w ramach usług wewnątrzinstytucjonalnych obciążają Zakład Informatyki Lasów Państwowych
kosztami prowadzenia testów.
3. W zakresie, w jakim usługi, o których mowa w ust. 2, dotyczą
doskonalenia Systemu Informatycznego Lasów Państwowych w
ramach tak zwanego miękkiego rozwoju, ZILP obciąża kosztami
tych usług DGLP w ciężar funduszu leśnego”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą
obowiązywania od 1 stycznia 2016 r.
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 25
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie:
(1) zmiany formuły lub/oraz formy funkcjonowania stałych zespołów zadaniowych
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do spraw:
1) aplikacji mobilnych i informatyzacji stanowiska leśniczego,
2) wdrożeń i rozwoju informatycznych narzędzi biznesowych Lasów Państwowych,
3) serwisu technicznego systemu informatycznego (wsparcie techniczne),
4) serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych,
5) leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych,
6) budowy, utrzymania i rozwoju elektronicznego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych
oraz (2) zasad, reguł i sposobu działania tych zespołów
OI.0210.2.2016
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 (dalej także: Lasy Państwowe lub LP)
– w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikających z realizacji jego uprawnienia określonego m.in.
w § 103 ww. statutu, a także art. 33 ust. 3 pkt 1a ww. ustawy –
postanawia się, co następuje:
Rozdział 1.
Zasady, reguły i sposoby działania stałych zespołów
zadaniowych w strukturze organizacyjnej ZILP
§1
Zobowiązuje się Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych (ZILP), aby funkcje Stałych Zespołów Zadaniowych wyszczególnionych poniżej:
1) ds. aplikacji mobilnych i informatyzacji stanowiska leśniczego,
2) ds. wdrożeń i rozwoju informatycznych narzędzi biznesowych Lasów Państwowych,
3) ds. serwisu technicznego systemu informatycznego (wsparcie
techniczne),
4) ds. serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów
Państwowych,
5) ds. leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych,
6) ds. budowy, utrzymania i rozwoju elektronicznego systemu
sprzedaży drewna w Lasach Państwowych,
zapewnił w ramach struktur ZILP.
§2
1. W myśl § 1 Dyrektor ZILP powoła Stałe Zespoły Zadaniowe,
o których mowa w § 1, zwane dalej Zespołami.
2. Na członków Zespołów Dyrektor ZILP powoła dotychczasowych
członków zespołów, o których mowa w § 1, zgodnie ze wskazaniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zawartym w
załączniku do niniejszego zarządzenia.
3. Członkami Zespołów mogą być wyłącznie pracownicy jednostek
organizacyjnych LP.

1

2

3

4. Członkowie Zespołów są podporządkowani organizacyjno-prawnie Dyrektorowi ZILP.
5. Udział w pracach Zespołu wymaga akceptacji członka Zespołu
oraz kierownika jednostki organizacyjnej zatrudniającej/nadzorującej członka Zespołu.
§3
1. Zespoły zadaniowe działają w formie spotkań roboczych.
2. W okresach pomiędzy spotkaniami niezbędne prace realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia lub miejscu zamieszkania członka Zespołu.
3. Spotkania Zespołów zwoływane są przez Dyrektora ZILP na
wniosek przewodniczącego zespołu zadaniowego.
4. Dyrektor ZILP jest zobowiązany powiadomić właściwy wydział
merytoryczny DGLP ds. nadzoru, o których mowa § 5, o terminach planowanych spotkań.
5. W swoich pracach Zespoły współdziałają bezpośrednio z innymi
zespołami zadaniowymi oraz z wydziałami merytorycznymi
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
6. Pracami Zespołów kierują przewodniczący i odpowiadają za
organizację ich pracy, poprzez:
a) przydzielanie zadań i rozliczanie z jego realizacji członków
Zespołu;
b) organizację przebiegu spotkań roboczych związanych z
realizacją zadań Zespołu;
c) wnioskowanie o włączenie do prac Zespołu w charakterze
doradców i konsultantów innych ekspertów oraz pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, za
zgodą kierowników jednostek;
d) składanie kwartalnych sprawozdań z prac Zespołu Dyrektorowi ZILP oraz Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych.
7. Dyrektor ZILP na wniosek przewodniczącego Zespołu umożliwia
członkom Zespołu dostęp do kodów źródłowych systemu informatycznego LP, jak i dostęp do baz danych odpowiednich jednostek LP w zakresie niezbędnym do opracowywanych tematów
oraz udziela wszelkiego niezbędnego wsparcia w zakresie
wyposażenia technicznego Zespołu.

Art. 33. 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”.
Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.2100) stanowi, że „Dyrektor w szczególności: (…) inicjuje, koordynuje oraz
nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu
krajowym”. 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 zasady i tryb działania takich zespołów.

30

BILP 6/2016

8. Dla wsparcia Zespołów, ZILP tworzy i utrzymuje odpowiednie
mechanizmy elektronicznej wymiany informacji na portalach
webowych.
§4
1. Koszty funkcjonowania Zespołów są uwzględnione w planie
finansowo-gospodarczym ZILP. Jego poziom określa Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych na wniosek naczelników
wydziałów nadzorujących prace Zespołów, o których mowa w § 5,
uzgodniony z naczelnikiem Wydziału Analiz Ekonomicznych i
Planowania DGLP.
2. Przewodniczący i członkowie Zespołów otrzymują dodatkową
nagrodę finansową za wykonywanie określonych zadań rzeczowych. Nagroda jest wypłacana na podstawie wniosku Dyrektora
ZILP do kierownika jednostki zatrudniającej/nadzorującej o
wypłatę nie rzadziej niż raz na kwartał na podstawie oceny realizacji prac.
3. Jednostki organizacyjne LP, których pracownicy są członkami
Zespołów, obciążają ZILP fakturami z tytułu świadczeń
wewnątrzinstytucjonalnych.
4. Kosztami prac Zespołów związanych z realizacją zadań określonych w § 5 ust. 1 Dyrektor ZILP obciąża Dyrekcję Generalną
Lasów Państwowych fakturami z tytułu świadczeń wewnątrzinstytucjonalnych.
Rozdział 2.
Zakresy prac i nadzór DGLP nad pracami stałych zespołów
§5
1. Funkcjonowanie Zespołów zadaniowych mieści się w obszarze
działalności polegającej na tzw. miękkiej działalności rozwojowej
– w tym zakresie, w jakim działanie Zespołów przyczynia się do
doskonalenia funkcjonalnego zintegrowanego systemu informatycznego LP.
2. Obszary działania Zespołów przypisane do Zespołów są określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
3. Komórką organizacyjną DGLP, właściwą dla wspomagania
wypełniania kierowniczej roli Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych wobec Zespołów:
a) ds. aplikacji mobilnych i informatyzacji stanowiska leśniczego,
b) ds. wdrożeń i rozwoju informatycznych narzędzi biznesowych Lasów Państwowych,
c) ds. serwisu technicznego systemu informatycznego (wsparcie
techniczne),
d) ds. serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów
Państwowych
z uwzględnieniem związanego z tym obowiązku sprawowania
nadzoru merytorycznego, jest Wydział Informatyki.
4. Komórką organizacyjną DGLP, właściwą dla wspomagania
wypełniania kierowniczej roli Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych wobec Zespołu ds. leśnej mapy numerycznej oraz
oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych, z
uwzględnieniem związanego z tym obowiązku sprawowania
nadzoru merytorycznego, jest Wydział Urządzania Lasu.

5. Komórką organizacyjną DGLP, właściwą dla wspomagania
wypełniania kierowniczej roli Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych wobec Zespołu do spraw budowy, utrzymania i
rozwoju elektronicznego systemu sprzedaży drewna w Lasach
Państwowych, z uwzględnieniem związanego z tym obowiązku
sprawowania nadzoru merytorycznego, jest Naczelnik Biura
Marketingu.
6. Dodatkowe zadania dla poszczególnych Zespołów wynikające z
doskonalenia zintegrowanego systemu informatycznego LP
mogą być zlecane do realizacji poprzez naczelników komórek
organizacyjnych DGLP wskazanych w ust 3, 4, 5.
7. Wypracowane przez Zespoły rozwiązania merytoryczne oraz
programy szkoleń, przed wdrożeniem do realizacji, muszą
uzyskać akceptację DGLP.
Rozdział 3.
Postanowienia końcowe
§6
Tracą moc zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych:
1) nr 55 z 8 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu
zadaniowego do spraw aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego (OI-021-7/14) z późniejszymi
zmianami;
2) nr 51 z dnia 8 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu
zadaniowego ds. wdrożeń i rozwoju informatycznych narzędzi
biznesowych Lasów Państwowych (znak: OI-021-9/14);
3) nr 53 z dnia 8 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu
zadaniowego ds. serwisu technicznego systemu informatycznego Lasów Państwowych (OI-021-10/14);
4) nr 54 z dnia 8 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu
zadaniowego ds. serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (OI-021-8/14) z późniejszymi
zmianami;
5) nr 1 z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie powołania zespołu
zadaniowego ds. leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych (ZU.0070.1.2015);
6) nr 87 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu
zadaniowego do spraw budowy, utrzymania i rozwoju elektronicznego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych (GM-021-5/13).
§7
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Przeniesienie zespołów, o którym mowa w § 1, do struktur ZILP
następuje z dniem 1 maja 2016 r.
3. Zasady finansowania określone w § 4 obowiązują od 1 stycznia
2016 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
§1
Skład zespołu zadaniowego ds. aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego:
1) Przewodniczący: Artur Andrzejewski – RDLP Gdańsk;
2) Członkowie:
l Przemysław Kuczyński – RDLP Szczecinek,
l Michał Fabrowski – RDLP Poznań,
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l
l
l
l
l
l

Elżbieta Kędziora – Nadleśnictwo Drawno,
Maciej Włodarczak – Nadleśnictwo Konstantynowo,
Paweł Szczygielski – Nadleśnictwo Bielsk,
Marcin Rutkowski – Nadleśnictwo Kaliska,
Andrzej Dańczyszyn – Nadleśnictwo Wyszków,
Michał Gubała – Nadleśnictwo Chojnów.
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§2
Do zadań Zespołu należy:
1) realizacja zadań wskazanych przez Dyrektora ZILP w zakresie
rozwiązań informatycznych mobilnych stosowanych w Lasach
Państwowych;
2) wspomaganie ZILP w procesie informatyzacji prac terenowych,
szczególnie stanowiska leśniczego, poprzez koordynowanie
prac w trakcie opracowywania nowych rozwiązań, dedykowanych na urządzenia mobilne lub komputery PC;
3) wspomaganie ZILP w procesie wdrożeniowym aplikacji mobilnych poprzez opracowywanie odpowiednich procedur dla
jednostek testowych;
4) organizowanie sesji wspólnych członków Zespołu z udziałem
nauczycieli regionalnych czy też użytkowników SILP w zakresie
jego funkcjonowania oraz aplikacji zewnętrznych;
5) prowadzenie szkoleń centralnych oraz konsultacji proponowanych rozwiązań merytorycznych i analitycznych w zakresie:
a) aplikacji mobilnych,
b) interfejsów rejestratora z systemem LAS,
c) komputerowych stanowisk opartych na systemie Knoppix,
d) modułów SILPweb dedykowanych dla leśniczych i szkółkarzy;
6) utrzymanie i rozwój komputerowych stanowisk opartych na
systemie Knoppix;
7) ocena techniczno-ekonomiczna wdrażanych rozwiązań;
8) bieżące rozwiązywanie problemów użytkowników poprzez
obsługę zgłoszeń w systemie zgłoszeń błędów i modyfikacji
SILP oraz na forach internetowych poświęconych zagadnieniom prowadzonym przez Zespół;
9) testowanie przydatności nowych i modyfikowanych oprogramowań oraz nowych technologii mobilnych;
10) prowadzenie tematycznych serwisów internetowych poświęconych rozwiązaniom mobilnym w Lasach Państwowych.
§3
Skład zespołu zadaniowego ds. wdrożeń i rozwoju informatycznych narzędzi biznesowych Lasów Państwowych:
1) Przewodniczący: Modest Winkowski – RDLP Poznań;
2) Członkowie:
l Elżbieta Filochowska – ILP DGLP,
l Hubert Kowalczyk – RDLP Szczecin,
l Jan Filoda – Nadleśnictwo Krucz,
l Krzysztof Matuszak – Nadleśnictwo Pniewy.
§4
Do zadań Zespołu należy:
1) realizacja zadań wskazanych przez Dyrektora ZILP w zakresie
wykorzystania technologii Web Intelligence w Lasach Państwowych;
2) konserwacja i modyfikacja istniejących raportów w Business
Objects (BO) wytworzonych przez Zespół;
3) tworzenie nowych raportów w środowisku BO na podstawie
zlecenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, którego
elementem jest dokumentacja analityczna;
4) konserwacja, modyfikacja i rozwój kokpitów menedżerskich na
podstawie zlecenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, którego elementem jest dokumentacja analityczna;
5) przeprowadzanie testów wewnętrznych tworzonych przez
Zespół raportów i kokpitów;
6) opracowanie i konserwacja dokumentacji użytkownika związanych z raportami i kokpitami tworzonymi przez Zespół;
7) obsługa zgłoszeń w Systemie Zgłoszeń Błędów i Modyfikacji
SILP w zakresie portali BO i innym zgodnie z zakresem realizowanych zadań po uzyskaniu zgody przez przewodniczącego
Zespołu;
8) wspomaganie ZILP w procesie informatyzacji Lasów Państwowych w trakcie tworzenia nowych rozwiązań;
9) wspomaganie ZILP w procesie opracowywania dokumentacji
analitycznej do modyfikacji i tworzenia Światów Obiektów w
Lokalnym i Centralnym Systemie Raportowania;
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10) wspomaganie ZILP w procesie wdrożeniowym poprzez opracowywanie odpowiednich procedur dla jednostek testowych oraz
udział w testach przedwdrożeniowych i eksploatacyjnych
nowych/zmodyfikowanych Światów Obiektów oraz oprogramowania związanego z raportami w BO;
11) wspieranie DGLP w zakresie wykorzystania Centralnego
Systemu Raportowania w BO;
12) prowadzenie szkoleń centralnych w zakresie tworzenia raportów w BO;
13) wykonywanie oceny dokumentacji technicznej, dokumentacji
analitycznej i instrukcji użytkownika przygotowanych przez
wykonawców oprogramowania w zakresie rozwiązań opartych
na BO;
14) techniczno-ekonomiczna ocena wdrażanych rozwiązań;
15) zgłaszanie własnych rozwiązań, mających na celu usprawnienie działania SILP i podnoszenie jego funkcjonalności.
§5
Skład zespołu zadaniowego ds. serwisu technicznego systemu
informatycznego (wsparcie techniczne):
l Marcin Lach – RDLP Gdańsk,
l Tomasz Mankiewicz – RDLP Piła.
l Tomasz Mańkowski – RDLP Szczecin,
l Paweł Szetela – RDLP Zielona Góra.
§6
Do zadań Zespołu należy:
1) realizacja zadań wskazanych przez Dyrektora ZILP w zakresie
serwisu technicznego systemu informatycznego LP;
2) wspomaganie ZILP w procesie informatyzacji Lasów Państwowych w trakcie tworzenia nowych rozwiązań;
3) prowadzenie pomocy technicznej dla wszystkich jednostek LP;
4) bieżące rozwiązywanie problemów użytkowników poprzez
obsługę zgłoszeń w systemie zgłoszeń błędów i modyfikacji SILP;
5) testowanie i współudział w tworzeniu nowych rozwiązań technicznych, w tym: programowych, systemowych i sieciowych;
6) prowadzenie szkoleń kadry informatycznej;
7) techniczno-ekonomiczna ocena wdrażanych rozwiązań;
8) bieżąca analiza działania sieci komputerowej;
9) konsultacje w zakresie planowanego zakupu sprzętu komputerowego oraz sieciowego, w tym także oprogramowania;
10) wykonywanie oceny dokumentacji technicznych przygotowanych przez dostawców i usługodawców.
§7
Skład zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego w
zakresie Systemu Informatycznego Lasów Państwowych:
l Irena Hoffer – RDLP w Szczecinie,
l Stanisława Linhard – Nadleśnictwo Łobez,
l Ewa Olejnik – Nadleśnictwo Gościno,
l Wojciech Górka – Nadleśnictwo Szczebra,
l Marek Jaskólski – ORWLP Bedoń,
l Celina Wielkowska – Nadleśnictwo Wyszków,
l Krystyna Falkowska-Flak – Nadleśnictwo Radziwiłłów,
l Jacek Krzyżanowski - Nadleśnictwo Bydgoszcz,
l Marek Zeller – Nadleśnictwo Jabłonna,
l Krzysztof Kielar – RDLP Krosno,
l Wojciech Pranke – Nadleśnictwo Kaczory.
§8
Do zadań Zespołu należy:
1) realizacja zadań wskazanych przez Dyrektora ZILP w zakresie
serwisu merytorycznego;
2) wspomaganie ZILP w procesie informatyzacji Lasów Państwowych w trakcie tworzenia nowych rozwiązań;
3) wspomaganie ZILP w procesie wdrożeniowym poprzez opracowywanie odpowiednich procedur dla jednostek testowych oraz
udział w testach przedwdrożeniowych i eksploatacyjnych oprogramowania lub modyfikacji SILP;
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4) rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników poprzez:
a) obsługę zgłoszeń w Systemie Zgłaszania Błędów i Modyfikacji SILP,
b) konsultacje telefoniczne i za pomocą poczty elektronicznej,
c) zdalną pomoc, na żądanie jednostki organizacyjnej LP, polegającą na analizie zapisów w bazie danych udostępnionej
członkowi HotLine poprzez sieć WAN;
5) udzielanie konsultacji dla wydziałów merytorycznych DGLP w zakresie proponowanych rozwiązań merytorycznych i analitycznych;
6) konsultacje z jednostkami organizacyjnymi LP w zakresie
bieżącej eksploatacji SILP;
7) konsultacje z jednostkami wdrażającymi SILP, szczególnie z
zakładami LP, w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji w SILP;
8) prowadzenie warsztatów z udziałem nauczycieli czy też użytkowników systemu w zakresie funkcjonowania SILP;
9) prowadzenie szkoleń centralnych dla instruktorów (nauczycieli)
regionalnych SILP;
10) opiniowanie wykonywanej na zlecenia LP dokumentacji użytkownika do aplikacji opracowanych na potrzeby PGL LP.
§9
Skład zespołu zadaniowego ds. leśnej mapy numerycznej i
oprogramowania urządzeniowego LP:
1) Przewodniczący: Witold Witosza – Nadleśnictwo Strzelce
Opolskie;
2) Członkowie:
l Andrzej Brak – Nadleśnictwo Miechów,
l Piotr Kyc – RDLP Wrocław,
l Krzysztof Majsterkiewicz – RDLP Katowice,
l Wojciech Pardus – RDLP Gdańsk,
l Leszek Rząsa – RDLP Poznań.
§ 10
Do zadań Zespołu należy:
1) realizacja zadań wskazanych przez Dyrektora ZILP w zakresie
leśnej mapy numerycznej i oprogramowania urządzeniowego;
2) wspomaganie ZILP w zakresie aplikacji obsługujących leśną
mapę numeryczną oraz planowanie urządzeniowe;
3) uczestnictwo w spotkaniach roboczych;
4) realizacja modelu logicznego i fizycznego standardu leśnej
mapy numerycznej;
5) testowanie przydatności nowych i modyfikowanych oprogramowań oraz nowych technologii z zakresu systemów informacji
przestrzennej w PGL LP;
6) określanie procedur i pisanie instrukcji związanych ze stosowaniem leśnej mapy numerycznej;
7) współorganizacja szkoleń w zakresie tematyki objętej działalnością Zespołu;
8) konsultacje i analizy w zakresie proponowanych przez użytkowników rozwiązań merytorycznych, dotyczących aplikacji do
obsługi leśnej mapy numerycznej w środowisku SILP oraz
rozwiązań mobilnych;
9) zgłaszanie własnych rozwiązań, mających na celu usprawnienie
działania systemu informacji przestrzennej Lasów Państwowych,
aplikacji urządzeniowych i podnoszenie ich funkcjonalności;
10) udział w bieżącym rozwiązywaniu problemów użytkowników
poprzez pracę w środowisku testowym SILP oraz obsługę zgłoszeń w systemie zgłoszeń błędów i modyfikacji prowadzonej
przez ZILP;
11) techniczno-ekonomiczna ocena wdrażanych rozwiązań;
12) ocena dokumentacji technicznej, dokumentacji analitycznej i
instrukcji użytkownika przygotowanych przez wykonawców
oprogramowania związanego z urządzaniem lasu i SIP;
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13) prowadzenie wsparcia dla użytkowników w procesie wdrażania
i eksploatacji SIP w PGL LP;
14) koordynowanie rozwoju geomatyki w PGL LP z innymi dziedzinami wiedzy leśnej i informatycznej;
15) publikowanie i współudział w redagowaniu tematycznej strony
internetowej, poświęconej geomatyce w LP, prowadzonej przez
Wydział DGLP właściwy merytorycznie w zakresie geomatyki.
§ 11
Skład zespołu ds. budowy, utrzymania i rozwoju elektronicznego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych:
1) Przewodniczący: Sławomir Kuliński – RDLP Gdańsk;
2) Członkowie:
l Arkadiusz Dudek – RDLP Katowice,
l Katarzyna Dzięgielewska – RDLP Łódź,
l Michał Mendyk – RDLP Piła,
l Tomasz Paul – RDLP Poznań,
l Marcin Pelcner – Nadleśnictwo Oborniki,
l Leszek Pieńkos – RDLP Szczecin,
l Przemysław Rojek – RDLP Olsztyn,
l Tomasz Sobol – RDLP Kraków,
l Tomasz Świca – RDLP Lublin.
§ 12
Do zadań Zespołu należy:
1) realizacja zadań wskazanych przez Dyrektora ZILP i DGLP w
zakresie elektronicznej sprzedaży drewna i innych, powiązanych z obszarem działania Zespołu;
2) wspomaganie ZILP w przedmiocie aplikacji obsługujących
sprzedaż drewna w LP w zakresie:
a) opracowania merytorycznych rozwiązań funkcjonalnych
aplikacji,
b) utrzymania i bieżącej obsługi aplikacji,
c) integracji i rozwoju systemów sprzedaży,
d) oceny wdrażanych rozwiązań,
e) testowania modyfikacji oprogramowania;
3) przygotowywanie propozycji rozwoju systemu raportowania w
technologii Business Inteligence wraz ze światami obiektów w
zakresie gospodarki drewnem;
4) współpraca przy opracowywaniu rozwiązań merytorycznych
oraz przy budowie aplikacji informatycznych w zakresie powiązanym z gospodarką drewnem;
5) uczestnictwo w spotkaniach roboczych;
6) prowadzenie sesji wspólnych członków Zespołu z udziałem
administratorów regionalnych i użytkowników systemu lub
innych osób przypisanych funkcjonowaniu aplikacji elektronicznego systemu sprzedaży drewna oraz powiązanych aplikacji
zewnętrznych;
7) konsultacje i analizy w zakresie proponowanych przez użytkowników rozwiązań merytorycznych, dotyczących aplikacji elektronicznego systemu sprzedaży drewna;
8) zgłaszanie własnych rozwiązań, mających na celu usprawnienie działania systemu i podnoszenie jego funkcjonalności;
9) według kompetencji członków Zespołu, ocena dokumentacji
technicznej i analitycznej oraz instrukcji użytkownika przygotowanych przez wykonawców oprogramowania;
10) bieżące rozwiązywanie problemów użytkowników poprzez
obsługę zgłoszeń w systemie zgłoszeń błędów i modyfikacji
SILP w zakresie aplikacji sprzedażowych i gospodarki drewnem;
11) prowadzenie szkoleń w zakresie objętym działalnością Zespołu;
12) prowadzenie wsparcia dla użytkowników w procesie wdrażania
i eksploatacji SILP.
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ZARZĄDZENIE NR 26
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć
wspólnych na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej i z nią związanych oraz mających wpływ na jej realizację,
w tym zintegrowanego ze współdziałaniem z jednostkami samorządu terytorialnego
EI.770.5.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach, w związku z § 6
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe1,
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 1a, 3 pkt 3
i pkt 8 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach2, zwanej dalej ustawą o lasach, mając na względzie, że:
1) art. 1 ustawy o lasach3 nakłada na Lasy Państwowe
obowiązek prowadzenia działalności leśnej w zespoleniu
oraz w zintegrowaniu z pozostałą gospodarką narodową;
2) gospodarka leśna obejmuje również realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu (stosowanie do brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 1
ustawy o lasach);
3) trwale zrównoważona gospodarka leśna powinna zmierzać
do zachowania wszystkich ochronnych, gospodarczych i
socjalnych funkcji lasu (stosowanie do brzmienia art. 6 ust.1
pkt. 1a ustawy o lasach);
4) lasem jest w szczególności grunt, związany z gospodarką
leśną, wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne (stosownie do brzmienia art. 3 pkt 2) ustawy o
lasach);
5) lasy stanowiące własność Skarbu Państwa (…) są udostępniane dla ludności (stosownie do brzmienia art. 26 ust. 1
ustawy o lasach);
6) lasy państwowe stanowią strategiczny zasób naturalny kraju
(stosowanie do art. 1 pkt 3) ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów
naturalnych kraju (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1051, z 2003 r.
Nr 113, poz. 1068);
7) środki związane z funduszem leśnym przeznacza się dla
nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów powstających
przy realizacji zadań: 1) gospodarki leśnej, 2) dotyczących
administracji publicznej w zakresie leśnictwa (stosownie do
brzmienia art. 58 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o lasach);
8) środki związane z funduszem leśnym mogą być przeznaczane na tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia
gospodarki leśnej oraz na realizację wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w
szczególności w zakresie gospodarki leśnej (stosowanie do
brzmienia art. 58 ust. 2 pkt 3 oraz art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy
o lasach);
9) art. 3 ust. 5 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu
lądowego4 mówiący, że budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane
przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczo-
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nych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
10) w Polityce Leśnej Państwa przyjętej przez Radę Ministrów w
dniu 22.04.1997 r.:
a) została postawiona m.in. teza, że „ważnym zadaniem
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej jest łagodzenie i
unikanie konfliktów między różnymi funkcjami lasów a
wyzwalanie ich komplementarnego charakteru” oraz że
„sposoby gospodarowania lasów i kształtowania produkcji
leśnej winny więc uwzględniać specyfikę warunków przyrodniczych, gospodarczych i społecznych, w których będą
realizowane”;
b) do rangi jednego z uwarunkowań polityki leśnej państwa
została wyniesiona konieczność „zrównoważenia wzrastających oczekiwań społeczeństwa wobec lasów i jego
funkcji poziomem wiedzy tegoż społeczeństwa o gospodarce leśnej i jej przyrodniczych podstawach”;
c) określono, że „nadrzędnym celem polityki leśnej jest
wyznaczenie kompleksu działań kształtujących stosunek
człowieka do lasu, zmierzających do zachowania w zmieniającej się rzeczywistości przyrodniczej i społeczno-gospodarczej warunków do trwałej w nieograniczonej
perspektywie czasowej wielofunkcyjności lasów, ich
wszechstronnej użyteczności i ochrony oraz roli w kształtowaniu środowiska przyrodniczego zgodnie z obecnymi i
przyszłymi oczekiwaniami społeczeństwa”, zaś osiąganie
polityki leśnej państwa powinno następować m.in. poprzez
„budowę mechanizmów prawnych i finansowych zachęcających właścicieli i zarządców lasu do stałego inwestowania i do ochrony dobra ogólnospołecznego w lasach”;
d) określono, że „zróżnicowane warunki przyrodnicze i zróżnicowana przestrzennie rola lasów w krajobrazie, rosnąca
skala zagrożeń lasów oraz niejednakowe oczekiwania i
potrzeby miejscowych społeczności wskazują na konieczność regionalnie zróżnicowanego programu polityki
leśnej” oraz że zróżnicowanie to „powinno uwzględniać
(…): funkcje obszaru i potrzeby miejscowej społeczności,
powiązania funkcjonalne z przemysłem drzewnym i innymi
odbiorcami drewna”;
e) określono, że kierunki działań wzmacniających funkcje
lasów, zwłaszcza lasów publicznych, będą ponadto realizowane w zakresie funkcji społecznych „poprzez integrację celów leśnictwa z celami zrównoważonego rozwoju
społeczności w skali lokalnej, regionalnej i krajowej oraz

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.
Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zmian.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz
koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa; art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych; art. 56 ust. 2 ustawy z
dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi, że środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
Art. 1 ustawy o lasach stanowi, że „ustawa określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z
innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową”.
Art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zmian.) stanowi, że budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby fizyczne
i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
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zacieśnienie współpracy z miejscowymi społecznościami w
zakresie doskonalenia lokalnych modeli zrównoważonego
ich rozwoju z uwzględnieniem stanu leśnych zasobów i ich
funkcji” – zarządzam, co następuje:
§1
1. Ustanawia się zasady uczestnictwa jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych we wspólnych przedsięwzięciach na rzecz
prowadzenia gospodarki leśnej i z nią związanych oraz mających wpływ na jej realizację, w tym realizowanych wspólnie z
jednostkami samorządu terytorialnego, zwane dalej „zasadami”.
2. Uczestnictwo jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
może być realizowane w szczególności w zakresie tworzenia
infrastruktury technicznej, niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej – pozostającej w zasobach jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, przy udziale środków własnych
nadleśnictw.
3. Uczestnictwo jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
może być realizowane także w zakresie wykraczającym poza
gospodarkę leśną – jednakże z nią związane i mające wpływ na
jej realizację – jako wspólne przedsięwzięcie Lasów Państwowych i jednostek samorządu terytorialnego, z wykorzystaniem
środków związanych z funduszem leśnym przy udziale środków
własnych nadleśnictw oraz z wykorzystaniem środków samorządu terytorialnego (w tym środków pochodzących ze źródeł
zewnętrznych samorządu terytorialnego).
§2
Funkcją i celem zasad jest:
1) wskazanie zadań w zakreślonym obszarze, w odniesieniu do
których może nastąpić podjęcie wspólnej realizacji przedsięwzięć przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych na
rzecz gospodarki leśnej i z nią związanych oraz mających
wpływ na jej realizację, w tym również zintegrowanej ze
współdziałaniem z jednostkami samorządu terytorialnego;
2) określenie kryteriów, sposobów i warunków, na jakich może
być podejmowana wspólna realizacja przedsięwzięć, o
których mowa w pkt 1, a także przebiegu i sposobu ich realizacji;
3) wytworzenie infrastruktury przez więcej niż jedną jednostkę
organizacyjną Lasów Państwowych:
a) niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej,
b) związanej z gospodarką leśną;
4) zmniejszenie na obszarze lokalnym i regionalnym uciążliwości związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej i
skutków jej prowadzenia – poprzez podjęcie realizacji przedsięwzięć wspólnych zintegrowanej z przedsięwzięciami
jednostek samorządu terytorialnego;
5) urzeczywistnianie misji Lasów Państwowych – w tym
zakresie, w jakim wiąże się ona z przyczynianiem się Lasów
Państwowych (także w kooperacji z organami i instytucjami
lokalnej władzy i powinności publicznych) do rozwoju terenów
niezurbanizowanych, a na tej drodze do zmniejszania bezrobocia na tych terenach – m.in. poprzez doprowadzania do
zwiększenie zapotrzebowania na świadczenia i usługi lokalne
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w związku ze spodziewanym ograniczeniem uciążliwości i
częściową eliminacją skutków związanych z realizacją zadań
w zakresie gospodarki leśnej.
§3
1. Zasady zawierające:
1) uzasadnienie wprowadzenia uregulowania uczestniczenia
jednostek organizacyjnych w przedsięwzięciach wspólnych
na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej i z nią związanych
oraz mających wpływ na jej realizację, w tym zintegrowanego
ze współdziałaniem z jednostkami samorządu terytorialnego;
2) zakres regulacji – podjęcie przedsięwzięcia wspólnego;
3) kryteria i warunki uczestnictwa w przedsięwzięciach wspólnych;
4) podjęcie decyzji oraz zawarcie porozumienia dotyczącego
przedsięwzięcia wspólnego;
5) system finansowy i informacyjny realizacji przedsięwzięć
wspólnych ustala załącznik do niniejszego zarządzenia pt.
„Zasady uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych w realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć
wspólnych na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej i z nią
związanych oraz mających wpływ na jej realizację, w tym
zintegrowanego ze współdziałaniem z jednostkami samorządu terytorialnego”.
§4
Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych podejmujące
uczestnictwo w realizacji wspólnych przedsięwzięć, o których
mowa w § 1, są obowiązane do stosowania się do postanowień
zasad wymienionych w § 3 z uwzględnieniem funkcji i celów określonych w § 2.
§5
Traci moc Zarządzenie nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie udziału jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w przedsięwzięciach
wspólnych (znak sprawy: OR-0110-6/2009).
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski
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Załącznik do Zarządzenia nr 26
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 19 maja 2016 r.
ZASADY UCZESTNICTWA
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć wspólnych
na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej i z nią związanych oraz mających wpływ na jej realizację,
w tym zintegrowanego ze współdziałaniem z jednostkami samorządu terytorialnego
I. Wstęp
Niniejsze uregulowania mają na celu określenie zasad uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji
przedsięwzięć wspólnych w rozumieniu zarządzenia, przyczyniających się do realizacji zadań Lasów Państwowych na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej i z nią związanych oraz mających wpływ
na jej realizację, w tym na rzecz zmniejszenia dla społeczności
lokalnej i regionalnej uciążliwości związanych z realizacją zadań w
zakresie gospodarki leśnej i częściową eliminacją skutków powstałych w wyniku jej prowadzenia.
II. Przedsięwzięcia wspólne
1. Przedsięwzięciem wspólnym w rozumieniu zarządzenia jest
przedsięwzięcie, w którego realizacji lub finansowaniu uczestniczy więcej niż jedna jednostka spośród jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych i jednostek samorządu terytorialnego, w tym co najmniej jedna jednostka organizacyjna Lasów
Państwowych, a które obejmuje:
1) ponoszenie nakładów na środki trwałe w budowie (rzeczowe
aktywa trwałe) lub
2) partycypację w budowie, przebudowie lub remoncie drogi
publicznej albo drogowego obiektu inżynierskiego poprzez
ponoszenie wydatków zaliczanych przez jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych do kosztów działalności.
2. Przedmiotem przedsięwzięć wspólnych mogą być te przedsięwzięcia, w odniesieniu do których spełnione są kryteria i warunki
określone w zarządzeniu, niezależnie od ich charakteru i źródeł
finansowania, w szczególności dotyczące realizacji:
1) budynków, budowli i innych obiektów związanych z gospodarką leśną;
2) obiektów turystycznych, rekreacyjnych, edukacyjnych lub
innych związanych z pozaprodukcyjnymi funkcjami lasu;
3) obiektów upustowych, piętrzących lub retencjonujących
wodę oraz innych obiektów i urządzeń melioracyjnych;
4) dostrzegalni przeciwpożarowych;
5) dróg wraz ze zjazdami oraz drogowymi obiektami inżynierskimi (takimi jak obiekty mostowe, przepusty itp.).
III. Kryteria i warunki uczestnictwa w przedsięwzięciach wspólnych
1. Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych może uczestniczyć w realizacji przedsięwzięcia wspólnego, jeśli:
1) realizowane przedsięwzięcie ma związek z gospodarką leśną
lub realizacją innych zadań Lasów Państwowych;
2) przedsięwzięcie umożliwi uczestniczącej w nim jednostce
organizacyjnej Lasów Państwowych prowadzenie bardziej
efektywnej gospodarki leśnej lub bardziej efektywną realizację innych zadań Lasów Państwowych – w odniesieniu do
przedsięwzięć, o których mowa w pkt II.1.1;
3) przedsięwzięcie jest niezbędne do prowadzenia efektywnej
gospodarki leśnej przez jednostkę organizacyjną Lasów
Państwowych uczestniczącą w przedsięwzięciu – w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w pkt II.1.2;
4) realizacja przedsięwzięcia wspólnego nie spowoduje braku
płynności finansowej;
5) przeprowadzono analizę przedsięwzięcia, obejmującą ocenę
spodziewanych efektów oraz nakładów i kosztów jego realizacji, która to analiza potwierdziła zasadność albo niezbędność realizacji przedsięwzięcia, stosownie do pkt II.1.1 albo
pkt II.1.2;
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2.

3.

4.

5.

6) nakłady na efekty przedsięwzięcia wspólnego (obiekt lub
obiekty), zlokalizowane na gruntach pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, zostaną przekazane na stan
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych uczestniczącej
w realizacji przedsięwzięcia wspólnego;
7) do realizacji przedsięwzięcia wspólnego, o którym mowa w
pkt II.1.2, jednostka samorządu terytorialnego zaangażuje
środki własne w postaci środków samorządu terytorialnego,
w tym pozyskanych z zewnątrz, np. NFOŚiGW i z kredytów;
8) realizacja przedsięwzięcia wspólnego, o którym mowa w pkt
II.1.2, zostanie poprzedzona przeprowadzoną konsultacją z
Forum Leśno-Samorządowym w zakresie oceny potrzeb
realizacyjnych w kontekście godzenia interesu Lasów
Państwowych oraz samorządu z uwzględnieniem podjętej
uchwały organu samorządu w tym zakresie.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach jednostka organizacyjna Lasów Państwowych może uczestniczyć w realizacji
przedsięwzięcia wspólnego polegającego na partycypacji w
remoncie drogi publicznej lub drogowego obiektu inżynierskiego,
jeśli poza kryterium niezbędności określonym w pkt III.1.1.3
spełnione zostaną łącznie poniższe warunki:
1) przebudowa lub rozbudowa drogi/drogowego obiektu inżynierskiego jest niemożliwa lub istotnie utrudniona, a także
jeśli prowadziłaby do poniesienia wydatków niewspółmiernie
wysokich do efektów, które mogą być osiągnięte;
2) właściciel nie planuje przeprowadzenia remontu drogi
publicznej/ drogowego obiektu inżynierskiego w terminie,
który zapewni możliwość prowadzenia efektywnej gospodarki leśnej;
3) pogorszenie stanu drogi/ drogowego obiektu inżynierskiego,
powodujące konieczność przeprowadzenia remontu, pozostaje w całości lub przeważającej części w bezpośrednim
związku z prowadzeniem gospodarki leśnej.
Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, przystępując do
uczestnictwa w przedsięwzięciu wspólnym, z uwzględnieniem
postanowień określonych w pkt 1 i 2, mogą przeznaczać na jego
realizację własne wolne środki obrotowe, środki z koncentracji
amortyzacji.
Realizacja przedsięwzięcia wspólnego może nastąpić ze środków
związanych z funduszem leśnym pod warunkiem uzyskania w tej
sprawie decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na
uprzednio złożony, na ręce Dyrektora Generalnego, uzasadniony
wniosek jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, zaopiniowany przez dyrektora jednostki nadzorującej, zawierający określenie przedmiotu przedsięwzięcia wspólnego oraz udokumentowanie warunków, o których mowa w pkt III.1–3.
Realizacja przedsięwzięcia wspólnego polegającego na partycypacji w budowie, przebudowie lub w remoncie drogi publicznej
albo drogowego obiektu inżynierskiego ze środków związanych
z funduszem leśnym jest możliwa po przeprowadzeniu kategoryzacji istotność finansowania tej inwestycji poprzez ustalone
kryterium punktowe:
a) K1 – 3 pkt – inwestycje jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych na gruntach jednostek samorządu terytorialnego lub/i na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Lasów
Państwowych, które w części będą realizowane we współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego;
b) K2 – 2 pkt – inwestycje wyłącznie na gruntach Skarbu
Państwa w zarządzie Lasów Państwowych, stanowiące łączBILP 6/2016

c)

d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)

niki dróg samorządowych, dojazdy do miejscowości itp., a
także wspólne zadania jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych;
K3 – 3 pkt – dokończenie robót kontynuowanych, gdzie za
kontynuację rozumie się obowiązującą umowę jednostki
(-ek) Lasów Państwowych z wykonawcą na wykonanie prac
budowalnych;
K4 – 2 pkt – dokończenie robót kontynuowanych, gdzie za
kontynuację rozumie się ciągłość zadania realizowanego
przez jednostkę (-i) Lasów Państwowych z roku ubiegłego
lub wykonanie kolejnego etapu tego samego zadania realizowanego przez jednostkę (-i) Lasów Państwowych (nie
dotyczy sytuacji oznaczonych w K3);
K5 – 1 pkt – dokończenie robót kontynuowanych, realizowanych przez jednostkę (-i) Lasów Państwowych, gdzie za
kontynuację rozumie się wykonanie w latach ubiegłych
jedynie dokumentacji projektowej (nie dotyczy sytuacji oznaczonych w K3 oraz w K4);
K6 – 1 pkt – uzupełnienie sieci kluczowych dojazdów pożarowych;
K7 – 1 pkt – posiadanie aktualnej ekspertyzy zawierającej
docelową sieć dróg jednostki organizacyjnej LP;
K8 – 1 pkt – finansowanie inwestycji z więcej niż jednego
źródła finansowania w Lasach Państwowych w roku wnioskowania;
K9 – 1 pkt – droga z częściowym finansowaniem ze źródeł
zewnętrznych (spoza Lasów Państwowych i spoza jednostki
samorządu terytorialnego);
K10 – 2 pkt – drogi powiązane z realizacją projektów i
programów lokalnych lub krajowych.

IV. Podjęcie decyzji oraz zawarcie porozumienia dotyczącego
przedsięwzięcia wspólnego
1. Decyzję o przystąpieniu do przedsięwzięcia wspólnego podejmuje właściwy kierownik jednostki organizacyjnej Lasów
Państwowych z uwzględnieniem postanowień pkt III.
2. Uczestnictwo w przedsięwzięciu wspólnym wymaga zawarcia
porozumienia (umowy) w formie pisemnej pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia.
3. Porozumienie (umowa) może być zawarte po spełnieniu
warunków określonych w pkt III.
4. Z zawartego porozumienia (umowy) powinny wynikać jednoznacznie:
1) prawa i obowiązki poszczególnych stron, w tym również
związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych;
2) zasady i określenie udziałów poszczególnych stron w finansowaniu przedsięwzięcia;
3) kolejność i warunki spełniania świadczeń i wykonywania
zobowiązań;
4) skutki prawne uczestniczenia w przedsięwzięciu oraz prawa
każdej ze stron do efektów przedsięwzięcia;
5) prawa i obowiązki uczestników w zakresie prowadzenia i utrzymania obiektów stanowiących efekty przedsięwzięcia po zakończeniu realizacji oraz ponoszenia kosztów z tym związanych;
6) sankcje za naruszenie porozumienia.
5. W przypadku, gdy przedsięwzięcie wspólne, jako podmiot
wiodący, realizuje jednostka samorządu terytorialnego współfinansująca to przedsięwzięcie, porozumienie (umowa) – w odniesieniu do etapu realizacji – powinno określać ponadto:
1) uprawnienie jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych
do weryfikacji stanu realizacji przedsięwzięcia na wszystkich
etapach, w tym prawo wglądu, a w uzasadnionych przypadkach także uczestniczenia w pracach przygotowawczych i
projektowych przedsięwzięcia oraz procedurze wyboru
wykonawcy, a także prawo oględzin realizowanego przedsięwzięcia, obecności lub uczestnictwa przy odbiorach cząstkowych i końcowym, weryfikacji zmian wprowadzanych itp.;
2) zasady odmowy, wstrzymania oraz zwrotu finansowania jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych, gdy przedsięwzięcie
jest realizowane niezgodnie z zawartym porozumieniem.
BILP 6/2016

6. W przypadku, gdy właścicielem efektów określonego w pkt II.1.1
przedsięwzięcia wspólnego (obiektu lub obiektów) jest podmiot
inny niż jednostka organizacyjna Lasów Państwowych uczestnicząca w finansowaniu przedsięwzięcia, lub ten obiekt (obiekty)
pozostaje we władaniu takiego podmiotu lub podmiotów, porozumienie (umowa) – w odniesieniu do okresu po realizacji – winno
określać ponadto:
1) prawa jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych w
zakresie korzystania z obiektu (obiektów) będącego efektem
wspólnego przedsięwzięcia;
2) zobowiązanie do wykorzystania obiektu zgodnie z celem
przedsięwzięcia bez ograniczeń czasowych lub co najmniej
przez oznaczony okres;
3) zasady zwrotu jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych udzielonego finansowania w razie naruszenia ww.
obowiązków przez pozostałe strony.
7. W przypadku przedsięwzięć wspólnych, o których mowa w pkt
II.1.1, porozumienie powinno ponadto gwarantować jednostce
organizacyjnej Lasów Państwowych uczestniczącej w jego realizacji prawo umieszczenia na efektach przedsięwzięcia (obiekcie
lub obiektach) odpowiednich tablic informujących o udziale
Lasów Państwowych w realizacji przedsięwzięcia.
8. W przypadku przedsięwzięć wspólnych, o których mowa w
pkt II.1.2, porozumienie powinno zawierać zobowiązanie drugiej
strony (pozostałych stron) do zwrotu udzielonego przez
jednostkę Lasów Państwowych finansowania w przypadku, gdy
wskutek jakichkolwiek decyzji lub działania drugiej strony możliwość korzystania z drogi publicznej w zakresie, jaki jest
niezbędny do prowadzenia efektywnej gospodarki leśnej,
została wyłączona lub ograniczona, w szczególności na skutek
ustawienia znaków drogowych, oraz zasady zwrotu tego finansowania jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych.
9. W przypadku przedsięwzięć wspólnych, o których mowa w pkt
II.1.2, porozumienie nie może przewidywać zobowiązania
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych do partycypacji w
utrzymaniu drogi publicznej lub budowli z nią związanej.
V. Ewidencja
1. Podstawa do ewidencji efektów przedsięwzięcia wspólnego
powinna wynikać jednoznacznie z porozumienia dotyczącego
uczestnictwa stron w przedsięwzięciu wspólnym (jego realizacji
i finansowania).
2. W zależności od ustaleń zawartych w porozumieniu efekty
przedsięwzięcia wspólnego mogą być ewidencjonowane w
następujący sposób:
1) na stan każdej ze stron biorących udział w realizacji przedsięwzięcia przekazana zostaje określona w porozumieniu
część obiektu stanowiącego efekt przedsięwzięcia wspólnego, traktowana jako odrębny środek trwały;
2) środek trwały stanowiący efekt przedsięwzięcia wspólnego
zostaje przekazany na stan tylko jednej strony uczestniczącej
w przedsięwzięciu wspólnym, natomiast pozostałe strony
nabywają prawa majątkowe do wykorzystywania tego środka
trwałego na warunkach określonych porozumieniem;
3) środek trwały stanowiący efekt przedsięwzięcia wspólnego
zostaje przekazany na stan tylko jednej strony uczestniczącej
w przedsięwzięciu, natomiast pozostałym stronom zapewnia
się korzystanie z tego środka trwałego na określonych warunkach, traktując ich udział w realizacji lub finansowaniu przedsięwzięcia jako przedpłatę na wynagrodzenie z tytułu
korzystania z tego środka trwałego, z którego będą korzystać
(np. czynsz z tytułu najmu lub dzierżawy);
4) wydatki poniesione w związku z partycypacją budowy, przebudowy lub remontu drogi publicznej lub drogowego obiektu
inżynierskiego stanowią dla jednostki organizacyjnej Lasów
Państwowych koszty pośrednio związane z prowadzeniem
gospodarki leśnej oraz mające pośredni wpływ na jej realizację, w związku z czym zaliczone będą do pozostałych
kosztów operacyjnych.
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DECYZJA NR 105
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 22 kwietnia 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,
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych,
Zakładu Informatyki Lasów Państwowych,
Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych
GD.O.001.9.2016
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, 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:

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega upublicznieniu z wykorzystaniem, funkcjonującego w ramach DGLP, elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD) lub
doręczeniu do komórek organizacyjnych DGLP funkcjonujących
jeszcze poza tym systemem.

§1
Jako wiążące kierowników komórek organizacyjnych DGLP
przyjmuję ustalenia z narady, która odbyła się w dniu 21 kwietnia
2016 r., zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika
nie drukujemy – przyp. red.).

1

2

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 107
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
EP.0300.1.4.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1 (tj. z 2015 r. Dz. U. z 10 grudnia 2015 r. poz. 2100 z późn.
zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe2, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia

18 maja 1994 r., w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych wynikającego z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe3 (Dz. U. Nr 134 poz. 692), ustalam, co następuje:

Art. 33. 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”.
2
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 przepisy wykonawcze do ustawy,
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3
§ 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692) stanowi, że „Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regionalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego”.
1
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§1
Zatwierdzam plan finansowo-gospodarczy na rok 2016
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w:
Białymstoku
Katowicach
Krakowie
Krośnie		
Lublinie		
Łodzi		
Olsztynie
Pile		
Poznaniu

dla

Szczecinie
Szczecinku
Toruniu
Wrocławiu
Zielonej Górze
Gdańsku
Radomiu
Warszawie

5. Wybrane zadania rzeczowe (zał. nr 5)
6. Rozrachunki wewnętrznobranżowe (zał. nr 6).
7. Działalność jednostek finansowanych z narzutu na utrzymanie jednostek nadrzędnych (zgodnie ze strukturą organizacyjną RDLP) (zał. nr 7). (Załączników nie drukujemy – przyp.
red.).
§2
Dane, o których mowa w § 1, powinny być podstawą opracowania planów, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

obejmujący, odrębnie dla każdej RDLP, następujące tabele:
1. Przychody, koszty i wynik (zał. nr 1).
2. Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł
zagranicznych oraz prognoza dochodów budżetu Państwa
wraz z obowiązkowymi wpłatami do budżetu ze sprzedaży
drewna (zał. nr 2).
3. Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (zał. nr 3).
4. Zatrudnienie i wynagrodzenia (zał. nr 4).

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 108
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu zakładów o zasięgu krajowym
EP.0300.1.6.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1 (tj. z 2015 r. Dz. U. z 10 grudnia 2015 r. poz. 2100 z późn.
zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18
maja 1994 r., w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe3, ustalam, co następuje:
§1
Zatwierdzam plan finansowo-gospodarczy na rok 2016 zakładu
Lasów Państwowych o zasięgu krajowym:
Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych w Warszawie,
Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych
w Bedoniu,
Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie,
Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w Bedoniu,
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie,
obejmujący, odrębnie dla każdego zakładu, następujące tabele:

1

2

3

1. Przychody, koszty, wynik (zał. nr 1).
2. Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł
zagranicznych oraz prognoza dochodów budżetu Państwa
wraz z obowiązkowymi wpłatami do budżetu ze sprzedaży
drewna (zał. nr 2).
3. Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (zał. nr 3).
4. Zatrudnienie i wynagrodzenia (zał. nr 4).
5. Działalność zakładu (zał. nr 8). (Załączników nie drukujemy
– przyp. red.).
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 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 przepisy wykonawcze do ustawy,
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów Państwowych”.
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DECYZJA NR 109
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
EP.0300.1.5.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1 (tj. z 2015 r. Dz. U. z 10 grudnia 2015 r. poz. 2100 z późn.
zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18
maja 1994 r., w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych wynikającego z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad
gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe3 (Dz. U. Nr 134 poz. 692), ustalam, co następuje:

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016 r.

§1
Zatwierdzam plan finansowo-gospodarczy Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych na rok 2016, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 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 przepisy wykonawcze do ustawy,
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3
§ 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692) stanowi, że „Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regionalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego”.
1

2

DECYZJA NR 110
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe,
wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2017–2020
dla Lasów Państwowych
EP.0300.1.8.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) i w związku z § 6
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych określonego m.in. w § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu PGL LP – ustalam, co
następuje:
§1
Zatwierdzam średniookresowy plan nakładów na środki trwałe,
wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2017–2020,
stanowiący załącznik do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
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§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski
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DECYZJA NR 149
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 maja 2016 r.
w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników
GD.O.001.10.2016
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, 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 9 maja 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) dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych;
3) dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych;
4) dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych;

1

2

5) dyrektor Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego LP;
6) przewodniczący Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych (lub członek tej Rady przez
niego wskazany);
7) 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 161
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym
GD.O.0050.5.2016
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, związanego m.in. z przepisem
art. 33 ust. 2 pkt 1a ustawy o lasach3 – postanawiam, co następuje:

1

2

3

§1
1. Na dni 17–18 maja 2016 r., z moim udziałem i udziałem: moich
zastępców, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym oraz kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów

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. 2 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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Państwowych (DGLP), na godzinę 13.00 do Gdańska zwołuję
pod moim przewodnictwem naradę dyrektorów regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów
Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, zwaną dalej
naradą. Do udziału w naradzie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zaprasza się przedstawicieli central związkowych i
przewodniczącego Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych.
2. Szefowa Gabinetu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
zwróci się z prośbą o udział w naradzie przedstawiciela departamentu właściwego w Ministerstwie Środowiska w sprawach leśnictwa.
3. W zależności od potrzeb do udziału w naradzie mogą być zaproszone inne osoby – stosownie do roboczych ustaleń w tym
zakresie.
§2
Agenda narady obejmuje następujące zagadnienia:
Część terenowa narady w dniu 17 maja 2016 r. w godz.
13.00–19.00
1. Sprawa sprzedaży lokali mieszkalnych przy ulicy Polanki 125
w Gdańsku.
2. System monitorowania obciążenia gospodarstw leśnych
ruchem turystycznym.
Część kuluarowa narady w dniu 18 maja 2016 r. w godz.
8.00–14.00
3. Wniosek o przekazanie pasa nadmorskiego Urzędowi
Morskiemu w Gdyni.
4. Informacja o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w zakresie „Przygotowania i realizacji umów na świadczenie usług leśnych w nadleśnictwach w latach 2014–2015”
oraz informacja o wynikach kontroli doraźnej przeprowadzonej w DGLP oraz w 32 jednostkach LP w zakresie realizacji tematu badawczego „Wybrane zagrożenia zdrowotne w
środowisku pracy leśników w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem chorób zawodowych”, realizowanego na
rzecz LP przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie.
5. Prezentacja OTL w Jarocinie.
6. Sprawa stanu siły wyższej ogłoszonego przez dyrektora
RDLP.
7. Kompleksowe uporządkowanie funkcjonowania zakładów o
zasięgu krajowym.
8. Stan prac nad inwentaryzacją przyrodniczą.
9. Informacja o konferencji w Tucznie w sprawie leśnych gospodarstw węglowych.
10. Meldunek ze zdarzeń niebezpiecznych w 2016 r.
11. Obrębowa metoda szacunków brakarskich.
12. Sprawy różne i bieżące.
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§3
1. Ustala się następujące zasady przebiegu narady:
1) przewodniczenie naradzie przypada Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych;
2) realizację każdego z punktów porządku narady będzie rozpoczynać wprowadzenie dokonywane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
3) po każdym ww. wprowadzeniu, ze wskazania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, następować będzie co
najwyżej pięciominutowe uszczegółowienie danego z
punktów porządku narady;
4) po każdym wystąpieniu i uszczegółowieniu będzie odbywać
się dyskusja lub odnoszenie się do poruszonych kwestii;
5) przerwy w przebiegu narady są ogłaszane z inicjatywy przewodniczącego naradzie lub na wniosek;
6) w ramach podsumowania narady Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych sformułuje robocze wersje ustaleń.
2. Gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w ciągu 2
dni od zakończenia narady, przygotuje projekt decyzji Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jej ustaleń.
Decyzja w sprawie ustaleń z narady zostanie podana do wiadomości z wykorzystaniem intranetu, a docelowo będzie przedmiotem publikacji w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.
§4
1. Uczestników narady, zatrudnionych w LP, w tym kierowników
komórek organizacyjnych DGLP, zobowiązuję do przygotowania
się do ewentualnych, co najwyżej pięciominutowych, wystąpień
uszczegóławiających poszczególne punkty porządku narady.
2. Dyrektora zakładu Lasów Państwowych o zasięgu krajowym,
działającego pod firmą Centrum Informacyjnego Lasów
Państwowych, zobowiązuję do zapewnienia rejestracji przebiegu narady na potrzeby leśnej telewizji internetowej.
§5
1. Koszty związane z naradą są kosztami działania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, finansowanymi z wpłat nadleśnictw na utrzymanie tych jednostek organizacyjnych LP.
§6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski
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DECYZJA NR 162
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 maja 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,
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych,
Zakładu Informatyki Lasów Państwowych,
Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych
GD.O.001.10.2016
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, 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:

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega upublicznieniu z wykorzystaniem, funkcjonującego w ramach DGLP, elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD) lub
doręczeniu do komórek organizacyjnych DGLP funkcjonujących
jeszcze poza tym systemem.

§1
Jako wiążące kierowników komórek organizacyjnych DGLP
przyjmuję ustalenia z narady, która odbyła się w dniu 9 maja 2016 r.,
zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie
drukujemy – przyp. red.).

1

2

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 172
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 12 maja 2016 r.
w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników
GD.001.11.2016
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, wynikającego m.in. z okolicz-

1

2

ności, że zgodnie z § 12 Statutu Lasów Państwowych Dyrekcja
Generalna Lasów Państwowych (DGLP) jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, stanowiącą aparat wykonawczy DGLP
– postanawiam, co następuje:

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.
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§1
1. Na dzień 23 maja 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) dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych;
3) dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych;
4) dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych;
5) dyrektor Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego LP;
6) przewodniczący Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych (lub członek tej Rady przez
niego wskazany);

1

2

7) 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 213
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 16 maja 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej
z zakresu koncepcji budowy nowej siedziby
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
GI.0210.7.2016
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, wynikającego z § 8 ust. 2 pkt 4
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe3
oraz § 13 ust. 3 Zarządzenia nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 19 grudnie 2013 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe4,
ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami DGLP nr 90 i nr 91
z dnia 25 listopada 2015 r. – zlecam, co następuje:
§1
1. Kontrolę doraźną, mającą za przedmiot zbadanie koncepcji
budowy nowej siedziby Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych
w Szczecinie. Kontrolę należy przeprowadzić z punktu widzenia
kryteriów legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrolę przeprowadzi Inspekcja Lasów Państwowych.
§2
1. Z ustaleń dokonanych w postępowaniu kontrolnym sporządzić
należy sprawozdanie lub protokół kontroli zgodnie z postanowie-

niami Rozdziału 8 Uproszczone postępowanie kontrolne, § 52
Zarządzenia nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
2. Czynności kontrolne należy dokumentować zgodnie z postanowieniami Działu II Wszczęcie postępowania kontrolnego i dokumentowanie czynności kontrolnych Zarządzenia nr 84 Dyrektora
Generalnego lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 2013 r. ze
zmianami w sprawie kontroli instytucjonalnej w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
§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”.
2
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.
3
W § 8 ust. 2 pkt 4 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowi, że Dyrektor Generalny kontroluje działania jednostki organizacyjnej Lasów
Państwowych.
4
§ 13 ust. 3 Zarządzenie nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 2013 r. ze zmianami w sprawie kontroli instytucjonalnej w PGL LP
stanowi, że decyzję o przeprowadzeniu kontroli doraźnej podejmuje Dyrektor Generalny lub odpowiednio dyrektor regionalny.
1
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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.
Ełk
Ełk
6a01

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Mrozy Wielkie
Ełk
Mrozy Wielkie 16
19-300 Mrozy Wielkie

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
333/1
OL1E/00037036/2
1219

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony,
wraz z dwoma budynkami
gospodarczymi
Zatwierdzam:
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej
oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
dr inż. Krzysztof Janeczko
Warszawa, 13 maja 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Choczewo
Młot
62n

Salino
Gniewino
Dębina 1A
84-250 Gniewino

171/2
GD1W/00044765/7
799

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony,
w zabudowie bliźniaczej

2

Choczewo
Choczewo
286p

Choczewo
Choczewo
Łętówko 2/2
84-210 Choczewo

536/2
GD1W/00084717/8
1277
(udział 2978/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
pustostan
Dokończenie tabeli na str. 46
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Dokończenie tabeli ze str. 45

Lp.
3.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Choczewo
Młot
248n

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Łęczyn
Łęczyce
Łęczyn Górny 5/2
84-214 Łęczyce

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
248/3
GD1W/00044927/1
1076

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
w zabudowie bliźniaczej,
wraz z budynkiem
gospodarczym
Zatwierdzam:
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej
oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
dr inż. Krzysztof Janeczko

Warszawa, 13 maja 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Rybnik
Rybnik
228d (cz.)

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Syrynia
Lubomia
ul. Musioła 6
44-361 Syrynia

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
1663/75
GL1W/00051265/8
1719

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej
oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
dr inż. Krzysztof Janeczko
Warszawa, 13 maja 2016 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Piwniczna
Muszyna
112a01, b01

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Milik
Muszyna
Milik 11
33-370 Muszyna

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
300/2
NS1M/00019885/1
1185

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym
Zatwierdzam:
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej
oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
dr inż. Krzysztof Janeczko
Warszawa, 13 maja 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Krasnystaw
Zamość
157c

Majdan Sitaniecki
Stary Zamość
Wisłowiec 96
22-417 Stary Zamość

1535/3
ZA1Z/00097184/5
1611

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, pustostan

2.

Janów Lubelski
Modliborzyce
5k (cz.)

Majdan Modliborski
Modliborzyce
Majdan Modliborski 1
23-310 Modliborzyce

801/4
ZA1J/00060854/2
1999

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym, studnią
i oczyszczalnią

3.

Mircze
Mircze
9o

Cichobórz
Hrubieszów
Modryniec 132
22-530 Mircze

391/2
ZA1H/00065291/0
1309

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz budynkiem
gospodarczym
Zatwierdzam:
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej
oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
dr inż. Krzysztof Janeczko
Warszawa, 13 maja 2016 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Dobrocin
Dobrocin
480j (cz.),
n (cz.), r (cz.),
w (cz.)

Bramka
Morąg
Piłąg 2
14-300 Morąg

3205/4
EL2O/00015866/6
3434
(udział 623/1000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony,
udział w studni głębinowej

2.

Dobrocin
Dobrocin
480j (cz.),
n (cz.), r (cz.),
w (cz.)

Bramka
Morąg
Piłąg 2/2
14-300 Morąg

3205/4
EL2O/00015866/6
3434
(udział 377/1000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym,
zasiedlony,
udział w studni głębinowej

Zatwierdzam:
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej
oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
dr inż. Krzysztof Janeczko

Warszawa, 13 maja 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Dwukoły
Żuromin
75m (cz.)

Lipowiec Kościelny
Lipowiec Kościelny
Lipowiec Kościelny 69/1
06-545 Lipowiec Kościelny

1/70
PL1M/00055992/2
832

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony,
w zabudowie bliźniaczej
oraz budynek gospodarczy

2.

Dwukoły
Żuromin
75m (cz.)

Lipowiec Kościelny
Lipowiec Kościelny
Lipowiec Kościelny 69/2
06-545 Lipowiec Kościelny

1/71
PL1M/00055992/2
971

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, pustostan,
w zabudowie bliźniaczej
oraz budynek gospodarczy
Zatwierdzam:
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

Warszawa, 13 maja 2016 r.
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Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej
oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
dr inż. Krzysztof Janeczko
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Warcino
Obłęże
245d (cz.)

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Żelice
Kępice
Żelice 5
77-230 Kępice

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
245/8; 245/7; 245/6
SL1M/00010509/5
2080; 258; 170
(udział 8504/10000)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
samodzielny lokal mieszkalny
w budynku dwulokalowym,
zasiedlony,
wraz z przynależną piwnicą,
budynkiem gospodarczym
i wiatą
Zatwierdzam:
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej
oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
dr inż. Krzysztof Janeczko

Warszawa, 13 maja 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Toruń
Olek
43b01

Różankowo-Świerczyny
Łysomice
Piwnice 16a
87-148 Łysomice

3043/7
TO1T/0011787/6
1898

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z dwoma budynkami
gospodarczymi

2.

Toruń
Ostromecko
151w

Ostromecko
Dąbrowa Chełmińska
Ostromecko, ul. Kolejowa 5
86-070 Dąbrowa Chełmińska

439
BY1B/00097244/5
661

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym
i garażem blaszanym
Zatwierdzam:
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

Warszawa, 13 maja 2016 r.
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Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej
oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
dr inż. Krzysztof Janeczko
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Wałbrzych
Wałbrzych
260s

Sokołowsko
Mieroszów
Słoneczna 9/1
58-350 Sokołowsko

170/1
SW1W/00031942/0
2508
(4017/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony
wraz z budynkiem
gospodarczym

2.

Wałbrzych
Wałbrzych
260s

Sokołowsko
Mieroszów
Słoneczna 9/2
58-350 Sokołowsko

170/1
SW1W/00031942/0
2508
(1752/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony

3.

Wałbrzych
Wałbrzych
260s

Sokołowsko
Mieroszów
Słoneczna 9/4
58-350 Sokołowsko

170/1
SW1W/00031942/0
2508
(1815/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony

Zatwierdzam:
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

Warszawa, 13 maja 2016 r.
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Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej
oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
dr inż. Krzysztof Janeczko
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin
Nadleśnictwo Rozwadów
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r.
w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z
2014, poz. 1153 z późn. zm.), Nadleśnictwo Rozwadów informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany niżej opisanych nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w zarządzie nadleśnictwa i Gminy Grębów. Na dokonanie zamiany gruntów nadleśnictwo uzyskało
w dniu 10 maja 2016 r. zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, znak sprawy: ZS.2261.2.2015.
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 12 maja 2016 r.
Data zgody
na zamianę

10.05.2016 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

05-20-1-07-39-l-00

18-20-032-0001
dz. ew. nr 8019/18

Ps V

0,3823

35,66

0,3823

35,66

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Razem:
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny
18-20-032-0002
dz. ew. nr 1758
18-20-032-0005
dz. ew. nr 787/1

Gmina Grębów

kategoria użytku
Ls V

0,47

22,74

Ls V

0,3008

13,02

0,7708

35,76

Razem:

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Rozwadów
mgr inż. Zenon W. Puzia

Stalowa Wola, 12 maja 2016 r.

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.

Data zgody
na zamianę
4.05.2016 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

07-16-2-10-158A-s-00

28-11-045-0007-3158/25

R VI

0,1151

wartość
(w tys. zł)

33,32
Razem:

0,1151
Dokończenie na str. 52
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Dokończenie ze str. 51
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Mariola Majewska

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

28-11-022-0017-1030

Ls VI

0,0891

28-11-022-0017-1031

Ls VI

1,1031

28-11-012-0021-176/2

Ls V

1,1213

Razem:

wartość
(w tys. zł)

36,57

2,3135
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Nidzica
Ryszard Schuetz

Nidzica, 9 maja 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Osusznica
Na podstawie postanowień art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 12 poz. 59), Ramowych
wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12), zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Szczecinku (pismo z dnia 26 lutego 2016 r., zn. spr.: ZS.2261.7.2016.KK) Nadleśnictwo Osusznica informuje
o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

Data zgody
na zamianę

26.02.2016 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

11-15-3-17-211-a-01

22-01-025-0006-211/4

Ls

0,0293

11-15-3-17-211-a-98

22-01-025-0006-211/5

Ls

0,1256

wartość
(w tys. zł)
3154,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Bytów

22-01-025-0010-478/5

Ls

0,33

10 503,00

Osusznica, 20 kwietnia 2016 r.
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Nadleśniczy
Jarosław Czarnecki
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra
Nadleśnictwo Sława Śląska
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych, zamian przeprowadzanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Nadleśnictwo Sława Śląska
informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę

28.04.2016 r.

adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

14-09-1-02-164-a-99
14-09-1-02-164-c-03
14-09-1-02-164-c-99
14-09-1-02-164-d-99

dz. ew. 3153/12, 3153/13,
3153/14
obręb: Kuźnica Głogowska
(0007),
gmina: Sława
– obszar wiejski

Ls
Ls
Ls

0,3610
0,0701
0,9993

392,50

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoby fizyczne

dz. ew. 81/1, 95/2
obręb: Bagno (0001)
gmina: Sława
– obszar wiejski

R
R

3,5725
17,4543

405,80

Sława, 5 maja 2016 r.
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Nadleśniczy
Nadleśnictwa Sława Śląska
Wiesław Daszkiewicz
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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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