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ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 20 maja 2016 r. do 20 czerwca 2016 r.)

l Zarządzenie nr 27 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Komisji ds. sprzedaży drewna w Lasach Państwowych oraz zmiany 
zarządzenia nr 2 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: „(...) reaktywacji (...) Komisji Leśno-Drzewnej (...)”, znak: GD.O.0070.1.2016 
(ZM.800.1.2016) 

l Zarządzenie nr 28 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Etyków przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych 
(GD.0070.1.2016)

l Zarządzenie nr 29 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie (1) oceny procesu stanowienia obszarów Natura 2000 obejmujących grunty w 
zarządzie Lasów Państwowych oraz oceny planów zadań ochronnych dla tych obszarów, (2) sporządzania planów urządzenia lasu 
pełniących również funkcje planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz (3) ustalenia systemu okresowej powszechnej 
inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów, mających znaczenie dla 
oceny stanu lasów oraz prognozowania zmian w ekosystemach leśnych (ZP.720.3.2016)

l Zarządzenie nr 30 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
9 marca 2015 roku w sprawie zasad wykonywania i rozliczania działalności badawczo-rozwojowej realizowanej przez Ośrodek Techniki 
Leśnej w Jarocinie (OR.5005.1.2016)

l Zarządzenie nr  31 z dnia  20 czerwca 2016 r. w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji 
wspólnego przedsięwzięcia w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i mienia na terenie nadleśnictw objętych obchodami Świato-
wych Dni Młodzieży (GS.0210.2.2016)

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 20 maja 2016 r. do 17 czerwca 2016 r.)

l Decyzja nr 238 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez RDLP w Poznaniu (GK.166.175.2016)

l Decyzja nr 239 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Krasnystaw na Kretę” organizowanej przez Nadleśnictwo Krasnystaw 
(GK.166.174.2016)

l Decyzja nr 240 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „XII wyścig rowerów górskich MTB” organizowanej przez Nadleśnictwo Sulechów (GK.166.173.2016)

l Decyzja nr 241 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Dąbrowa do Gruzji” organizowanej przez Nadleśnictwo Dabrowa (GK.166.172.2016)

l Decyzja nr 242 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dni Lasu” organizowanej przez Nadleśnictwo Herby (GK.166.171.2016)

l Decyzja nr 243 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Regionalne Obchody Święta Lasu” organizowanej przez RDLP w Pile (GK.166.170.2016)

l Decyzja nr 244 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Dziecka” organizowanej przez Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka (GK.166.169.2016)

l Decyzja nr 245 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Piknik rodzinny” organizowanej przez Nadleśnictwo Milicz (GK.166.168.2016)

l Decyzja nr 246 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Spotkanie integracyjne pracowników Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka” organizowanej przez Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka 
(GK.166.167.2016)

l Decyzja nr 247 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Bardo Śląskie do Chorwacji” organizowanej przez Nadleśnictwo Bardo Śląskie 
(GK.166.166.2016)

l Decyzja nr 248 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Oleśnica Śląska na Pomorze” organizowanej przez Nadleśnictwo Oleśnica Śląska 
(GK.165.165.2016)
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l Decyzja nr 249 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „III Majówka Leśna na Świętej Gorze Polanowskiej” organizowanej przez RDLP w Szczecinku (GK.166.164.2016)

l Decyzja nr 250 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Borne Sulinowo do Grecji” organizowanej przez Nadleśnictwo Borne Sulinowo 
(GK.166.163.2016)

l Decyzja nr 251 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Lubniewice do Czech i Austrii” organizowanej przez Nadleśnictwo Lubniewice 
(GK.166.162.2016)

l Decyzja nr 252 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Choszczno na Majorkę” organizowanej przez Nadleśnictwo Choszczno 
(GK.166.161.2016)

l Decyzja nr 253 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „XXXII Odpust Leśny” organizowanej przez Nadleśnictwo Trzebież (GK.166.160.2016)

l Decyzja nr 254 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Międzychód (GK.166.159.2016)

l Decyzja nr 255 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Spotkanie z emerytami i rencistami Nadleśnictwa Międzychód z okazji Dnia Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo 
Międzychód (GK.166.158.2016)

l Decyzja nr 256 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dni Lasu” organizowanej przez Nadleśnictwo Gryfino (GK.166.157.2016)

l Decyzja nr 257 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dni Lasu” organizowanej przez Nadleśnictwo Turawa (GK.166.156.2016)

l Decyzja nr 258 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie 
narady odbytej w Gdańsku w dniach 17–18 maja 2016 r.  z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami 
zakładów o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawicielami 
Ministerstwa Środowiska, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi 
osobami (GD.O.0050.5.2016)

l Decyzja nr 259 z dnia 24 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 Informa-
cyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka 
Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.11.2016)

l Decyzja nr 260 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Programu zintegrowanego Lasów Państwowych pn. „Program adaptacji 
lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych do roku 2020” (GA.080.5.2016)

l Decyzja nr 261 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.12.2016)

l Decyzja nr 262 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka do Bawarii, Tyrolu i Włoch” organizowanej przez Nadleśnictwo Sokołów Podlaski (GK.166.177.2016)

l Decyzja nr 263 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Osusznica do Danii i Szwecji” organizowanej przez Nadleśnictwo Osusznica 
(GK.166.181.2016)

l Decyzja nr 264 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Opoczno na Mazury” organizowanej przez Nadleśnictwo Opoczno (GK.166.182.2016)

l Decyzja nr 265 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Spotkanie integracyjne pracowników Nadleśnictwa Starogard z emerytami i rencistami” organizowanej przez Nadleśnictwo 
Starogard (GK.166.180.2016)

l Decyzja nr 266 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Łuków do Nadleśnictwa: Smardzewice, Poddębice i Bełchatów” organizowanej przez 
Nadleśnictwo Łuków (GK.166.179.2016)

l Decyzja nr 267 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka pracowników RDLP Białystok do Portugalii” organizowanej przez RDLP w Białymstoku (GK.166.178.2016)
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l Decyzja nr 268 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Kozienice (GK.166.176.2016)

l Decyzja nr 269 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Las Pamięci” organizowanej przez Nadleśnictwo Oleszyce (Gk.166.183.2016)

l Decyzja nr 270 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Gościno (GK.166.184.2016)

l Decyzja nr 271 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wniosku złożonego przez Kampinoski Park Narodowy pt. „Realizacja prawa pierwo-
kupu na rzecz Skarbu Państwa, Obręb Aleksandrów, na cele ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej” (ZP.0210.1.2016)

l Decyzja nr 272 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Spływ kajakowy rzeką Wełną na trasie Wełna – Jaracz” organizowanej przez Nadleśnictwo Pniewy (GK.166.205.2016)

l Decyzja nr 273 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka krajoznawcza w Bieszczady” organizowanej przez Nadleśnictwo Grodziec (GK.166.206.2016)

l Decyzja nr 274 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Łuków (GK.166.207.2016)

l Decyzja nr 275 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Pułtusk (GK.166.208.2016)

l Decyzja nr 276 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Spływ kajakowy rzeką Wełną na trasie Wełna – Jaracz” organizowanej przez Nadleśnictwo Pniewy (GK.166.205.2016)

l Decyzja nr 277 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzy-
szącej naradzie gospodarczej pod nazwą własną „Inwentaryzacja drewna” organizowanej przez Nadleśnictwo Bolewice  
(GK.166.210.2016)

l Decyzja nr 278 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „IX Powiatowe Mistrzostwa Służb Mundurowych w Wędkarstwie Spławikowo-Gruntowym” organizowanej przez Nadleśnictwo 
Cybinka (GK.166.211.2016)

l Decyzja nr 279 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Jastrowie (GK.166.212.2016)

l Decyzja nr 280 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika ” organizowanej przez Nadleśnictwo Podanin (GK.166.213.2016)

l Decyzja nr 281 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka krajoznawcza do Sandomierza i okolic” organizowanej przez Nadleśnictwo Skarżysko (GK.166.214.2016)

l Decyzja nr 282 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka do Zatoru z okazji Dnia Dziecka” organizowanej przez Nadleśnictwo Stąporków (GK.166.214.2016)

l Decyzja nr 283 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dwie Wieże” organizowanej przez Nadleśnictwo Choczewo (GK.166.215.2016)

l Decyzja nr 284 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzy-
szącej szkoleniu pod nazwą własną „Szkolenie wyjazdowe Koła Zakładowego SITLiD przy Nadleśnictwie Przytok do Nadleśnictwa 
Kielce i na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego” organizowanej przez Nadleśnictwo Przytok (GK.166.211.2016)

l Decyzja nr 285 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka krajowa w Bieszczady” organizowanej przez Nadleśnictwo Poddębice (GK.166.216.2016)

l Decyzja nr 286 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Płock do Rumunii i Mołdawii” organizowanej przez Nadleśnictwo Płock 
(GK.166.217.2016)

l Decyzja nr 287 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wyjazd szkoleniowy specjalistów marketingu nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Szczecinie celem zapoznania się z 
gospodarką leśną na terenie RDLP w Krośnie” organizowanej przez RDLP w Szczecinie (GK.166.218.2016)

l Decyzja nr 288 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Kwidzyn do Grecji” organizowanej przez Nadleśnictwo Kwidzyn (GK.166.219.2016)
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l Decyzja nr 289 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Dziecka” organizowanej przez Nadleśnictwo Jawor (GK.166.186.2016)

l Decyzja nr 290 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Lwówek Śląski (GK.166.187.2016)

l Decyzja nr 291 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Regionalna Narada Leśników z okazji V Dolnośląskiej Pielgrzymki Leśników w Bardzie Śląskim” organizowanej przez RDLP 
we Wrocławiu (GK.166.188.2016)

l Decyzja nr 292 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Międzylesie (GK.166.189.2016)

l Decyzja nr 293 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Międzylesie do Toskanii” organizowanej przez Nadleśnictwo Międzylesie 
(GK.166.190.2016)

l Decyzja nr 294 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Orneta do Austrii i Czech” organizowanej przez Nadleśnictwo Orneta 
(GK.166.191.2016)

l Decyzja nr 295 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników nadleśnictw: Stare Jabłonki, Jagiełek, Mrągowo do Włoch” organizowanej przez Nadleśnictwo 
Stare Jabłonki (GK.166.192.2016)

l Decyzja nr 296 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Orneta do Warszawy” organizowanej przez Nadleśnictwo Orneta (GK.166.195.2016)

l Decyzja nr 297 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Orneta do Szymbarku, Łeby, Sarbska, Władysławowa” organizowanej przez Nadleś- 
nictwo Orneta (GK.166.195.2016)

l Decyzja nr 298 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Myszyniec w Karkonosze i do Pragi” organizowanej przez Nadleśnictwo Myszyniec 
(GK.166.196.2016)

l Decyzja nr 299 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Piknik rodzinny” organizowanej przez Nadleśnictwo Lidzbark (GK.166.197.2016)

l Decyzja nr 300 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie” organizowanej przez Nadleś- 
nictwo Wipsowo (GK.166.198.2016)

l Decyzja nr 301 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Piknik rodzinny z obchodami Dnia Dziecka” organizowanej przez Nadleśnictwo Szczytno (GK.166.199.2016)

l Decyzja nr 302 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzy-
szącej naradzie dla kierowników i głównych księgowych, posiadającej funkcję edukacyjno-integracyjną, organizowanej przez RDLP w 
Olsztynie (GK.166.200.2016)

l Decyzja nr 303 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Strzelce do Rumunii” organizowanej przez Nadleśnictwo Strzelce (GK.166.201.2016)

l Decyzja nr 304 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Strzelce do Bułgarii” organizowanej przez Nadleśnictwo Strzelce (GK.166.202.2016)

l Decyzja nr 305 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „V Pielgrzymka Leśników Podlasia i Ich Rodzin do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia” organizowanej 
przez Nadleśnictwo Chotyłów (GK.166.203.2016)

l Decyzja nr 306 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzy-
szącej szkoleniu pod nazwą własną „Zapoznanie się z gospodarką leśną na obszarach Natura 2000 w Nadleśnictwie Nowy Targ” orga-
nizowanej przez Nadleśnictwo Biłgoraj (GK.166.204.2016)

l Decyzja nr 307 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Nidzica do Bułgarii” organizowanej przez Nadleśnictwo Nidzica (GK.166.193.2016)
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l Decyzja nr 308 z dnia 2 czerwca 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 Informa-
cyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka 
Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.12.2016)

l Decyzja nr 309 z dnia  9 czerwca 2016 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa usługi badawczej pod nazwą „Moni-
toring oraz metody ograniczania liczebności populacji kornika ostrozębnego Ips acuminatus i przypłaszczka granatka Phaenops cyanea 
w drzewostanach sosnowych” (OR.5001.26.1.2016)

l Decyzja nr 310 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Karnieszewice (GK.166.244.2016)

l Decyzja nr 311 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka krajoznawcza dla pracowników Nadleśnictwa Kwidzyn do Gdyni” organizowanej przez Nadleśnictwo Kwidzyn 
(GK.166.243.2016)

l Decyzja nr 312 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka krajoznawcza dla pracowników Nadleśnictwa Smardzewice do Norwegii” organizowanej przez Nadleśnictwo Smar-
dzewice (GK.166.242.2016)

l Decyzja nr 313 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Rodziny w Nadleśnictwie Chełm” organizowanej przez Nadleśnictwo Chełm (GK.166.241.2016)

l Decyzja nr 314 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Chełm (GK.166.241.2016)

l Decyzja nr 315 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Piknik rodzinny dla pracowników Nadleśnictwa Krasnystaw” organizowanej przez Nadleśnictwo Krasnystaw  (GK.166.229.2016)

l Decyzja nr 316 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Dwukoły – historia bitwy pod Mławą” organizowanej przez Nadleśnictwo Dwukoły 
(GK.166.231.2016)

l Decyzja nr 317 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnikai” organizowanej przez Nadleśnictwo Gościeradów (GK.166.232.2016)

l Decyzja nr 318 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Lubartów (GK.166.233.2016)

l Decyzja nr 319 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Zwierzyniec do Rumunii” organizowanej przez Nadleśnictwo Zwierzyniec 
(GK.166.234.2016)

l Decyzja nr 320 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Doroczny Ogólnopolski Rajd Leśników” organizowanej przez Nadleśnictwo Strzelce (GK.166.235.2016)

l Decyzja nr 321 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Tomaszów do Rumunii” organizowanej przez Nadleśnictwo Tomaszów (GK.166.240.2016)

l Decyzja nr 322 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika w Nadleśnictwie Kolumna” organizowanej przez Nadleśnictwo Kolumna (GK.166.226.2016)

l Decyzja nr 323 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika w Nadleśnictwie Przysucha” organizowanej przez Nadleśnictwo Przysucha (GK.166.225.2016)

l Decyzja nr 324 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Festyn Ekologiczny” organizowanej przez Nadleśnictwo Hajnówka (GK.166.222.2016)

l Decyzja nr 325 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Maskulińskie szlakiem Tatarów” organizowanej przez Nadleśnictwo Maskulińskie 
(GK.166.222.2016)

l Decyzja nr 326 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Leśny Dzień Dziecka” organizowanej przez Nadleśnictwo Dojlidy (GK.166.222.2016)

l Decyzja nr 327 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Borki do Czech” organizowanej przez Nadleśnictwo Borki  (GK.166.222.2016)
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l Decyzja nr 328 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Dziecka w Krainie Krasnoludków w Zalesiu” organizowanej przez Nadleśnictwo Rudka (GK.166.222.2016)

l Decyzja nr 329 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Coroczna Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę” organizowanej przez Nadleśnictwo Hajnówka (GK.166.221.2016)

l Decyzja nr 330 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Hajnówka na Dolny Śląsk” organizowanej przez Nadleśnictwo Hajnówka 
(GK.166.221.2016)

l Decyzja nr 331 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Turniej piłki siatkowej o Puchar Dyrektora RDLP w Białymstoku” organizowanej przez Nadleśnictwo Żednia (GK.166.220.2016)

l Decyzja nr 332 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Narada związana z obchodami Regionalnego Święta Lasu” organizowanej przez RDLP Gdańsk (GK.166.239.2016)

l Decyzja nr 333 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Strzelce szlakiem zamków nad Renem” organizowanej przez Nadleśnictwo Strzelce 
(GK.166.237.2016)

l Decyzja nr 334 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Biłgoraj (GK.166.236.2016)

l Decyzja nr 335 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów 
zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym (GD.0050.2.2016) 

l Decyzja nr 336 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie prowadzenia okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt  
i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów na terenie Puszczy Białowieskiej (ZP.722.15.2016)

l Decyzja nr 337 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego 
staż (GK.1125.18..2016)

l Decyzja nr 338 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Kaczory (GK.166.253.2016)

l Decyzja nr 339 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Wyszków (GK.166.246.2016)

l Decyzja nr 340 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Strzelce do Kazimierza Dolnego i Janowca” organizowanej przez Nadleśnictwo 
Strzelce (GK.166.245.2016)

l Decyzja nr 341 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przygotowania i przeprowadzenia postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę infrastruktury sprzętowo-programowej 
środowiska telefonii IP o infrastrukturę służącą do realizacji wideokonferencji (EZ.272.1.3.2016)

l Decyzja nr 342 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.13.2016)

l Decyzja nr 343 z dnia 16 czerwca 2016  r. w sprawie zlecenia konsorcjum czterech instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Studia 
Opracowań Przyrodniczych Krzysztof Kajzer, Stowarzyszenia Ochrony Sów, Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 
usługi badawczej pod nazwą  „Ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów 
przyrodniczych i kulturowych” (OR.5001.25.3.2016)

l Decyzja nr 344 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzy-
szącej naradzie gospodarczej organizowanej przez Nadleśnictwo Babimost (GK.166.230.2016)

l Decyzja nr 345 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzy-
szącej naradzie gospodarczej organizowanej przez Nadleśnictwo Połczyn (GK.166.238.2016)

l Decyzja nr 346 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka  pracowników Nadleśnictwa Ostrołęka na Suwalszczyznę i do Druskiennik” organizowanej przez Nadleśnictwo 
Ostrołęka (GK.166.247.2016)

l Decyzja nr 347 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Kolbudy do Rumunii” organizowanej przez Nadleśnictwo Kolbudy (GK.166.248.2016)

l Decyzja nr 348 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika w Nadleśnictwie Świdnik” organizowanej przez Nadleśnictwo Świdnik (GK.166.249.2016)
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l Decyzja nr 349 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Piknik rodzinny w Nadleśnictwie Sulęcin” organizowanej przez Nadleśnictwo Sulęcin (GK.166.250.2016)

l Decyzja nr 350 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Spływ kajakowy Paklica 2016” organizowanej przez Nadleśnictwo Bogdaniec (GK.166.251.2016)

l Decyzja nr 351 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Piknik rodzinny w Nadleśnictwie Złotów” organizowanej przez Nadleśnictwo Świdnik (GK.166.252.2016)

l Decyzja nr 352 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwie Lubliniec do Pragi” organizowanej przez Nadleśnictwo Lubliniec (GK.166.260.2016)

l Decyzja nr 353 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzy-
szącej naradzie gospodarczej organizowanej przez Nadleśnictwo Wisła (GK.166.258.2016)

l Decyzja nr 354 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Sarbia (GK.166.256.2016)

l Decyzja nr 355 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika w Nadleśnictwie Brynek” organizowanej przez Nadleśnictwo Brynek (GK.166.257.2016)

l Decyzja nr 356 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Zawody Drwali” organizowanej przez Nadleśnictwo Głogów (GK.166.254.2016)

l Decyzja nr 357 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Kołaczyce do Chorwacji, Bośni i Hercegowiny” organizowanej przez Nadleśnictwo 
Kołaczyce (GK.166.255.2016)

l Decyzja nr 358 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Lasu w Nadleśnictwie Nowa Sól” organizowanej przez Nadleśnictwo Nowa Sól (GK.166.269.2016)

l Decyzja nr 359 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji wniosku Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2016 r.  
o przekazanie w zarząd jednostki podległej MON gruntów w Nadleśnictwie Drawsko (ES.2212.3.2016.TZ)

l Decyzja nr 360 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika w Nadleśnictwie Skrwilno” organizowanej przez Nadleśnictwo Skrwilno (GK.166.261.2016)

l Decyzja nr 361 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Pożegnanie pracownika kończącego pracę zawodową w Nadleśnictwie Osie” organizowanej przez Nadleśnictwo Osie 
(GK.166.261.2016)

l Decyzja nr 362 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Legnica na Węgry” organizowanej przez Nadleśnictwo Legnica (GK.166.262.2016)

l Decyzja nr 363 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dni Lasu w Nadleśnictwie Gniewkowo” organizowanej przez Nadleśnictwo Gniewkowo (GK.166.263.2016)

l Decyzja nr 364 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika w Nadleśnictwie Szubin” organizowanej przez Nadleśnictwo Szubin (GK.166.263.2016)

l Decyzja nr 365 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika w Nadleśnictwie Chocianów” organizowanej przez Nadleśnictwo Chocianów (GK.166.264.2016)

l Decyzja nr 366 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Regaty żeglarskie leśników” organizowanej przez Nadleśnictwo Suwałki (GK.166.265.2016)

l Decyzja nr 367 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „IX Mistrzostwa Polski Leśników w Piłce Siatkowej” organizowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we 
Wrocławiu (GK.166.266.2016)

l Decyzja nr 368 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika w Nadleśnictwie Czaplinek” organizowanej przez Nadleśnictwo Czaplinek (GK.166.267.2016)

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 27
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 30 maja 2016 r.    
                

w sprawie utworzenia Komisji ds. sprzedaży drewna w Lasach Państwowych 
oraz zmiany zarządzenia nr 2 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: 

„(...) reaktywacji (...) Komisji Leśno-Drzewnej (...)”, znak: GD.O.0070.1.2016

ZM.800.1.2016

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, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 5 
Statutu3, mając na względzie opinie przedstawione w dniu 20 kwiet-
nia 2016 r. przez przedstawicieli instytucji reprezentujących zbio-
rowy interes przedstawicieli przemysłu drzewnego – postanawiam, 
co następuje: 

§ 1 
1. Tworzy się Komisję ds. sprzedaży drewna w Lasach Państwo-

wych, zwaną dalej „ Komisją Drzewną”.
2. Komisja Drzewna jest zespołem opiniodawczo-pomocniczym 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

§ 2 
Celem funkcjonowania Komisji Drzewnej jest formułowanie 

sugestii oraz opinii na temat zbywania przez LP surowca drzew-
nego – przy założeniu, że odpowiednie ich wykorzystanie  
(wykorzystywanie) przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych służyć będzie uzyskaniu i utrzymaniu consensusu co do:

1) zasad prowadzenia przez Lasy Państwowe sprzedaży 
surowca drzewnego oraz 

2) szczegółowego sposobu wykonywania (realizowania) tychże 
zasad.

§ 3
Na potrzeby zasad, reguł i sposobu działania Komisji Drzewnej 

za ich przesłanki przyjmuje się następujące diagnozy wyjściowe:
1) w ramach kierowania Lasami Państwowymi Dyrektor Gene-

ralny Lasów Państwowych ma wyłączne i samodzielne 
uprawnienia do stanowienia w formie aktów sprawstwa 
kierowniczego zasad i szczegółowego sposobu sprzedaży 
surowca drzewnego, pozyskiwanego w Lasach Państwo-
wych;

2) właściwe wykonywanie uprawnienia, o którym mowa w pkt 1, 
może i powinno leżeć w zrównoważonym interesie zarówno 
Lasów Państwowych, jak i szeroko rozumianego przemysłu 
drzewnego – co szczegółowo uzasadniono w załączniku nr 1 
do zarządzenia (załącznika nie drukujemy – przyp. red.); 
przez właściwe wykonywanie uprawnienia Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych do stanowienia zasad i szcze-
gółowego sposobu sprzedaży surowca drzewnego 
pozyskiwanego w Lasach Państwowych należy w pierwszej 
kolejności rozumieć dokonywanie tego z uwzględnieniem 
konsultacji Lasów Państwowych z podmiotami działającymi 
w interesie grupowym osób fizycznych oraz jednostek orga-
nizacyjnych: 

a) zajmujących się nabywaniem oraz wykorzystywaniem, w 
tym przerobem, surowca drzewnego, 

b) będących przedsiębiorcami realizującymi usługi na rzecz 
Lasów Państwowych, w tym głównie w zakresie użytko-
wania głównego lasu,

c)  będących beneficjentami efektów z realizacji pozaproduk-
cyjnych funkcji lasu;

3) należy dążyć do tego, aby konsultacje, o których mowa w pkt 2, 
miały charakter powszechny, czego nieodzownym warun-
kiem powinno być zapraszanie do prac w Komisji Drzewnej 
możliwie najszerszego grona interesariuszy, nie wyłączając 
podmiotów planujących dopiero wejście na rynki sprzedaży 
drewna okrągłego w Polsce;

4) podmioty, o których mowa w pkt 2, powinny rekrutować się 
spośród  jednostek instytucjonalnych zaliczanych przez 
Główny Urząd Statystyczny do sektora jednostek niekomer-
cyjnych – ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
a) izby gospodarcze, stowarzyszenia itp. jednostki organiza-

cyjne, reprezentujące:
– przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach 

szeroko rozumianego przemysłu drzewnego,
– gospodarstwa domowe, w tym przede wszystkim 

rodzinne gospodarstwa rolne, będące zwyczajowymi 
nabywcami tzw. drewna detalicznego,

b) stowarzyszenia i inne jednostki organizacyjne sektora 
jednostek niekomercyjnych działające na rzecz zrównowa-
żonego leśnictwa, w tym organizacje pozarządowe:
– koncentrujące swoją aktywność na rzecz różnorodności 

biologicznej w lasach,
– reprezentujące interesy osób i jednostek organizacyj-

nych korzystających z pozaprodukcyjnych świadczeń 
lasu na zasadach klubowych, w tym w ramach szeroko 
rozumianej turystyki leśnej;

5) ze względu na okoliczność, że nie wszyscy przedsiębiorcy 
zakupujący surowiec drzewny oferowany do sprzedaży przez 
LP są aktualnie zrzeszeni w izbach gospodarczych czy stowa-
rzyszeniach, należy przewidzieć oddziaływanie niewładcze na 
proces tworzenia co najmniej stowarzyszeń zwykłych czy 
powstawania zgrupowań cywilnoprawnych tych przedsię-
biorców – w celu zapewnienia sobie przez nich możliwości 
udziału w pracach Komisji Drzewnej; diagnozę zdania poprze-
dzającego należy odnosić odpowiednio do osób fizycznych, 
będących nabywcami tzw. drewna detalicznego;

6) urzeczywistnienie koncepcji powszechnego charakteru wyżej 
wymienionych konsultacji wymaga również uwzględniania 
okoliczności, że potencjalnymi nabywcami surowca drzew-
nego, oferowanego do sprzedaży przez Lasy Państwowe, 
są:

1  Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji  Lasów Państwowych”.

 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. 1 pkt 5 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określił, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności (...) zasady sprzedaży 
drewna przez Lasy Państwowe...”.
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a) przedsiębiorcy działający za granicą – zrzeszeni w zagra-
nicznych organizacjach samorządu gospodarczego lub 
mający możność takiego zrzeszania się, jak również

b) przedsiębiorcy krajowi i zagraniczni dopiero planujący 
rozpoczęcie działalności obejmującej zakup surowca 
drzewnego w LP;

7) mając na względzie okoliczność, o której mowa w pkt 6, 
należy przewidzieć kolportaż komunikatów w polskich i 
zagranicznych mediach branżowych – będących formą blan-
kietowego zaproszenia reprezentantów instytucjonalnych 
tych potencjalnych nabywców drewna w LP do udziału w 
procesie wyżej wymienionych konsultacji;

8) osiągnięcie wystarczającego stopnia powszechnego udziału 
w konsultacjach w sprawie zasad sprzedaży drewna oraz 
szczegółowego sposobu ich realizacji jest mało realne; gdyby 
jednak nawet w Komisji Drzewnej udało się doprowadzić do 
dostatecznie powszechnego udziału interesariuszy w 
pracach, to jest mało prawdopodobne, aby efektem tego była 
pełna zgoda w ramach Komisji Drzewnej co do szczegóło-
wych rozwiązań dotyczących przedmiotowych zasad oraz 
szczegółowego sposobu ich realizacji;

9) należy zatem przyjąć, że bezpośrednie lub odbywające się 
za pośrednictwem środków komunikacji intranetowej 
spotkania członków Komisji Drzewnej, mające na celu wypra-
cowanie niewiążącego stanowiska Komisji Drzewnej będą-
cego rekomendacją dla Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych odnośnie do zasad sprzedaży drewna w LP i 
szczegółowego sposobu ich realizacji, będą w istocie przede 
wszystkim recenzjami kolejnych propozycji Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych jako organu uprawnionego do 
stanowienia zasad sprzedaży drewna w formie aktu ogól-
nego zarządu;

10) stwierdzenie w pkt 9 oznacza, że końcowe stanowisko 
Komisji Drzewnej w sprawie zasad sprzedaży drewna w LP 
oraz szczegółowego sposobu ich realizacji będą zapewne 
odzwierciedlać tylko najwyższy z możliwych do uzyskania 
stopień aprobaty dla finalnej propozycji Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych w tym zakresie;

11) procedura wypracowywania stanowiska Komisji Drzewnej w 
sprawie zasad sprzedaży drewna oraz szczegółowego 
sposobu ich realizacji, a także ich treść nie może oznaczać 
ani skutkować ograniczeniem konkurencji na rynkach właści-
wych surowca drzewnego, w szczególności nie może dopro-
wadzać do nadużywania pozycji dominującej przez 
nadleśnictwa;

12) choć należy zakładać, że w następstwie powszechnych 
konsultacji jest możliwy system sprzedaży drewna nienaru-
szający konkurencji, to już w trakcie kształtowania takiego 
systemu Lasy Państwowe powinny być z ostrożności przygo-
towane analitycznie do przeprowadzenia, w razie takiej 
potrzeby lub konieczności, argumentów natury prawnej, iż 
rekomendowane w stanowiskach Komisji Drzewnej rozwią-
zania w zakresie zasad sprzedaży drewna oraz szczegóło-
wego sposobu ich realizacji były dopuszczalne w świetle 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;

13) aby takie argumenty miały mocne podstawy prawne, należy 
dążyć do kształtowania systemu sprzedaży drewna w LP, 
który spełnia następujące warunki:
a) zapewnia postęp gospodarczy,
b) równoważy korzyści zbywców, nabywców surowca drzew-

nego oraz innych beneficjentów świadczeń dostarczanych 
przez LP,

c) nie nakłada na zainteresowanych przedsiębiorców 
nadmiernych ograniczeń i ciężarów,

d) nie stwarza tym przedsiębiorcom możliwości wyelimino-
wania konkurencji na rynku właściwym;

14) jest oczywiste, że w odniesieniu do systemu sprzedaży 
drewna spełnienie tych warunków, zwłaszcza zaś warunków, 
o których mowa w pkt 13 lit. b – d, może zaistnieć poprzez 

stworzenie możliwości i doprowadzenie do udziału w pracach 
Komisji Drzewnej reprezentantów ogółu przedsiębiorców, 
będących aktualnymi oraz potencjalnymi nabywcami surowca 
drzewnego w Lasach Państwowych.

§ 4
1. Ustala się następującą strukturę członkowską Komisji Drzewnej:

1) do trzech przedstawicieli każdej zidentyfikowanej, istniejącej 
lub nowo powstałej, jednostki instytucjonalnej reprezentu-
jącej szeroko rozumiany przemysł drzewny oraz nabywców 
tzw. drewna detalicznego, chyba że dana jednostka instytu-
cjonalna nie zechce skorzystać z prawa udziału w pracach 
Komisji Drzewnej – członkowie Komisji Drzewnej z głosem 
opiniodawczym i doradczym;

2) pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, 
wskazani przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych – członkowie Komisji Drzewnej obowiązani do przeka-
zywania informacji, wyjaśnień oraz sugestii członkom Komisji 
Drzewnej spoza Lasów Państwowych na ich wniosek lub na 
wniosek Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;

3) dwóch przedstawicieli świata nauki oraz jeden doradca 
prawny wskazani przed pierwszym inauguracyjnym posie-
dzeniem Komisji Drzewnej w drodze consensusu na wniosek 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych przez jednostki 
instytucjonalne, o których mowa w pkt 1 – członkowie Komisji 
Drzewnej  z głosem eksperckim;

4) dwóch przedstawicieli świata nauki oraz jeden doradca prawny, 
wskazani przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
– członkowie Komisji Drzewnej z głosem eksperckim;

5) po jednym przedstawicielu każdej zidentyfikowanej jednostki 
instytucjonalnej reprezentującej przedsiębiorców leśnych 
oraz reprezentujących beneficjentów efektów pozaproduk-
cyjnych funkcji lasu, chyba że dana jednostka instytucjonalna 
nie zechce skorzystać z prawa udziału w pracach Komisji 
Drzewnej – członkowie Komisji Drzewnej z głosem opinio-
dawczym i doradczym.

2. W razie braku przedmiotowego consensusu – miejsce przedsta-
wicieli świata nauki oraz doradcy prawnego, o których mowa w 
ust. 1 pkt 3, zostanie w Komisji Drzewnej zajęte przez osoby 
wskazane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
po bezpośrednich konsultacjach z możliwie najszerszym gronem 
podmiotów będących nabywcami surowca drzewnego.

§ 5
1. Objęcie funkcji członka Komisji Drzewnej następuje po 

formalnym przyjęciu przez daną osobę imiennego zaproszenia 
do udziału w jej pracach na inauguracyjnym lub kolejnym 
plenarnym posiedzeniu tejże komisji oraz złożeniu pisemnego 
oświadczenia o zapewnieniu zgodności swoich działań z przepi-
sami unijnego oraz polskiego prawa ochrony konkurencji. 
Sporządzanie projektów imiennych zaproszeń oraz oświad-
czenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi 
obowiązek Biura Marketingu w DGLP.

2. Przyjecie imiennego zaproszenia, o którym w ust. 1, oznacza 
nawiązanie stosunku organizacyjno-prawnego pomiędzy 
Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a członkiem Komisji 
Drzewnej.

3. Dana osoba przestaje pełnić funkcję członka Komisji Drzewnej:
1) w razie wskazania przez jednostkę instytucjonalną innego 

swojego przedstawiciela, innego przedstawiciela świata 
nauki lub innego doradcy prawnego;

2) w razie rezygnacji danej jednostki instytucjonalnej z udziału 
w pracach Komisji Drzewnej;

3) jeżeli zrezygnuje z pełnienia ww. funkcji;
4) z woli Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w odnie-

sieniu do pracowników jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych, wskazanego przedstawiciela świata nauki 
oraz doradcy prawnego;

5) w razie likwidacji Komisji Drzewnej.
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4. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych informuje wyżej 
wymienione osoby o ustaniu ich członkostwa w Komisji 
Drzewnej.

§ 6
Co najmniej raz do roku Biuro Marketingu przeprowadza 

analizę co do konieczności skorygowania składu członkowskiego 
Komisji Drzewnej, w tym podyktowanego zmianami odnoszącymi 
się do ww. organizacji pozarządowych, w tym zwłaszcza odnoszą-
cymi się do jednostek instytucjonalnych, reprezentujących 
grupowy interes:

1) przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach 
szeroko rozumianego przemysłu drzewnego;

2) przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz Lasów 
Państwowych,

3) gospodarstw domowych, w tym przede wszystkim rodzin-
nych gospodarstw rolnych, będących zwyczajowymi nabyw-
cami tzw. drewna detalicznego oraz

4) podmiotów korzystających z pozaprodukcyjnych świadczeń 
lasu na zasadach klubowych.

§ 7
Do uzupełnienia składu członkowskiego Komisji Drzewnej w 

związku z § 5 ust. 3 oraz do jego korygowania w związku z § 6 
postanowienia paragrafów poprzedzających stosuje się odpowied-
nio.

§ 8
1. Komisja Drzewna działa w formie posiedzeń stacjonarnych oraz 

zdalnych.
2. Działanie Komisji Drzewnej wspomaga, dedykowana jej, wyod-

rębniona funkcjonalnie część Portalu Leśno-Drzewnego, utwo-
rzonego w Lasach Państwowych na przełomie 2006 i 2007 roku 
na potrzeby prowadzenia sprzedaży drewna przez Lasy 
Państwowe.

§ 9
1. Pierwsze posiedzenie Komisji Drzewnej (inauguracyjne posie-

dzenie stacjonarne) zostanie zwołane i będzie odbywać się pod 
technicznym przewodnictwem Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych.

2. Ustala się następująca agendę posiedzenia Komisji Drzewnej, o 
którym mowa w ust. 1:
1) słowo wstępne Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
2) wręczenie przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych zaproszeń stanowiących wraz z ich przyjęciem akt 
uzyskania przez zaproszonych statusu członka Komisji 
Drzewnej;

3) przedstawienie przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych koncepcji docelowego systemu sprzedaży 
drewna;

4) prezentacja, w ramach wstępnej dyskusji nad koncepcją, o 
której mowa w pkt 3:
a) stanowisk przez członków Komisji Drzewnej, legitymowa-

nych głosem opiniodawczym i doradczym,
b) informacji, wyjaśnień oraz opinii przez pozostałych 

członków Komisji Drzewnej, w tym przedstawicieli 
świata nauki oraz doradców prawnych – w razie takiej 
potrzeby;

5) prezentacja przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych planu pracy Komisji Drzewnej do końca roku 2016;

6) przyjęcie ustaleń z pierwszego posiedzenia Komisji Drzewnej, 
w tym w odniesieniu do:
a) kontynuacji prac w Komisji Drzewnej nad doce-

lową koncepcją zasad sprzedaży drewna przez Lasy 
Państwowe,

b) szczegółową agendą najbliższego posiedzenia Komisji 
Drzewnej,

c) planem prac Komisji Drzewnej do końca roku 2016.

§ 10
1. Do drugiego oraz kolejnych posiedzeń stacjonarnych Komisji 

Drzewnej postanowienia § 9 stosuje się odpowiednio.
2. Postanowienia dotyczące posiedzeń stacjonarnych stosuje się 

odpowiednio do posiedzeń zdalnych Komisji Drzewnej.

§ 11
1. Do obsługi merytorycznej i administracyjno-kancelaryjnej 

Komisji Drzewnej jest obowiązane Biuro Marketingu w DGLP.
2. Obsługa merytoryczna, o której mowa w ust. 1, obejmuje w 

szczególności przygotowywanie wszelkich dokumentacji (w tym 
ekspertyz i raportów ), niezbędnych do zajęcia stanowiska przez 
Komisję Drzewną.

3. Obsługa multimedialna spotkań Komisji stanowi obowiązek 
komórki organizacyjnej właściwej w DGLP do spraw informatyki.

4. Przebieg każdego posiedzenia Komisji Drzewnej stanowi przed-
miot transmisji w ramach leśnej telewizji internetowej. Relacja z 
przebiegu każdego posiedzenia Komisji Drzewnej powinna być 
umieszczana w ramach Portalu Leśno-Drzewnego z opcją 
możliwego odtwarzania przez każdego tym zainteresowanego.

§ 12
1. Komisja Drzewna zajmuje stanowisko w danej sprawie po 

zabraniu głosu przez wszystkich jej członków tym zaintereso-
wanych lub o to poproszonych. Stanowisko Komisji Drzewnej 
ma charakter opiniodawczo-doradczy i w żadnej mierze nie 
wiąże Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

2. Komisja może zająć stanowisko w danej sprawie w drodze:
1) consensusu,
2) głosowania z możliwością złożenia zdań odrębnych.

3. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, biorąc pod uwagę 
postulaty członków Komisji Drzewnej, formułuje projekt stano-
wiska w danej sprawie, w tym w jego ewentualnych kolejnych 
wersjach, uwzględniających dyskusję w Komisji Drzewnej nad 
jego brzmieniem poprzedzającym.

4. Co do zasady, w celu przygotowania treści projektu stanowiska 
w danej sprawie, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
ogłasza przerwę w posiedzeniu Komisji Drzewnej.

5. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ogłasza przerwę w 
posiedzeniu Komisji Drzewnej, jeżeli w celu przeprowadzenia 
stosownych konsultacji zawnioskuje o to któryś z członków 
Komisji Drzewnej, będący przedstawicielem jednostki instytu-
cjonalnej reprezentującej grupowy interes nabywców surowca 
drzewnego, w tym drewna detalicznego.

6. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kieruje do członków 
Komisji Drzewnej, będących przedstawicielami jednostek insty-
tucjonalnych reprezentujących grupowy interes nabywców 
surowca drzewnego, w tym tzw. drewna detalicznego, zapy-
tanie, czy któryś z tych członków sprzeciwia się zajęciu stano-
wiska w sprawie w brzmieniu zaproponowanym.

7. W braku sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, przyjmuje się, że 
Komisja Drzewna zajęła stanowisko w danej sprawie w drodze 
consensusu.

8. W razie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, Dyrektor Gene-
ralny Lasów Państwowych może przeprowadzić głosowanie w 
danej sprawie.

9. Uprawnienie do udziału w głosowaniu przysługuje członkom 
Komisji Drzewnej, o których mowa w ust. 6.

10. Każdemu członkowi, o których mowa w ust. 6, przysługuje 
jeden głos o wadze określonej w § 13. Dla przyjęcia stanowiska 
przez Komisję Drzewną konieczne jest uzyskanie większości 
głosów „za”, z uwzględnieniem wag głosów ustalanych zgodnie 
z § 13.

11. Jeżeli stanowisko w danej sprawie w brzmieniu zapropono-
wanym przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nie 
uzyska zwykłej większości głosów, członkowie Komisji 
Drzewnej, o których mowa w ust. 6, mogą wnosić o poddanie 
głosowaniu stanowisk w brzmieniu przez nich proponowanych. 
Postanowienia ust. 6–10 stosuje się odpowiednio.
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§ 13
1. W razie przeprowadzenia głosowania w  Komisji Drzewnej głosy 

poszczególnych członków Komisji Drzewnej mają przypisane im 
wagi.

2. W celu ustalenia wagi głosów, o której mowa w ust. 1, od każdej 
z jednostek instytucjonalnych, reprezentujących grupowe inte-
resy nabywców lub potencjalnych nabywców surowca drzew-
nego, w tym drewna detalicznego, oczekuje się w odpowiedzi na 
zaproszenie do udziału w pracach Komisji Drzewnej podania 
następujących informacji o nabywcach surowca drzewnego w LP 
lub/oraz o potencjalnych nabywcach surowca drzewnego w LP – 
zrzeszonych w tej jednostce instytucjonalnej. Dane te pozostaną 
tylko do wiadomości LP i nie będą ujawnianie innym podmiotom:

Nazwa jednostki instytucjonalnej
Wartość zakupu w roku ubiegłym surowca  

drzewnego przez podmioty zrzeszone 
w ramach danej jednostki instytucjonalnej, planujące 

kontynuowanie zakupu surowca drzewnego:

... tys. zł

Nazwa podmiotu, zrzeszonego 
w ramach danej jednostki 

instytucjonalnej  planującego 
wkroczenie lub powrót na 
rynek sprzedaży surowca 

drzewnego w LP

Grupa 
handlowo-
-gatunkowa 

będąca 
przedmiotem 
zainteresowa-
nia podmiotu

Ilość surowca 
drzewnego 
planowana  
do zakupu 
na rynku 

sprzedaży 
surowca 

drzewnego  
w LP (m3)

(...)

3. Biuro Marketingu w DGLP we współpracy z komórką organiza-
cyjną właściwą w DGLP do spraw informatyki, korzystając z 
usługi wewnątrzinstytucjonalnej Zakładu Informatyki Lasów 
Państwowych, w oparciu o instruktaż operacyjny Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, bez zbędnej zwłoki przy-
stąpi do działań w celu zapewnienia, m.in. w ramach funkcjonal-
ności Portalu Leśno-Drzewnego, wspomagania informatycz-
nego poszczególnych jednostek instytucjonalnych w wywiązy-
waniu się przez nie z oczekiwania, o którym mowa w ust. 2.

4. Biuro Marketingu jest obowiązane do operacyjnej weryfikacji 
informacji, o których mowa w ust. 2.

5. Waga głosów, przywiązana do każdego z członków Komisji 
Drzewnej, o których mowa w § 12 ust. 6, jest ustalana z wykorzy-
staniem następującej formuły:

(1) L =  (∑w)/(W)*100,

w której poszczególne symbole oznaczają:
L  – waga głosów przywiązana do danego członka Komisji    

 Drzewnej, 
W – ogólna spodziewana wartość sprzedaży drewna przez  

 nadleśnictwa w danym roku, 
∑w – wartość sprzedaży drewna, związana z nabywcami lub  

 potencjalnymi nabywcami surowca drzewnego, zrzeszo- 
 nymi w ramach danej jednostki instytucjonalnej (izbie gospo- 
 darczej, stowarzyszeniu, zgrupowaniu cywilistycznym itp.).

6. Spodziewaną wartość sprzedaży drewna przez nadleśnictwa w 
danym roku (W) należy obliczać z wykorzystaniem następującej 
formuły:

(2) W = W1 + ∑ (∆ Pi  * ci),

w której:
W1  – wartość sprzedaży drewna przez nadleśnictwa w roku 

  ubiegłym, 
∆ Pi  – zmiana (zwiększenie ze znakiem „+”, zmniejszenie ze 

   znakiem „-”) podaży surowca drzewnego w danej grupie  
  handlowo-gatunkowej w danym roku kalendarzowym  
  w porównaniu do roku poprzedniego, 

ci – cena surowca drzewnego w danej grupie handlowo-gatun- 
  kowej w poprzednim roku kalendarzowym.

7. Wartość sprzedaży drewna, związaną z nabywcami lub poten-
cjalnymi nabywcami surowca drzewnego, zrzeszonymi w 
ramach danej jednostki instytucjonalnej (∑w) należy obliczać z 
wykorzystaniem następującej formuły:

(3) ∑w = Wji + (Wjin * r),

w której:
Wji  – wartość zakupu w roku ubiegłym surowca drzewnego  

  przez podmioty zrzeszone w ramach danej jednostki  
  instytucjonalnej, planujące kontynuowanie zakupu suro- 
  wca drzewnego w danym roku kalendarzowym, ustalona  
  w wykonaniu ust. 1 i 2, 

Wjin  – wartość zakupu przez podmioty zrzeszone w ramach  
  danej jednostki instytucjonalnej – zamierzające wkro- 
  czenie lub powrót na rynek sprzedaży surowca drzew- 
  nego w LP, ustalona na podstawie informacji, uzyska- 
  nych w wykonaniu ust. 1 i 2 jako suma wartości tego 
  zakupu według cen ubiegłorocznych przy założeniu, że  
  ww. podmioty zrealizują zakup drewna w poszczegól- 
  nych grupach gatunkowo-handlowych w pełnej plano- 
  wanej wysokości (z zastrzeżeniem ewentualnej korekty  
  w wykonaniu ust. 2),

 r   – wskaźnik redukujący wartość wielkości Wjjn. 

8. Wskaźnik „r” należy ustalać z zastosowaniem następującej 
formuły:

(4) r =  (∑ (∆ Pi  * ci) /(∑ Wjin),

w której wielkość „∑ Wjin” odpowiada sumie planowanej wartości 
zakupu przez podmioty zrzeszone w ramach wszystkich jedno-
stek instytucjonalnych – planujące wkroczenie lub powrót na 
rynek sprzedaży surowca drzewnego w LP.

§14
1. Ustalenie wagi głosów przywiązanej do poszczególnych 

członków komisji, reprezentujących poszczególne jednostki 
instytucjonalne, będące grupowymi reprezentantami nabywców 
lub potencjalnych nabywców surowca drzewnego w wykonaniu 
§ 13, jest obowiązkiem Biura Marketingu w DGLP.

2. Przed inauguracyjnym posiedzeniem Komisji Drzewnej, Biuro 
Marketingu w DGLP zawiadamia poszczególne jednostki insty-
tucjonalne, będące grupowymi reprezentantami nabywców lub 
potencjalnych nabywców surowca drzewnego, o wadze głosów 
przysługujących ich przedstawicielom.

3. Biuro Marketingu w DGLP jest obowiązane do korekty wagi 
głosów przywiązanych do poszczególnych jednostek instytucjo-
nalnych, reprezentujących nabywców surowca drzewnego. 
Korekta, o której jest mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna 
być dokonywana po powzięciu wiedzy o istotnej zmianie sytuacji 
faktycznej danej jednostki instytucjonalnej pod względem 
nabywców surowca drzewnego, których grupowe interesy repre-
zentuje, a także po uzyskaniu informacji o rzeczywistych wyni-
kach procedowania w danym roku kalendarzowym w wykonaniu 
zasad sprzedaży drewna (po ustaleniu ilości i wartości drewna, 
jakie poszczególni nabywcy nabyli w ramach podstawowych 
procedur jego zbywania). Postanowienia ust. 2 oraz § 13 stosuje 
się odpowiednio.
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§ 15
1. Do każdego stanowiska zajętego przez Komisję Drzewną w 

drodze consensusu lub głosowania są załączane zdania 
odrębne, jeżeli zostaną zgłoszone przez członków komisji, 
będących przedstawicielami jednostek instytucjonalnych, repre-
zentujących grupowe interesy nabywców surowca drzewnego.

2. Możliwość zgłaszania zdania odrębnego odnosi się również do 
przypadków niezajęcia stanowiska w danej sprawie przez 
Komisję Drzewną.

§ 16
1. Pełna dokumentacja związana z procedowaniem Komisji 

Drzewnej w celu zajęcia stanowiska w danej sprawie powinna 
być ogólnodostępna w ramach Portalu Leśno-Drzewnego. 

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, powinna ponadto 
zawierać informację o sposobie wykorzystania przez Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych stanowiska Komisji Drzewnej 
oraz wyżej wymienionych opinii, postulatów i sugestii wyrażo-
nych przez jej członków.

§ 17
1. Mając na względzie uprawniony obszar działalności Lasów 

Państwowych, koszty funkcjonowania Komisji Drzewnej:
1) w zakresie, w jakim funkcjonowanie Komisji Drzewnej wiąże 

się z kształtowaniem oraz nowelizacją zasad (systemu) 
sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe, są kosztami tzw. 
miękkiej działalności rozwojowej, polegającej na doprowa-
dzeniu do doskonalenia funkcjonalnego tego podmiotu;

2) w zakresie, w jakim zapewnia bieżącą realizację sprzedaży 
drewna w Lasach Państwowych zgodnie z ustalonym 
systemem tego działania, są kosztami działalności pomocni-
czej, prowadzonej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych na rzecz sprzedaży drewna jako części składowej 
gospodarki leśnej w rozumieniu jej definicji zawartej w 
ustawie o lasach.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, są finansowane z wykorzysta-
niem środków stanowiących wpłaty, o których mowa w art. 53 
ust. l ustawy o lasach.

§ 18
1. Członkowie Komisji Drzewnej, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, 

nie otrzymują wynagrodzenia za wkład pracy w działanie Komisji 
Drzewnej.

2. Członkowie Komisji Drzewnej, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, 
na podstawie odrębnej umowy otrzymują wynagrodzenie odpo-
wiadające należności przysługującej pracownikom jednostek 
organizacyjnych Lasów Państwowych w związku z poleceniami 
wyjazdów służbowych na terenie kraju.

3. Członkowie Komisji Drzewnej, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 
4, za udział w jej pracach oraz za opracowania sporządzane na 
jej potrzeby otrzymują wynagrodzenie na podstawie odrębnych 
umów o dzieło lub umów zlecenia – odpowiednio.

4. Członkowie Komisji Drzewnej, o których mowa w ust. 1 i 2, na 
podstawie odrębnej umowy mogą otrzymywać wynagrodzenie 
za działania na rzecz Komisji Drzewnej, jeżeli efekty tych działań 
uzasadniają takie rozwiązanie.

5. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, których pracow-
nicy są członkami Komisji Drzewnej, z zachowaniem przepisów 
regulujących gospodarkę finansową w Lasach Państwowych, 
otrzymują wynagrodzenie z tytułu usługi wewnątrzinstytucjo-
nalnej świadczonej na rzecz Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych. Koszty usługi obejmują w szczególności:
1) koszty delegacji,
2) wartość innych kosztów osobowych, związanych z danym 

pracownikiem jednostki organizacyjnej LP za okres oddele-
gowania do pracy w Komisji Drzewnej.

§ 19
W zarządzeniu nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 28 stycznia 2016_r. w sprawie: „(...) reaktywacji (...) 
Komisji Leśno-Drzewnej (...)”, znak: GD.O.0070.1.2016, wprowa-
dza się następujące zmiany:

1) w tytule zarządzenia, w pkt (2) skreśla się słowa „Komisji 
Leśno-Drzewnej,”;

3) uchyla się Rozdział 6 pt. „Komisja Leśno-Drzewna”;
4) § 116 otrzymuje brzmienie: „Załącznik nr 5 stanowi część 

składową niniejszego zarządzenia wyłącznie w formie zapisu 
numerycznego.”;

5) skreśla się Załącznik nr 3 pt. „Koncepcja systemu sprzedaży 
drewna w Lasach Państwowych”.

§ 20
Wszystkie dotychczasowe zgłoszenia do udziału w pracach 

Komisji Leśno-Drzewnej, reaktywowanej na mocy zarządzenia nr 2 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 stycznia 
2016 r., znak: GD.O.0070.1.2016, traktuje się jak zgłoszenia do 
udziału w pracach Komisji Drzewnej utworzonej na mocy niniej-
szego zarządzenia.

§ 21
Integralną część niniejszego zarządzenia stanowi Załącznik nr 1 

pt. „Koncepcja systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwo-
wych”, występujący wyłącznie w formie zapisu numerycznego.

§ 22
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 DYREKTOR GENERALNY
                               LASÓW PAŃSTWOWYCH

                             dr inż. Konrad Tomaszewski
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ZARZĄDZENIE NR 28   
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu Etyków 
przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych

GD.0070.1.2016

Na podstawie  art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami), w związku  
z § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. 
w sprawie nadania Statutu PGL LP – w wykonaniu zadań Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych wynikających z art. 33 ust. 3 pkt 3  
ustawy  z dnia 28 września 1991 r. o lasach – zarządzam, co nastę-
puje:

§ 1
Powołuję zespół opiniodawczo-doradczy przy Dyrektorze Gene-

ralnym Lasów Państwowych pod nazwą Zespół Etyków, zwany 
dalej Zespołem.

§ 2
1. W skład Zespołu będą wchodziły osoby, które swoją wiedzą i 

kompetencjami zawodowymi będą wspierać Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych w działaniach, o których mowa w 
paragrafie 3. 

2. Zaproszenie do Zespołu wymaga formy pisemnej.

§ 3
Celem Zespołu jest udzielanie konsultacji, wyrażanie opinii i 

zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących aksjologicznych 
podstaw leśnictwa.

§ 4
Obsługę Zespołu zapewnia Gabinet Dyrektora.

§ 5
Członkom Zespołu zamieszkałym poza miejscowością, w której 

odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo do zwrotu kosztów 
podróży, noclegów oraz diet – na zasadach obowiązujących przy 
delegacjach służbowych pracowników PGL LP, na podstawie 
odrębnych umów.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

ZARZĄDZENIE NR 29
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 14 czerwca 2016 r. 

w sprawie (1) oceny procesu stanowienia obszarów Natura 2000 obejmujących grunty w zarządzie Lasów Państwowych  
oraz oceny planów zadań ochronnych dla tych obszarów,  

(2) sporządzania planów urządzenia lasu pełniących również funkcje planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000  
oraz (3) ustalenia systemu okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów  

oraz parametryzacji wybranych cech biotopów, mających znaczenie dla oceny stanu lasów  
oraz prognozowania zmian w ekosystemach leśnych

ZP.720.3.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1 (zwanej dalej także 
ustawą), w związku z § 6 Statutu Lasów Państwowych2 – w wyko-
naniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, określonych m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1a,  
pkt 3–4 i pkt 8 oraz w art. 56 ust. 2 ustawy3 – mając na względzie:

1) przepis art. 13a ust. 1 ustawy, stanowiący, że w celu realizacji 
trwale zrównoważonej gospodarki leśnej Lasy Państwowe 
obowiązane są do inicjowania, koordynowania i prowadzenia 
okresowej oceny stanu lasów i zasobów leśnych oraz progno-
zowania zmian w ekosystemach leśnych, sporządzania okre-

1  Przepis art. 33 ust. 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, z 2016 r. poz. 422) stanowi, że „Lasami 
Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny (Lasów Państwowych) przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, tj. inicjuje, koordynuje oraz 
nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu 
krajowym.

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. § 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 wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych; pkt 4 – organizuje planowanie 
urządzeniowe w lasach i prognozowanie w leśnictwie.

3  Powołane przepisy ustawy o lasach stanowią, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych: (1) „inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regional-
nych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym” (art. 33 ust. 3 pkt 1a); (2), „inicjuje, 
organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa” (art. 33 ust. 3 pkt 3); „organizuje planowanie 
urządzeniowe w lasach i prognozowanie w leśnictwie (art. 33 ust. 3 pkt 4); „organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych”  
(art. 33 ust. 3 pkt 8), dysponuje środkami związanymi z funduszem leśnym (art. 56 ust. 2).
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sowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów oraz 
aktualizacji stanu zasobów leśnych, a także prowadzenia 
banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów;

2) przepis art. 58 ust. 2 ustawy o lasach, stanowiący m.in., że 
środki związane z funduszem leśnym mogą być przezna-
czane na wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyj-
nych Lasów Państwowych oraz na prace związane z oceną i 
prognozowaniem stanu lasów i zasobów leśnych; 

3) przepis § 4 ust. 1 Rozporządzenia z 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), stanowiący, że w 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, regionalnych 
dyrekcjach Lasów Państwowych oraz w nadleśnictwach jest 
m.in. prowadzona działalność administracyjna4;

4) studium, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia – 
– zarządzam, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1
Zarządzenie ustala szczegółowy sposób sporządzania planów 

urządzenia lasu pełniących również funkcje planów zadań ochron-
nych dla obszarów Natura 2000, a ponadto ustanawia obowiązek 
przeprowadzania w Lasach Państwowych: 

1) okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, 
zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych 
cech biotopów, zwanej dalej inwentaryzacją wskaźnikową;

2) oceny procesu stanowienia obszarów Natura 2000 obejmują-
cych grunty w zarządzie Lasów Państwowych oraz systema-
tycznej oceny planów zadań ochronnych dla tych obszarów.

§ 2
1. Integralną częścią zarządzenia jest jego załącznik nr 1. (Załącz-

ników nie drukujemy. Zarządzenie nr 29 oraz Decyzja nr 336 
wraz ze wszystkimi załącznikami będą wkrótce opublikowane w 
specjalnym wydaniu Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwo-
wych – przyp. red.).

2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 należy traktować jako:
1) źródło wiedzy na temat:

a) znaczenia, w jakim w zarządzeniu zostały użyte m.in. takie 
pojęcia, jak:
– obszary Natura 2000,
– przedmioty ochrony w obszarach Natura 2000 (siedliska 

przyrodnicze,  gatunki i ich siedliska), 
– plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000,
– krajobraz (pierwotny, naturalny, kulturowy, zurbanizo-

wany, zurbanizowany częściowo zindustrializowany, 
zindustrializowany, ruderalny, poklęskowy, podlegający 
quasi-naturalizacji),

– naturalna różnorodność biologiczna,
– biologiczna naturalność krajobrazu, 
– łańcuch przemiany, wymiany, przekształcania oraz prze-

kształcania  materii, energii i informacji w ekosystemach 
leśnych i ekosystemach funkcjonalnie powiązanych z 
ekosystemami leśnymi,

– potencjalna roślinność naturalna,
– gatunki wskaźnikowe (gatunki końcowych ogniw 

łańcucha, zwane też gatunkami końca łańcucha, gatunki 
końca łańcucha krajobrazowe, gatunki typowe dla 
zespołów leśnych, zwane też w tekście jako gatunki 
wierne, gatunki starych lasów, gatunki o szczególnych 
funkcjach wskaźnikowych),

– studia archiwalne,

b) podstaw prawnych i aktów niewładczych stanowienia 
planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000;

2) omówienie i uzasadnienie postanowień zarządzenia;
3) uszczegółowienie, skonkretyzowanie oraz uzupełnienie 

postanowień zarządzenia.

§ 3
1. Celem zasadniczym inwentaryzacji wskaźnikowej [11]5 jest 

systematyczna ocena gospodarki leśnej w nadleśnictwach w 
aspekcie jej wpływu na stopień zbieżności faktycznej różnorod-
ności biologicznej lasów, będących w zarządzie nadleśnictw, z 
różnorodnością naturalną.

2. Celami uzupełniającymi inwentaryzacji wskaźnikowej w szcze-
gólności są:
1) wspomaganie oceny procesu stanowienia tych obszarów 

Natura 2000, które na terytorium Polski obejmują (głównie) 
grunty w zarządzie Lasów Państwowych (w tym oceny pod 
kątem kwestii, czy utworzenie poszczególnych obszarów było 
uzasadnione faktycznym występowaniem w nich przedmiotów 
ochrony, ze względu na które zostały one ustanowione); 

2) wspomaganie oceny istniejących planów zadań ochronnych 
dla obszarów Natura 2000 (w tym oceny pod kątem kwestii, 
czy w świetle inwentaryzacji wskaźnikowej poszczególne 
plany zadań ochronnych, o ile w ogóle odnoszą się do prawi-
dłowo zidentyfikowanych przedmiotów ochrony, prawidłowo 
diagnozują stan ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków naturowych i ich siedlisk);

3) dostarczanie wiarygodnych informacji o występowaniu 
przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000 obejmowa-
nych projektami planów urządzenia lasu lub projektami 
aneksów do planów urządzenia lasu – wyczerpującymi 
funkcję planów zadań ochronnych (z następczym wykorzy-
staniem wyników inwentaryzacji wskaźnikowej do poprawnej 
diagnozy co do potrzeby podjęcia w odniesieniu do nich okre-
ślonych działań ochronnych wykraczających poza ramy 
trwale zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej).  

Inwentaryzacja wskaźnikowa – generalia

§ 4
1. Inwentaryzacja wskaźnikowa stanowi wspólne przedsięwzięcie 

jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych realizowane w 
ramach prac związanych z oceną i prognozowaniem stanu 
lasów i zasobów leśnych [12].

2. Realizacja inwentaryzacji wskaźnikowej jest przejawem wspo-
magania administracji rządowej w wypełnianiu jej obowiązków w 
zakresie gromadzenia wiedzy o kształtowaniu się różnorodności 
biologicznej w ekosystemach leśnych.

3. W zakresie ustalonym w zarządzeniu realizowanie inwentary-
zacji wskaźnikowej podlega finansowaniu z wykorzystaniem 
środków związanych z funduszem leśnym.

§ 5
1. W odniesieniu do wyodrębnionych terytorialnie zgrupowań 

nadleśnictw inwentaryzacja wskaźnikowa podlega każdorazowo 
konkretyzacji na drodze decyzji zarządczej Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych [13].

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, ustala się w szczególności:
1) nadleśnictwa do objęcia inwentaryzacją wskaźnikową (zgru-

powania nadleśnictw);
2) szczegółową metodykę inwentaryzacji wskaźnikowej;
3) częstotliwość inwentaryzacji wskaźnikowej [36], z zastrzeże-

niem, że przedmiotowa inwentaryzacja powinna być przepro-
wadzana:  

4 Powołany przepis uprawnia i zobowiązuje Lasy Państwowe do prowadzenia działalności polegającej na wspomaganiu oraz wyręczania administracji publicznej.
5 Przywołania umieszczane w tekście zarządzenia w nawiasie kwadratowym stanowią oznaczenia wersetów, które w załączniku nr 1 odnoszą się do określonej 

jednostki redakcyjnej lub części jednostki redakcyjnej tegoż zarządzenia, wypełniając odpowiednio funkcje dojaśniające, konkretyzujące (uszczegóławiające) lub 
dyrektywalne.   
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a) nie rzadziej niż co 3 lata, 
b) każdorazowo z zachowaniem metodyki, o której mowa w 

pkt 2. 

§ 6
1. W danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem § 5, inwentary-

zacja wskaźnikowa jest prowadzona przez:
1) Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych; 
2) określone regionalne dyrekcje Lasów Państwowych;
3) nadleśnictwa, tworzące zgrupowania, o których mowa w § 5 

ust. 2 pkt 2;
4) nadleśnictwa oraz inne jednostki organizacyjne Lasów 

Państwowych świadczące usługi wewnątrzinstytucjonalne w 
zakresie inwentaryzacji wskaźnikowej;

5) instytucje naukowe lub ich konsorcja działające jako usługo-
dawcy zewnętrzni;

6) inni usługodawcy zewnętrzni.  
2. Ogólny podział obowiązków w Lasach Państwowych związanych 

z inwentaryzacją wskaźnikową ustalono w załączniku nr 1 [14].
3. Instytucje naukowe lub ich konsorcja oraz inni usługodawcy, o 

których mowa  w ust. 1 pkt 6, wykonują w ramach inwentary-
zacji wskaźnikowej usługi zewnętrzne na rzecz Dyrekcji Gene-
ralnej Lasów Państwowych lub na rzecz innych jednostek orga-
nizacyjnych Lasów Państwowych [15], polegające w szczegól-
ności na:
1) inwentaryzacji części osobników gatunków wskaźnikowych;
2) instruktażu przedwykonawczym adresowanym do członków 

Zespołu Inwentaryzacyjnego;
3) identyfikacji obiektów dziedzictwa kulturowego w obrębie 

lasów objętych inwentaryzacją wskaźnikową; 
4) wykonywaniu specjalistycznych analiz glebowych;
5) informatyzowaniu inwentaryzacji wskaźnikowej;
6) innych działaniach objętych umową między wyżej wymienio-

nymi instytucjami naukowymi lub ich konsorcjami oraz innymi 
usługodawcami zewnętrznymi a Dyrekcją Generalną Lasów 
Państwowych lub innymi jednostkami organizacyjnymi Lasów 
Państwowych.   

§ 7
1. W ramach danego zgrupowania nadleśnictw:

1) terenem prac inwentaryzacyjnych są:
a) lasy i inne grunty w zarządzie poszczególnych nadleśnictw,
b) obszary leśne stanowiące odniesienie referencyjne w 

stosunku do lasów i gruntów, o których mowa w lit. a – w 
każdym przypadku, w jakim będzie to możliwe [26];  

2) w uzasadnionych przypadkach terenem prac inwentaryzacyj-
nych mogą być grunty niebędące w zarządzie Lasów 
Państwowych, a także grunty niewchodzące w skład 
obszarów, o których mowa w pkt 1 lit. b [17].

2. Co do zasady funkcję obszarów referencyjnych powinny pełnić 
lasy i inne grunty w we władaniu parków narodowych [27]; z 
braku parków narodowych w należytej bliskości w stosunku do 
danego zgrupowania nadleśnictw – rolę obszarów referencyj-
nych mogą wypełniać rezerwaty przyrody lub inne tereny, chyba 
że  decyzja zarządcza, o której mowa w § 5, nie przewiduje 
wyznaczenia obszaru referencyjnego [28].  

§ 8
Jeżeli jest to szczególnie uzasadnione – w tym, jeżeli wiąże się 

to z wypełnianiem woli ministra właściwego do spraw środowiska 
stworzenia możliwości porównania wpływu realizacji różnych 
scenariuszy gospodarki leśnej na kształtowanie się różnorodności 
biologicznej ekosystemów leśnych – dla wyodrębnionych terytorial-
nie części obszaru w zarządzie nadleśnictw danego ich zgrupowa-
nia, obejmowanego inwentaryzacją wskaźnikową, mogą być 
ustalone w drodze decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych szczególne zasady gospodarki leśnej, w tym 
ograniczające działalność gospodarczą w lasach [29]. 

§ 9
W pełnym wymiarze działań [16] przedmiotem inwentaryzacji 

wskaźnikowej oraz związanego z nią poboru materiału empirycz-
nego oraz studiów archiwalnych są:

1) roślinność leśna w takim m.in. zakresie, w jakim jest to 
potrzebne do:
a) wykonania zdjęć fitosocjologicznych,
b) zidentyfikowania gatunków roślin wskaźnikowych wcho-

dzących w skład runa leśnego; 
2) poszczególne warstwy lasu w takim zakresie, w jakim jest to 

potrzebne do:
a) określenia cech taksacyjnych drzewostanów, a także 
b) pozyskania innych informacji o lesie –
– wymaganych odpowiednio przy ocenie różnorodności biolo-
gicznej, identyfikowaniu występowania obiektów dziedzictwa 
kulturowego, szacowaniu zawartości węgla organicznego 
w poszczególnych wydzieleniach leśnych oraz odtwarzaniu 
historii gospodarczej obszarów leśnych;

3) gatunki organizmów, w tym ptaki, wypełniające funkcje 
wskaźnikowe ze względu na wymagania biotyczne oraz 
pełnienie roli końcowych ogniw w łańcuchach przemiany, 
wymiany oraz przekształcania materii, energii i informacji w 
ekosystemach leśnych i ekosystemach funkcjonalnie powią-
zanych z ekosystemami leśnymi (tworzących zintegrowany 
przestrzennie funkcjonalny układ biotyczny);

4) gatunki chrząszczy z rodziny biegaczowatych;
5) gatunki organizmów o szczególnych funkcjach wskaźniko-

wych [24].

§ 10
1. W wykonaniu inwentaryzacji wskaźnikowej biologiczna natural-

ność krajobrazów obejmujących:
1) grunty w zarządzie nadleśnictw danego ich zgrupowania – z 

ewentualnym podziałem na części, o których mowa w § 8;
2) grunty stanowiące obszary referencyjne, o których mowa  

w § 7 ust. 2 –
– jest oceniana poprzez wnioskowanie scharakteryzowane na 
ryc. 2 załącznika nr 1 [18]. 

2. Wnioskowanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się 
odrębnie dla:
1) obszarów danego zgrupowania nadleśnictw objętych trwale 

zrównoważoną gospodarką leśną;
2) obszarów danego zgrupowania nadleśnictw objętych szcze-

gólnymi zasadami gospodarki leśnej, o których mowa w § 8, 
jeżeli w ramach danego zgrupowania nadleśnictw obszary 
takie zostaną wyodrębnione;

3) obszarów referencyjnych, jeżeli obszary takie zostaną wyzna-
czone w odniesieniu do danego zgrupowania nadleś- 
nictw.

§ 11
1. Podstawową terytorialnie jednostką prowadzenia inwentaryzacji 

i związanego z nią poboru materiału empirycznego oraz studiów 
archiwalnych jest odpowiednio [19]:
1) cały teren poszczególnych nadleśnictw danego zgrupowania 

nadleśnictw;
2) wydzielenie leśne lub
3) powierzchnia kołowa w ramach wydzielenia leśnego. 

2. Teren poszczególnych nadleśnictw [20] danego zgrupowania 
stanowi podstawową terytorialnie jednostkę prowadzenia inwen-
taryzacji w odniesieniu do:
1) gatunków ptaków oraz innych organizmów końca łańcucha 

– jeżeli są to gatunki krajobrazowe (tj. korzystające w trakcie 
swojego życia z wielu ekosystemów, stanowiące części skła-
dowe krajobrazu);

2) wstępnej identyfikacji obiektów dziedzictwa kulturowego;
3) studium archiwalnego – w zakresie, w jakim wiąże się to z 

odtwarzaniem historii gospodarczej danego nadleśnictwa.
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3. Wydzielenia leśne stanowią [21] podstawowe terytorialnie 
jednostki inwentaryzacyjne: 
1) przy określaniu części cech taksacyjnych drzewostanów i 

innych warstw lasu;
2) przy inwentaryzacji gatunków organizmów o szczególnych 

funkcjach wskaźnikowych;
3) przy uzupełnianiu wiedzy o wydzieleniu leśnym uzyskiwanej 

(uzyskanej) na podstawie działań w ramach powierzchni 
kołowych;

4) przy identyfikacji, w tym w ramach konkretyzacji wyżej 
wymienionej identyfikacji wstępnej, występowania na terenie 
obszarów leśnych obiektów dziedzictwa kulturowego; 

5) przy odtwarzaniu historii gospodarczej poszczególnych 
wydzieleń leśnych.

4. Powierzchnie kołowe, wyodrębniane po jednej w ramach 
każdego z wydzieleń leśnych, o których mowa w ust. 3, stanowią 
[22] podstawowe terytorialnie jednostki inwentaryzacyjne:
1) przy filmowym i fotograficznym utrwalaniu numerycznym 

wyglądu roślinności leśnej danego wydzielenia leśnego w 
ujęciu panoramicznym;   

2) przy wykonywaniu zdjęcia fitosocjologicznego w okresie:
a) wiosennym,
b) letnim;    

3) przy określaniu:
a) składu gatunkowego drzewostanu żywego, jak i drzew 

martwych – w podziale na:
– stojące. 
– leżące,
– stanowiącego złomy,

b) struktury pierśnic lub średnic drzew martwych,
c) struktury wysokości lub długości drzew;

4) przy uszczegóławianiu charakterystyki poszczególnych 
warstw lasu; 

5) przy określaniu ilości drewna martwego; 
6) przy szacowaniu potencjalnej pojemności nisz ekologicz-

nych, o których mowa  w § 21;
7) przy określaniu średniej biologicznej masy biegaczowatych z 

zastosowaniem pułapek Barbera; 
8) przy określaniu charakterystyki ścioły leśnej dokonywanej na 

podstawie jej opisu oraz wyników analiz laboratoryjnych 
pobranych próbek;

9) przy określaniu charakterystyki gleby, w tym przy określaniu 
zawartości węgla w glebie – dokonywanym na podstawie 
analiz laboratoryjnych jej próbek,  

§ 12 
Na materiały, sprzęt i inne urządzenia potrzebne do prowadze-

nia prac inwentaryzacyjnych oraz poboru materiału empirycznego 
powinny składać się:

1) paliki drewniane służące za pachołki wyznaczające w terenie 
środki powierzchni kołowych;

2) urządzenia do pomiaru odległości od środka powierzchni 
kołowej oraz pomiaru wysokości drzew;

3) elektroniczne rejestratory podręczne wyposażone w:
a) odbiorniki GPS,
b) kamerki filmowe,
c) nadajniki pozwalające na zdalne lub przewodowe wysy-

łanie danych do serwerów stacjonarnych;
4) cyfrowe aparaty fotograficzne;
5) średnicomierze dendrometryczne;
6) świdry glebowe, szpadle oraz inne elementy zestawów do 

poboru prób glebowych oraz prób ścioły;
7) zestawy składające się na pułapki Barbera;
8) pułapki żywołowne;
9) inne urządzenia i inny sprzęt – stosownie do szczegółowego 

wykazu tego sprzętu i urządzeń, ujmowanego w decyzji, o 
której mowa w § 5.      

Inwentaryzacja wskaźnikowa – prace terenowe 

§ 13
1. Przed rozpoczęciem prac terenowych należy określić współ-

rzędne punktów oznaczających w terenie środki powierzchni koło-
wych.

2. Punkty, o których mowa w ust. 1, powinny być rozmieszczone w 
sposób równomierny – tak, aby na mapowym zobrazowaniu, o 
którym mowa w ust. 1, punkty te wyznaczały naroża wirtualnej 
siatki kwadratów.   

§ 14
1. Na potrzeby prac terenowych, prowadzonych w szczególności w 

obrębie powierzchni kołowych, spośród członków Zespołu 
Inwentaryzacyjnego wyodrębnia się drużyny inwentaryzacyjne, 
zwane dalej drużynami, obejmujące: 
1) jedno stanowisko fitosocjologiczne;
2) jedno stanowisko taksatorskie;
3) jedno stanowisko pomocy technicznej.    

2. Każda drużyna jest obowiązana prowadzić dziennik robót – 
stosownie do decyzji, o której mowa w § 5.

§ 15
1. W odniesieniu do danej powierzchni kołowej – osoby, będące 

członkami danej drużyny, w ramach działań wstępnych:
1) za pomocą odbiorników GPS, o których mowa w § 12 pkt 2  

lit. a, są obowiązane do zlokalizowania w terenie miejsca, 
będącego środkiem danej powierzchni kołowej;

2) miejsce to należy trwale oznaczyć w terenie poprzez:
a) zabicie pachołka drewnianego,
b) naniesienie na korowinę co najmniej trzech drzew, usytu-

owanych najbliżej w stosunku do ww. pachołka, znaku 
wykonywanego za pomocą farby,

c) utrwalenie dokumentacyjne azymutu oraz odległości od 
pnia każdego z drzew do pachołka.

2. Stosownie do szczegółowych dyspozycji postępowania, zawar-
tych w decyzji, o której mowa w § 5, osoby będące członkami 
danej drużyny są upoważnione do przesuwania miejsca usytu-
owania środka danej powierzchni kołowej w stosunku do środka 
zaprojektowanego w wykonaniu § 13, jeżeli jest to w sposób 
oczywisty uzasadnione, w szczególności, jeżeli jest to uzasad-
nione stwierdzeniem na gruncie, że kameralnie zaprojektowany 
środek powierzchni kołowej musiałby być usytuowany:
1) na granicy dwóch lub większej liczby wydzieleń leśnych;
2) w pasie drogi, zwłaszcza o trwałej nawierzchni bitumicznej;
3) w zasięgu niedawno przeprowadzonych prac gospodarczych w 

lesie o skutkach istotnych dla oceny wyjściowej różnorodności 
biologicznej w danym wydzieleniu leśnym (tj. różnorodności 
charakteryzującej pierwszą edycję prac inwentaryzacyjnych). 

3. Osoby, będące członkami drużyny, są obowiązane utrwalić 
dokumentacyjnie każdorazową zmianę współrzędnych środka 
danej powierzchni kołowej.   
 

§ 16
1. Środek powierzchni kołowej stanowi miejsce, z którego powinno 

być dokonywane filmowe utrwalanie, w ujęciu panoramicznym, 
wyglądu płatu roślinności leśnej danego wydzielenia leśnego [35].

2. Utrwalanie, o którym mowa w ust. 1, następuje z wykorzysta-
niem rejestratora, o którym mowa w § 12 pkt 2. 

3. Oprócz filmowego utrwalania wyglądu płatu roślinności leśnej w 
ujęciu panoramicznym – wygląd roślinności leśnej jest również 
utrwalany za pomocą fotograficznego aparatu cyfrowego (por. 
załącznik nr 3).

§ 17
1. Celem zdjęć fitosocjologicznych, o których mowa w § 11 ust. 4 

pkt 2, powinno być:



19BILP 7/2016

1) zidentyfikowanie zespołu roślinnego w obrębie danego 
wydzielenia leśnego; 

2) ustalenie relacji między faktycznym zbiorowiskiem roślinnym 
w danym wydzieleniu leśnym a najbliższym mu pod względem 
charakterystyki [22a] potencjalnym zespołem leśnym;

3) ustalenie [22b]:
a) czy w danym wydzieleniu leśnym występują osobniki roślin 

wskaźnikowych,
b) jaka jest szczegółowa charakterystyka roślin wskaźniko-

wych z podziałem na:
– rośliny wierne [23],
– gatunki starych lasów [23a].

2. Instytucje lub konsorcja instytucji, o których mowa w § 6 ust. 1 
pkt 5, powinny być na drodze umowy zobowiązywane do udzie-
lania drużynom bieżącej konsultacji w zakresie identyfikacji 
gatunkowej roślinności leśnej – w razie takiej potrzeby. 

3. Dane (informacje) będące wynikiem zdjęć fitosocjologicznych 
powinny być wprowadzane bezpośrednio do pamięci rejestra-
tora, o którym mowa w § 12 pkt 2.

§ 18
1. Każde – ze znajdujących się w obrębie danej powierzchni 

kołowej – drzewo stojące lub stanowiące złom podlega scharak-
teryzowaniu pod względem:
1) przynależności gatunkowej;
2) pierśnicy (dla złomów – średnicy);
3) wysokości;
4) miejsca, w którym nastąpiło przerwanie ciągłości pnia; 
5) żywotności (z podziałem podstawowym na drzewa żywe i 

martwe); 
6) stopnia rozkładu drewna martwego;
7) innych cech – stosownie do decyzji, o której mowa w § 5,
przy czym przez drzewo należy tu rozumieć również krzewy o 
pierśnicy powyżej 7 cm.   

2. Każde – ze znajdujących się w obrębie danej powierzchni 
kołowej – drzewo leżące (lub każda pozostałość po takim 
drzewie) podlega działaniu w celu scharakteryzowania pod 
względem:
1) przynależności gatunkowej; 
2) średnicy;
3) długości;
4) charakterystyki drewna martwego;
5) innych cech – stosowanie do decyzji, o której mowa w § 5.

3. Poszczególne warstwy lasu w obrębie każdej powierzchni 
kołowej podlegają działaniom w celu uszczegółowienia ich 
charakterystyki. Cechy poszczególnych warstw lasu (ścioły, 
warstw fitocenozy), składające się na to uszczegółowienie, jak 
również sposób dokonywania tego uszczegółowienia stanowią 
przedmiot decyzji, o której mowa w § 5.

4. Dane (informacje) będące wynikiem działań, o których mowa w 
ust. 1–3, powinny być docelowo wprowadzane do pamięci reje-
stratora, o którym mowa w § 12 pkt 2.

§ 19
1. W obrębie danej powierzchni [34] kołowej następuje:

1) pobór próbek ścioły;
2) pobór prób glebowych.

2. Próby ścioły powinny być pobierane z pola powierzchni, wyzna-
czanego za pomocą szablonu, mającego formę ramki umiesz-
czanej na gruncie; materiał organiczny ścioły jest umieszczany 
w pojemnikach. 

3. Próby gleby należy pobierać z zachowaniem jej struktury – w 
sposób określony szczegółowo w decyzji, o której mowa w § 5.

4. Każda z prób ścioły lub prób glebowych powinna być indywidu-
alizowana za pomocą etykiety, zawierającej opis danej próby.

5. Próby, o których mowa w ust. 2 i 3, staraniem określonych nadleś- 
nictw powinny być sukcesywnie dostarczane do certyfikowa-
nego laboratorium gleboznawczego, będącego jednym z usłu-
godawców zewnętrznych, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 5 i 6, 

lub wchodzącego w skład takiego usługodawcy, przy czym 
decyzja, o której mowa w § 5, może przewidywać korzystanie z 
dwóch lub większej liczby certyfikowanych laboratoriów glebo-
znawczych. 

§ 20
1. W obrębie każdej powierzchni kołowej osoby, będące członkami 

drużyny, umieszczają po jednej pułapce Barbera, służącej m.in. 
do odłowu chrząszczy z rodziny biegaczowatych.  

2. Pułapki podlegają okresowemu opróżnianiu; materiał empi-
ryczny z opróżnianych pułapek Barbera jest dostarczany, po 
jednoznacznym jego opisie, do stanowisk diagnostycznych, o 
których mowa w § 27. 

3. Szczegółowy opis działań, związanych z funkcjonowaniem 
pułapek Barbera, stanowi przedmiot decyzji, o której mowa w § 5. 

§ 21
1. Informacje, będące wynikiem działania drużyn, powinny 

pozwalać na oszacowanie, w ramach poszczególnych wydzieleń 
leśnych, potencjalnej pojemności nisz ekologicznych, przy czym 
przez potencjalną pojemność nisz ekologicznych należy rozu-
mieć odpowiednio zindywidualizowaną (zwymiarowaną) liczbę 
miejsc, będących mikrobiotopami, których charakterystyka 
wskazuje na możliwość bytowania w nich organizmów o szcze-
gólnych funkcjach wskaźnikowych [24]. 

2. W następstwie zindywidualizowania (zwymiarowania), o którym 
mowa w ust. 1,  powinna być zapewniana możliwość przeli-
czania:
1) danych o liczebności oraz innych cechach organizmów o 

szczególnych funkcjach wskaźnikowych ustalonych dla okre-
ślonego fragmentu danego wydzielenia leśnego na 

2) dane o liczebności oraz innych cechach organizmów o 
szczególnych funkcjach wskaźnikowych w całym wydzieleniu 
leśnym. 

3. Szczegółowy sposób szacowania potencjalnej pojemności nisz 
ekologicznych każdorazowo ustala decyzja, o której mowa w § 5, 
przy czym należy tu kierować się następującym przykładowym 
tokiem postępowania:
1) przy inwentaryzowaniu zgniotka cynobrowego jako orga-

nizmu o szczególnych funkcjach wskaźnikowych w każdym z 
wydzieleń leśnych, związanych z daną powierzchnią kołową, 
typowaniu podlega w drodze oględzin eksperckich dziesięć 
drzew stojących lub leżących, mogących stanowić nisze 
ekologiczne w odniesieniu do tego gatunku;

2) w miejscach na tych drzewach, najbardziej charakterystycz-
nych ze względu na wymagania biotyczne zgniotka cynobro-
wego, następuje odspojenie korowiny – tak, aby pole 
powierzchni zewnętrznej części pnia każdego z tych drzew 
wynosiło 1 m2;

3) po każdym takim odsłonięciu następuje ustalenie liczby larw 
lub postaci imago zgniotka cynobrowego, jeżeli powierzchnia 
odsłonięta istotnie okazuje się miejscem bytowania osob-
ników tego gatunku;

4) w następstwie działań, o których mowa w pkt 1–3, ustalana 
jest liczebność postaci larwalnych lub dojrzałych zgniotka 
cynobrowego w przeliczeniu na 10 m2 powierzchni 
zewnętrznej pnia, stanowiących potencjalne jego nisze 
ekologiczne;

5) podczas prac na powierzchni kołowej, związanej z danym 
wydzieleniem, następuje oszacowanie pola powierzchni 
zewnętrznej, będącej potencjalnym miejscem bytowania 
zgniotka cynobrowego; jest to dokonywane poprzez identyfi-
kację drzew martwych o określonym stopniu rozkładu drewna 
w obrębie danej powierzchni kołowej oraz określonym 
stopniu pokrycie korowiną, której wygląd wskazuje na możli-
wość bytowania pod nią ww. zgniotka;

6) ustalając wartości wielkości: „pole powierzchni zewnętrznej 
pni z korowiną, o której mowa w pkt 5 : pole powierzchni 
kołowej x pole powierzchni wydzielenia leśnego”, otrzymuje 
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się oszacowaną poszukiwaną wartość potencjalnej pojem-
ności nisz ekologicznych spełniających wymagania biotyczne 
zgniotka cynobrowego;

7) ustalając wartość wielkości: „liczba postaci larwalnych lub imago 
zgniotka cynobrowego na zinwentaryzowanej powierzchni 
zewnętrznej pni z odspojoną korowiną : 10 m2 x wartość poten-
cjalnej pojemności nisz ekologicznych w danym wydzieleniu 
wyrażona w m2”, otrzymuje się oszacowaną maksymalną liczbę 
postaci larwalnych lub postaci imago zgniotka cynobrowego w 
danym wydzieleniu leśnym, przy czym wartość ta wymaga 
oczywiście dalszych analiz uprawdopodobniających.

§ 22
1. Prace prowadzone przez drużyny powinny podlegać wyryw-

kowej weryfikacji dokonywanej post factum przez instytucje lub 
konsorcja instytucji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5. 

2. Szczegóły weryfikacji, o której mowa w ust. 1:
1) utrwala się w decyzji, o której mowa w § 5;
2) powinny być przedmiotem umowy pomiędzy Dyrekcją Generalną 

Lasów Państwowych a tymi instytucjami lub ich konsorcjami.

§ 23
1. Inwentaryzację organizmów końca łańcucha oraz inwentary-

zację organizmów o szczególnych funkcjach wskaźnikowych 
wykonuje się zgodnie z umową pomiędzy Dyrekcją Generalną 
Lasów Państwowych a instytucją naukową lub konsorcjum insty-
tucji naukowych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5.

2. Szczegóły inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, w tym listę 
organizmów wskaźnikowych oraz sposób prowadzenia tej 
inwentaryzacji, utrwala się w decyzji, o której mowa w § 5. 

§ 24
1. Mając na względzie, że w danym roku kalendarzowym prace 

inwentaryzacyjne są rozciągnięte w czasie, wykazując przy tym 
najwyższą koncentrację w okresie wczesnowiosennym oraz 
późnoletnim lub wczesnojesiennym – do zakończenia tych prac 
w promieniu stu metrów, licząc od środka każdej z powierzchni 
kołowych, wprowadza się obowiązek wstrzymywania się od prac 
gospodarczych, chyba że są one podyktowane sytuacjami 
nadzwyczajnymi.

2. Wszelkie prace gospodarcze prowadzone w wydzieleniach 
leśnych, w których usytuowane są powierzchnie kołowe, należy 
utrwalać w ramach Systemu Informatycznego Lasów Państwo-
wych (SILP) ze szczególną starannością.       

§ 25
1. W celu rozstrzygnięcia, czy i w jakim zakresie ekosystemy 

współtworzące krajobraz związany ze zgrupowaniem nadleś- 
nictw objętych inwentaryzacją wskaźnikową stanowiły w prze-
szłości przedmiot działalności ludzkiej, w każdym uzasadnionym 
przypadku w ramach inwentaryzacji wskaźnikowej należy 
dokonać identyfikacji materialnych obiektów dziedzictwa kulturo-
wego, znajdujących się na powierzchni ziemskiej lub pod 
powierzchnią ziemską gruntów, stanowiących teren działań 
inwentaryzacyjnych [30].

2. Przedmiotem identyfikacji, o której mowa w ust. 1, powinny być 
[30a] w szczególności:  
1) pozostałości cmentarzysk;
2) pozostałości osad ludzkich, w tym budynków oraz ślady dzia-

łalności ludzkiej, np. ślady rolniczego użytkowania ziemi w 
przeszłości;

3) pozostałości różnych budowli i innych materialnych efektów 
minionych technologii;  

4) fragmenty lasu, świadczące w sposób szczególny o minio-
nych sposobach prowadzenia gospodarki leśnej; 

5) drzewa kapliczkowe;
6) różne obiekty będące świadkami wydarzeń historycznych 

oraz tradycji leśnych;
7) inne dobra materialne i niematerialne, w tym: 

a) krzyże śródleśne, 
b) kurhany, 
c) pozostałe prawdopodobne stanowiska archeologiczne.  

3. Szczegółowy sposób identyfikacji wyżej wymienionych obiektów 
dziedzictwa kulturowego powinien być przedmiotem decyzji, o 
której mowa w § 5 [31].

Inwentaryzacja wskaźnikowa – prace kameralne,  
przetwarzania danych, raportowanie oraz wnioskowanie  

o stopniu naturalności biologicznej  
w lasach objętych inwentaryzacją wskaźnikową 

§ 26
1. W celu oceny wpływu przeszłej aktywności ludzkiej w lasach, 

obejmowanych inwentaryzacją wskaźnikową, na kształtowanie 
się w nich różnorodności biologicznej – na podstawie m.in.
1) ewidencji zdarzeń gospodarczych stanowiącej zasób 

Systemu Informatycznego Lasów Państwowych;
2) zapisów we wszelkiej dostępnej dokumentacji archiwalnej, w 

tym w dawnych planach urządzania lasu; 
3) innych źródeł wiedzy –
następuje odtworzenie historii gospodarczej poszczególnych 
wydzieleń leśnych, oddziałów, leśnictw, obrębów i nadleśnictw 
danego ich zgrupowania (studia archiwalne) [32].

2. Szczegółowy sposób prowadzenia studiów archiwalnych powi-
nien być przedmiotem decyzji, o której mowa w § 5 [33].

§ 27
1. W celu:

1) ustalenia wartości wskaźnika SBO w poszczególnych 
wydzieleniach leśnych danego zgrupowania nadleśnictw 
oraz  

2) oznaczenia gatunków chrząszczy z rodziny biegaczowatych [25] 
– materiał empiryczny gromadzący się w pułapkach Barbera 
podlega badaniom laboratoryjnym prowadzonym przez stanowi-
ska diagnostyczne, wyodrębniane w ramach instytutów nauko-
wych lub ich konsorcjach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5.

2. Wartość wskaźnika SBO służy do ustalania fazy rozwojowej 
poszczególnych ekosystemów, związanych z wydzieleniami 
leśnymi objętymi inwentaryzacją wskaźnikową, tj. do ustalenia 
stadium sukcesyjnego danego wyodrębnionego terytorialnie 
ekosystemu. 

3. Oznaczanie gatunków chrząszczy z rodziny biegaczowatych 
służy identyfikacji występowania tych gatunków, które pełnią 
szczególne funkcje wskaźnikowe.

§ 28
1. Dane utrwalane:

1) w pamięci rejestratorów, o których mowa w § 12 pkt 2;
2) na raptularzach i innych urządzeniach ewidencyjnych, prowa-

dzonych w wykonaniu zarządzenia przez instytucje naukowe 
lub konsorcja instytucji naukowych, o których mowa w § 6  
ust. 1 pkt 5 – zarówno w trakcie terenowych, jak i kameralnych –

– podlegają przeniesieniu do bazy danych SILP.
2. Szczegółowa procedura przetwarzania danych, o których mowa 

w ust. 1, będzie przedmiotem odrębnego zarządzenia Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych 

§ 29
1. Przetwarzanie danych, o którym mowa w § 28 ust. 2, służy opra-

cowaniu, po zakończeniu każdej rocznej edycji inwentaryzacji 
wskaźnikowej dotyczącej danego zgrupowania nadleśnictw, 
sprawozdań (raportów), przedkładanych w wersji ostatecznej 
ministrowi właściwemu ds. środowiska celem ich oceny w trybie 
nadzoru nad Lasami Państwowymi [37]. 

2. Projekty sprawozdań (raportów), o których mowa w ust. 1, podle-
gają zaopiniowaniu [38] przez:
1) zespół doradczo-pomocniczy Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych ds. różnorodności biologicznej na obszarze 
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Lasów Państwowych, powołany Zarządzeniem nr 10 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lutego 2016 r. 
w sprawie powołania stałych zespołów osłony naukowej 
(znak: OR.003.2.2016);

2) Forum Ekologiczne, o którym mowa w zarządzeniu nr 2 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 
stycznia 2016 r. (znak: GP 0.0070.1.2016).  

§ 30
Wyniki inwentaryzacji wskaźnikowej w części dotyczącej identy-

fikacji obiektów dziedzictwa kulturowego oraz wyniki studiów archi-
walnych stanowią jedną z przesłanek do formułowania w 
sprawozdaniach (raportach), o których mowa w § 29, ocen co do 
pierwotności lub naturalności krajobrazu, obejmującego wydziele-
nia leśne, będące przedmiotem tej inwentaryzacji [39]. 

§ 31
Na podstawie cech taksacyjnych poszczególnych wydzieleń leś-

nych oraz wyników analiz glebowych, a także analiz ścioły – dla 
każdego wydzielenia leśnego, objętego inwentaryzacją wskaźni-
kową, z wykorzystaniem odpowiedniego modelu matematycznego, 
jest ustalana zawartość węgla organicznego w poszczególnych 
warstwach lasu oraz łącznie we wszystkich tych warstwach [40].

§ 32
1. W sprawozdaniach (raportach), o których mowa w § 29, w formie 

map, tabel, wykresów i opisów tekstowych prezentuje się [41]:
1) zidentyfikowane gatunki wskaźnikowe – łącznie z ich liczeb-

nością, rozmieszczeniem przestrzennym i innymi atrybutami;
2) zmianę występowania oraz atrybutów w funkcji czasu (chyba 

że jest to pierwsze sprawozdanie dla danego zgrupowania 
nadleśnictw);

3) związek charakterystyki gatunków wskaźnikowych oraz jej 
zmienność w funkcji czasu z:
a) przeszłością gospodarczą,
b) aktualnym programem działań,
c) specyfiką wydzielenia leśnego, związaną na przykład z 

zawartością martwego drewna, jego zmiennością w funkcji 
czasu czy  w powiązaniu z zawartością węgla organicz-
nego w poszczególnych warstwach lasu (także łączną 
zawartością węgla we wszystkich tych warstwach  oraz 
w powiązaniu ze  zmiennością tej zawartości w funkcji 
czasu).  

2. Częścią składową ww. sprawozdań (raportów) [42] powinny być 
konkluzje, m.in. co do:
1) stopnia naturalności biologicznej krajobrazów związanych z 

lasami wchodzącymi w skład poszczególnych zgrupowań 
nadleśnictw objętych inwentaryzacją wskaźnikową (występo-
wanie gatunków wskaźnikowych, ich liczebność i inne atry-
buty, w tym w funkcji czasu – w porównaniu z analogicznymi 
danymi dotyczącymi obszarów referencyjnych, także w 
porównaniu z poglądami naukowymi na temat wzorców 
różnorodności naturalnej);

2) wpływu dodatkowej akumulacji węgla w następstwie tzw. 
działań dodatkowych w leśnictwie na stopień naturalności biolo-
gicznej krajobrazów „leśnych” (czy realizacja koncepcji leśnych 
gospodarstw węglowych wpływa na podniesienie czy obniżenie 
stopnia naturalności biologicznej krajobrazów „leśnych”).

 
§ 33

W miarę powstawania kolejnych sprawozdań (raportów), o 
których mowa w § 29, na ich podstawie są sporządzane kolejne 
wersje raportu zbiorczego.  Postanowienia § 29–33 stosuje się 
odpowiednio.

§ 34
Wyniki inwentaryzacji wskaźnikowej powinny być wykorzystywane 

do doskonalenia modelu matematycznego, o którym mowa w § 31.

 § 35
Sprawozdania (raporty) oraz kolejne wersje raportu zbiorczego, 

o których mowa w postanowieniach poprzedzających, są sporzą-
dzane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.

Inwentaryzacja wskaźnikowa – działania rozwojowe 

§ 36
1. Lasy Państwowe [43] wraz z wprowadzeniem do praktyki gospo-

darczej systemu inwentaryzacji wskaźnikowej przystąpią do 
tworzenia podstaw do jego dalszej profesjonalizacji poprzez 
zlecenie oraz aktywny udział w realizacji tematów badawczych:
1) tematu badawczego skutkującego na etapie prac wdroże-

niowo-pilotażowych zainstalowaniem na przykładzie jednego 
choćby nadleśnictwa systemu urządzeń, służących do ciągłej 
inwentaryzacji bogactwa przyrodniczego, w tym systemu 
automatycznego rejestrowania osobników gatunków wskaź-
nikowych, przy czym temat ten powinien być elementem 
kompleksowego zlecenia badawczego, zmierzającego, na 
etapie prac pilotażowo-rozwojowych, do uzbrojenia przykła-
dowego nadleśnictwa w urządzenia rejestrujące i pomiarowe, 
w tym rejestrujące obciążenie kompleksów leśnych pobytami 
wypoczynkowymi, rekreacyjnymi czy turystycznymi; 

2) tematu badawczego mające na celu wprowadzenie do prak-
tyki gospodarczej systemu identyfikowania gatunków wskaź-
nikowych na podstawie analizy śladów genetycznych 
(markerów genetycznych), w tym z wykorzystaniem próbek 
glebowych pobieranych w ramach inwentaryzacji wskaźni-
kowej do oznaczania z wykorzystaniem metod genetycznych 
gatunków grzybów jako wskaźników naturalności biolo-
gicznej krajobrazu „leśnego”;

3) tematu badawczego pozwalającego na zainstalowanie w 
Lasach Państwowych systemu identyfikacji genetycznej rodzi-
mości drzew tworzących drzewostany, w tym drzewostany 
uchodzące za część składową krajobrazów pierwotnych;

4) tematu badawczego mającego na celu opracowanie oraz 
zainstalowanie w ramach SILP interaktywnego klucza służą-
cego do rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt, w tym w 
aspekcie inwentaryzacji bogactwa przyrodniczego w lasach 
(przy czym powinna to być część składowa zdecydowanie 
bardziej zintegrowanego tematu badawczego, uwzględnia-
jąca takie m.in. zagadnienia, jak identyfikowanie organizmów 
stwarzających potencjalnie zagrożenie biotyczne dla 
ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych czy identyfikacja 
uszkodzeń i chorób). 

2. Rozwój systemu inwentaryzacji wskaźnikowej powinien również 
polegać na:
1) zainstalowaniu w ramach SILP Portalu „Inwentaryzacja 

makroskalowa”;
2) powiększeniu obszaru działalności Leśnego Banku Genów o 

działania w zakresie realizacji projektów introdukcji oraz rein-
trodukcji roślin i zwierząt w celu podnoszenia stopnia natural-
ności biologicznej krajobrazów leśnych (z uwzględnieniem 
przechowywania w niskich temperaturach materiału rozmno-
żeniowego gatunków naturowych).

Postępowanie przy opracowywaniu projektów  
planów zadań ochronnych w formie planów urządzenia lasu 

lub aneksów do planów urządzenia lasu  
– uszczegółowienie niektórych działań

Postanowienia wstępne 

§ 37
W każdym przypadku, uzasadnionym dużym udziałem lasów 

znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, w ogólnym 
areale danego obszaru Natura 2000, obowiązek ustalenia zadań 
ochronnych dla tego obszaru powinien być wypełniany m.in. 
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poprzez sporządzanie przez Lasy Państwowe – w wykonaniu 
stosownych przepisów zawartych w ustawie o ochronie przyrody 
oraz po każdorazowym zawiadomieniu o takim zamiarze ministra 
właściwego ds. środowiska – dokumentacji wyczerpującej znamiona 
planów zadań ochronnych, zwanej dalej dokumentacją przyrodni-
czą [44].

 
§ 38

Dokumentacja przyrodnicza podlega przekazaniu do jednostki 
wykonawstwa urządzeniowego celem uwzględnienia odpowiednio w 
projekcie nowo tworzonego planu urządzenia lasu lub w aneksie do 
istniejącego planu urządzenia lasu, przy czym szczegółowy sposób 
współdziałania Lasów Państwowych z jednostkami wykonawstwa 
urządzeniowego każdorazowo powinna regulować umowa pomiędzy 
właściwym dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych a 
daną jednostką wykonawstwa urządzeniowego [45].

§ 39
Sporządzanie dokumentacji przyrodniczych powinno być 

poprzedzone w danym nadleśnictwie inwentaryzacją wskaźnikową, 
o której mowa w § 4–36, przy czym w takim przypadku inwentary-
zacja wskaźnikowa (w ramach danego obszaru Natura 2000) 
powinna być uzupełniona o identyfikację i ustalenie gatunków natu-
rowych, jakie potencjalnie powinny być związane z siedliskami 
przyrodniczymi ustalonymi w ramach inwentaryzacji wskaźnikowej 
[46].

§ 40
Sporządzanie dokumentacji przyrodniczej dla danego obszaru 

Natura 2000 powinno przebiegać zgodnie z praktycznymi uwagami, 
jakie w wykonaniu zarządzenia zostaną utrwalone, w odniesieniu 
do poszczególnych działań z tym związanych, w kolumnie 3, tab. 1 
załącznika nr 1 [47].

§ 41
Sporządzanie dokumentacji przyrodniczej podlega finansowaniu 

z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, przy 
czym każdorazowo podstawą inicjującą oraz konkretyzującą wyko-
nywanie tej dokumentacji powinna być decyzja zarządcza odpo-
wiedniego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych [48].

Ustalenie przedmiotów ochrony 
w ramach danego obszaru Natura 2000 

§ 42
Ustalenie ostatecznej listy siedlisk przyrodniczych, gatunków 

roślin i organizmów zwierzęcych, nie wyłączając awifauny, które 
wraz z ich siedliskami powinny być przedmiotem ochrony w ramach 
danego obszaru Natura 2000, powinno następować z uwzględnie-
niem [49]:

1) wyników ogólnopolskiej inwentaryzacji bogactwa przyrodni-
czego lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych, 
którą podmiot ten przeprowadził w latach 2006–2007;

2) danych zawartych w programie ochrony przyrody, stano-
wiącym część składową ekspirującego lub aneksowanego 
planu urządzenia lasu danego nadleśnictwa; 

3) danych gromadzonych przez poszczególne nadleśnictwa w 
ramach permanentnej aktualizacji wiedzy o bogactwie przy-
rodniczym na gruntach będących w bezpośrednim zarządzie 
tychże nadleśnictw;

4) danych o przedmiotach ochrony utrwalonych na temat 
danego obszaru Natura 2000 w Standardowym Formularzu 
Danych o Obszarze Natura 2000;

5) danych zawartych w dokumentacji przekazanej na temat 
danego obszaru Natura 2000 do Komisji Europejskiej w 
ramach procedury akceptacyjnej;

6) wszelkich innych dostępnych danych wskazujących na możli-
wość występowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
naturowych w ramach danego obszaru Natura 2000; 

7) informacji potwierdzających lub korygujących przedmioty 
ochrony do objęcia dokumentacją przyrodniczą w świetle 
inwentaryzacji wskaźnikowej w danym nadleśnictwie, dla 
którego jest sporządzana dokumentacja przyrodnicza. 

§ 42a
1. Projektowana lista przedmiotów ochrony, związana z danym 

obszarem Natura 2000, z zachowaniem drogi służbowej, jest 
podawana do wiadomości ministra właściwego ds. środowiska z 
wnioskiem o poddanie jej listy nadzorowi prewencyjnemu [50]. 

2. Z braku zastrzeżeń ze strony ministra właściwego ds. środo-
wiska – uznaje się, że lista przedmiotów ochrony w ramach 
danego obszaru Natura 2000 została ustalona.

Ocena stanu ochrony siedlisk przyrodniczych  
oraz stanu ochrony gatunków i ochrony siedlisk będących 

przedmiotem ochrony w ramach obszaru Natura 2000

§ 43
1. Dokumentację przyrodniczą sporządza właściwy nadleśniczy z 

uwzględnieniem poradników monitoringu przyrodniczego opra-
cowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 
zwanych dalej poradnikami [51].

2. Przy sporządzaniu dokumentacji przyrodniczej nadleśniczowie:
1) wzorują się na przepisach prawnych, regulujących proces 

sporządzania planów zadań ochronnych [52] oraz 
2) zachowują procedury utrwalone w załączniku nr 1 na  

ryc. 4–11 [53].

Ustalenie działań ochronnych  
dla poszczególnych przedmiotów ochrony 

§ 44
Nadleśniczowie [54] – po zaistnieniu ustalenia, o którym mowa 

w § 42 pkt 2 – doprowadzają do rozstrzygnięcia co do potrzeby 
zaprojektowania działań ochronnych w każdym przypadku, w 
którym wzorowanie się na przepisach, o których mowa w § 43 ust. 2 
pkt 1, oraz posiłkowanie się poradnikami skutkuje w wykonaniu 
procedur, o których mowa w § 43 ust. 2 pkt 2, oceną mówiącą o 
złym lub niewłaściwym stanie ochrony danego przedmiotu 
ochrony.

§ 45
W wykonaniu § 44 nadleśniczowie, z zachowaniem drogi służ-

bowej, występują z wnioskiem do ministra właściwego ds. środowi-
ska o poddanie nadzorowi prewencyjnemu zamiaru uznania 
dotychczasowej działalności gospodarczej na gruntach wchodzą-
cych z skład danego obszaru Natura 2000 za należycie służącej 
ochronie przedmiotów ochrony w ramach obszaru Natura 2000 – w 
każdym przypadku, w którym inwentaryzacja wskaźnikowa uzasad-
nia zdaniem nadleśniczego w sposób jednoznaczny, że pejora-
tywna ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony, dokonana przy 
posiłkowaniu się poradnikami, jest w sposób oczywisty niepraw-
dziwa, gdyż w świetle inwentaryzacji wskaźnikowej krajobraz 
„leśny” w nadleśnictwie cechuje się różnorodnością zbliżoną do 
różnorodności naturalnej [55].  

§ 46
Nadleśniczy projektuje działania ochronne dla przedmiotów 

ochrony tego wymagających z uwzględnieniem wniosku, o którym 
mowa w § 45, oraz ewentualnego stanowiska ministra właściwego 
ds. środowiska w reakcji na ten wniosek [56].

Części składowe dokumentacji przyrodniczej 

§ 47
Na dokumentację przyrodnicza składają się [57]:
1) dokumentacja służąca ustaleniu listy przedmiotów ochrony w 

ramach danego obszaru Natura 2000;
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2) projekt listy przedmiotów ochrony w ramach danego obszaru 
Natura 2000;

3) wystąpienie nadleśniczego, z zachowaniem drogi służbowej, 
z wnioskiem o poddanie projektowanej listy przedmiotów 
ochrony nadzorowi prewencyjnemu ze strony ministra właści-
wego ds. środowiska;

4) ewentualne stanowisko ministra właściwego ds. środowiska 
w reakcji na wniosek, o którym mowa w pkt 3;

5) ustalona lista przedmiotów ochrony w ramach danego 
obszaru Natura 2000;

6) dokumentacja oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony 
wykonana z zachowanie procedur utrwalonych w załączniku 
nr 1 na ryc. 4–11 przy wzorowaniu się na przepisach, o 
których mowa w § 43 ust. 2 pkt 1, oraz posiłkowaniu się 
poradnikami;

7) ocena naturalności biologicznej wykonana w realizacji inwen-
taryzacji wskaźnikowej;

8) ewentualne wystąpienie nadleśniczego z zachowaniem drogi 
służbowej z wnioskiem o uznanie w ramach nadzoru prewen-
cyjnego dotychczasowej działalności gospodarczej w nadleś- 
nictwie za działalność służącą utrzymaniu należytego stopnia 
naturalności biologicznej krajobrazu „leśnego” nadleśnictwa; 

9) ewentualne stanowisko ministra właściwego ds. środowiska 
na wniosek, o którym mowa w pkt 8;

10) projekt działań ochronnych prowadzonych metodami gospo-
darki leśnej ustalony przez nadleśniczego dla przedmiotów 
ochrony w obszarze Natura 2000.

Postępowanie z dokumentację przyrodniczą

§ 48
Zgodnie z zarządzeniem dokumentacja przyrodnicza będzie 

przekazywana przez nadleśniczego jednostce wykonawstwa urzą-
dzeniowego celem odpowiedniego uwzględnienia w pracach nad 
planem urządzenia lasu lub aneksem do planu urządzenia lasu [58]. 

§ 49
Relacje umowne między Lasami Państwowymi a jednostką 

wykonawstwa urządzeniowego należy układać w ten sposób, aby 
na tej jednostce spoczywał obowiązek dokonywania uzgodnień i 
wykonywania innych działań koniecznych do tego, aby plan urzą-
dzenia lasu stanowił substytut planu zadań ochronnych [59].

Ocena procesu stanowienia tych z obszarów Natura 2000, 
które na terytorium Polski obejmują (głównie) grunty  

w  zarządzie Lasów Państwowych, 
oraz ocena istniejących planów zadań ochronnych  

dla tych obszarów

§ 50
1. Ustala się obowiązek doprowadzania w Lasach Państwowych 

do retrospektywnej oceny generalnej procesu ustanowienia na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sieci obszarów Natura 
2000 – w tym w zakresie, w którym sieć ta obejmuje obszary 
obejmujące w przeważającej części grunty znajdujące się w 
zarządzie Lasów Państwowych.

2. Obszary, o których mowa w ust. 1, ustali Dyrektor Generalny 
Lasów Państwowych [60].

§ 51
Ocena generalna, o której mowa w § 50, powinna polegać [61] 

na sporządzeniu (celem przekazania ministrowi właściwemu  
ds. środowiska) raportu oceny generalnej, zawierającego odpo-
wiedź na następujące dwa pytania:

1) czy i które z wyżej wymienionych obszarów Natura 2000 nie 
spełniają kryteriów, scharakteryzowanych w wersecie nr 1 do 
załącznika 1, a także

2) czy i w których z wyżej wymienionych obszarów Natura 2000 
nie występowały i nie występują siedliska przyrodnicze oraz 

gatunki i ich siedliska, które miały być lub mogą być przed-
miotem ochrony w ramach tych obszarów.

§ 52
Projekt raportu oceny generalnej [62], na podstawie:
1) uzyskanych wyników inwentaryzacji wskaźnikowej; 
2) wyników inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

i ich siedlisk – wybranych dla próby z wykazu przedmiotów 
ochrony, związanych z danymi obszarami Natura 2000;

3) ankietyzacji nadleśnictw oraz 
4) wszelkich innych dostępnych lub możliwych do uzyskania 

informacji  –
– w terminie do końca roku 2016 sporządzi wydział właściwy w 
DGLP ds. ochrony przyrody.

§ 53
W odniesieniu do obszarów Natura 2000, obejmujących głównie 

grunty znajdujące się w zarządzie Lasów Państwowych, przedmio-
tem oceny powinien być ponadto [63] proces stanowienia planów 
zadań ochronnych dla tychże obszarów.

§ 54
1. Pierwszy raport oceniający plany zadań ochronnych powinien 

być sporządzony do końca roku 2016.  Kolejne raporty powinny 
być sporządzane corocznie [64].  

2. Projekty [65] raportów oceniających plany zadań ochronnych 
będą sporządzane przez wydział właściwy w DGLP ds. ochrony 
przyrody na podstawie i z wykorzystaniem:
1) zatwierdzonych notatek służbowych, o których mowa w 

wersetach [2] – [8]  załącznika nr 1 do zarządzenia;
2) stwierdzonych niezgodności między faktycznie występują-

cymi siedliskami przyrodniczymi oraz gatunkami naturowymi 
i ich siedliskami a danymi zawartymi w Standardowym 
Formularzu Danych o Obszarze Natura 2000, a ewentualnie 
także na podstawie: 

3) ewentualnych ewidentnych rozbieżności między planem 
zadań ochronnych a oceną naturalności biologicznej danego 
krajobrazu „leśnego”.  

 
Postanowienia końcowe

§ 55
Wiedza, gromadzona przez instytucje naukowe lub ich konsor-

cja, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5, a także gromadzona w siłach 
własnych przez Lasy Państwowe, podlega – stosownie do treści 
zawartej umowy – opracowaniu do postaci profesjonalnych doku-
mentacji naukowych.

§ 56
1. Do czasu zmian zarządzenia, dokonywanych na drodze jego 

nowelizacji, może być ono konkretyzowane, aktualizowane, 
interpretowane, jak również modyfikowane na drodze notatek 
służbowych, zatwierdzanych przez Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, sporządzanych w szczególności po 
uwzględnieniu opinii oraz sugestii ww. Forum Ekologicznego 
oraz zespołu doradczo-pomocniczego Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych ds. różnorodności biologicznej na obszarze 
Lasów Państwowych.

2. Notatki, o których mowa w ust. 1, podlegają upublicznieniu na 
zasadach, na jakich upublicznia się akty sprawstwa kierowni-
czego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. 

§ 57
Traci moc Zarządzenie nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia systemu 
okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt, 
innych organizmów i siedlisk przyrodniczych mających znaczenie 
wskaźnikowe przy ocenie stanu lasów oraz prognozowania zmian 
w ekosystemach leśnych. 
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§ 58
Potwierdza się, że do czasu wydania niniejszego zarządzenia 

działania inwentaryzacyjne na terenie Puszczy Białowieskiej były 
wykonane przez Lasy Państwowe w myśl jego postanowień. 

§ 59
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma 

znaczenie potwierdzające w odniesieniu do działań inwentaryzacyj-

nych przeprowadzonych przez Lasy Państwowe w roku 2016 do 
czasu jego wydania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

           dr inż. Konrad Tomaszewski

ZARZĄDZENIE NR 30
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie zasad wykonywania i rozliczania działalności 

badawczo-rozwojowej realizowanej przez Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie

OR.5005.1.2016
Na podstawie art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  

o lasach (tj. Dz. U. 2016 r. 586), zwanej dalej ustawą, w związku  
z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe2, zwanego dalej Statutem LP – w wykonaniu zadań, 
wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych określonych w art. 33 ust. 3 pkt 1a3, a także w wyko-
naniu zadania polegającego na dysponowaniu środkami funduszu 
leśnego (art. 564 i art. 585 ustawy), które to środki mogą być wyko-
rzystywane m.in.  do finansowania prac badawczych, z uwzględnie-
niem również  § 8 ust. 1 pkt 16 Zarządzenia nr 1 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 stycznia 2012 r. w 
sprawie zasad i procedur postępowania w jednostkach organizacyj-
nych Lasów Państwowych w zakresie dysponowania środkami 
funduszu leśnego, zarządza się, co następuje:

§ 1
W wykonaniu etapu częściowego wdrażania zmian w zakresie 

oraz zasadach funkcjonowania innych jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych o zasięgu krajowym wprowadza się następu-
jące zmiany w Zarządzeniu nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zasad wykonywa-
nia i rozliczania działalności badawczo-rozwojowej realizowanej 
przez Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie:

1. § 7 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

    „§ 7. 1. W zakresie ewidencji księgowej i rozliczania kosztów 
prac rozwojowych stosuje się powszechne przepisy prawa, w 
szczególności ustawę o rachunkowości.”

2. Pozostałe przepisy zarządzenia nr 23 Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych z dnia 9 marca 2015 r., nie wymie-
nione w ust. 1 niniejszego zarządzenia, obowiązują bez 
zmian do czasu wprowadzenia pełnej nowelizacji zarzą-
dzenia w sprawie zakresu uprawnionej działalności i zasad 
funkcjonowania Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie. 

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega 

podaniu do wiadomości w Biuletynie Informacyjnym Lasów 
Państwowych. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

           dr inż. Konrad Tomaszewski

1  Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 586) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny Lasów Państwo-
wych przy pomocy dyrektorów regionalnych 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  Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 586) 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.

4  Art. 56 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 586) stanowi, że w Lasach Państwowych tworzy się fundusz leśny, którym dysponuje 
Dyrektor Generalny LP, stanowiący formę gospodarowania środkami na cele wskazane w ustawie (o lasach). 

5  Art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 586) wymienia zadania możliwe do sfinansowania ze środków funduszu leśnego.
6  Par. 8 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 1 Dyrektora Generalnego LP z dnia 31 stycznia 2012 r. stanowi, że w zakresie wspólnych przedsięwzięć, o których mowa w art. 58 

ust. 2 pkt 1 ustawy o lasach, mieszczą się zadania realizowane przez Dyrektora Generalnego LP na rzecz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, bezpo-
średnio lub za pośrednictwem wskazanej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, w szczególności przez zakład.
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ZARZĄDZENIE NR  31
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia  20 czerwca 2016 r.

w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych  
w realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i mienia 

na terenie nadleśnictw objętych obchodami Światowych Dni Młodzieży
 

GS.0210.2.2016

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 Gene-
ralnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 1a,  
pkt 8 oraz art. 56 ust. 2  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach2, 
zwanej dalej ustawą o lasach, mając na względzie zobowiązanie 
Dyrektora Generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe przez Ministra Środowiska na podstawie art. 34a 
ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 
2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) do podjęcia działań w 
formie wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, o którym 
mowa w art. 33 ust. 3 pkt 8 oraz art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o lasach, 
zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Działając na postawie zasad uczestnictwa w przedsięwzięciach 

wspólnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, 
zobowiązuję:
1) Dyrektorów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 

Krakowie, Katowicach, Krośnie, Lublinie, Radomiu, Szcze-
cinie;

2) Nadleśniczego Nadleśnictwa Niepołomice – 
– do podjęcia działań w zakresie ochrony zasobów przyrodni-
czych i mienia na terenie nadleśnictw objętych obchodami Świa-
towych Dni Młodzieży (ŚDM).

2. Uczestnictwo jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych 
powinno być realizowane w szczególności w zakresie:
1) zapewnienia należytej ochrony obszarów Natura 2000 na 

terenie nadleśnictw objętych obchodami ŚDM;
2) zapewnienia należytej ochrony miejsca ostoi żubrów położo-

nego na terenie Nadleśnictwa Niepołomice w okresie trwania 
ŚDM;

3) zapewnienia należytej ochrony rezerwatów położonych na 
terenie nadleśnictw objętych obchodami ŚDM;

4) stworzenia infrastruktury niezbędnej do zapewnienia ochrony 
zasobów leśnych na terenie objętym lub związanym z obcho-
dami ŚDM, w tym zapewnienia miejsc parkingowych dla 
pojazdów związanych z zabezpieczeniem medycznym oraz 
innych pojazdów i dróg ewakuacji.

§ 2
1. W celu realizacji działań określonych w § 1 ust. 2 jednostki orga-

nizacyjne Lasów Państwowych udzielą wsparcia osobowego i 
technicznego w terminie 25–31 lipca 2016 r. w zakresie, w jakim 
jest to niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.

2. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, 
po uzgodnieniu z Wojewodą Małopolskim, w celu realizacji 
wspólnego przedsięwzięcia:
a) określi zakres rzeczowy i zadań,
b) zapewni warunki realizacji wspólnego przedsięwzięcia,
c) sporządzi sprawozdanie z realizacji wspólnego przedsię-

wzięcia.

 § 3
Zakres i zasady wsparcia niezbędne do realizacji przedsięwzię-

cia określone zostaną w drodze porozumienia jednostek organiza-
cyjnych Lasów Państwowych dotyczącego przedsięwzięcia 
wspólnego oraz kosztów w ramach funduszu leśnego.

 
 § 4

O podejmowanych decyzjach i zawieranych porozumieniach 
jest informowany Główny Inspektor Straży Leśnej, który jest zobo-
wiązany do nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia wspólnego 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie udzie-
lenia wsparcia na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych i mienia 
na terenie nadleśnictw objętych obchodami Światowych Dni 
Młodzieży.  

§ 5 
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie 

w terminie do 20 sierpnia 2016 r. złoży Dyrektorowi Generalnemu 
Lasów Państwowych sprawozdanie końcowe z przeprowadzonych 
działań, o których mowa § 1. 

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH 

dr inż. Konrad Tomaszewski

1  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 wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

2  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.
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DECYZJA NR 258
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

 
z dnia 23 maja 2016 r.

 
w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

w trakcie narady odbytej w Gdańsku w dniach 17–18 maja 2016 r.  z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, 
dyrektorami zakładów o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 

przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, ogólnokrajowych organizacji 
związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi osobami

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 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 
pkt 1a ustawy o lasach3 – postanawiam, co następuje:

§ 1
Jako wiążące dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-

wych, dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym oraz kierowników 
komórek organizacyjnych DGLP przyjmuję ustalenia z narady, o 
której mowa w tytule decyzji, zawarte w załączniku nr 1 do niniej-
szej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega doręcze-

niu do dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, 
dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym oraz kierowników komó-
rek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami)  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 Przepis art. 33 ust. 2 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych  inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regio-
nalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.

DECYZJA NR 259
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

 
z dnia 24 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.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 cało-

kształtu obowiązków nałożonych na Dyrektora Generalnego LP 
jako reprezentanta pracodawcy, skutkujących w szczególności 
nakazem zapewnienia przez niego należytej funkcjonalności 
Dyrekcji Generalnej LP (DGLP) – postanawiam, co następuje:

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) 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.
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§ 1
Jako wiążące kierowników komórek organizacyjnych DGLP  

przyjmuję ustalenia z narady, która odbyła się w dniu  23 maja 2016 r., 
zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie 
drukujemy – przyp. red.).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega upublicz-

nieniu z wykorzystaniem, funkcjonującego w ramach DGLP,  elek-

tronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD) lub 
doręczeniu do komórek organizacyjnych DGLP funkcjonujących 
jeszcze poza tym systemem.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 260   
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Programu zintegrowanego Lasów Państwowych 
pn. „Program adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych do roku 2020”

GA.080.5.2016

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 – w wykonaniu zadań wynikających  
z obowiązku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych związa-
nego z art. 33 ust. 3 pkt 83 oraz z art. 58 ust. 2 pkt 14  ustawy  
o lasach – postanawiam, co następuje:

§ 1 
Wprowadzam do stosowania Program zintegrowany Lasów 

Państwowych pn. „Program adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 
klimatycznych do roku 2020”, stanowiący załącznik do niniejszej 
decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

 
§ 2

Program zintegrowany, zaktualizowany w wyniku przeprowa-
dzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, stanowi 
podstawę do aplikowania o środki Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–
–2020, na realizację następujących przedsięwzięć wspólnych 
jednostek Lasów Państwowych:

1) Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 
klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej 
na terenach nizinnych; 

2) Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 
klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej 
na terenach górskich;

3) Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 
klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie 
skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów.

§ 3 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny Państwowych 
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 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 wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych.

4 Art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o lasach stanowi, że środki funduszu leśnego mogą być przeznaczone również na wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych, w szczególności w zakresie gospodarki leśnej. 
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DECYZJA NR 261
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 25 maja 2016 r. 

w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników

GD.001.12.2016

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

§ 1
1. Na dzień 2 czerwca 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 Środo-

wiska właściwej w sprawie nadzorowania Lasów Państwo-
wych, 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 Gene-
ralnym 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. (Załącz-

nika nie drukujemy – przyp. red.).
2. W trakcie narady kierowników zapadną ustalenia co do ewentu-

alnej kontynuacji narady w kolejnych dniach.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) 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.
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DECYZJA NR 308
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 2 czerwca 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.001.12.2016

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 cało-
kształtu obowiązków nałożonych na Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych jako reprezentanta pracodawcy, skutkujących w 
szczególności nakazem zapewnienia przez niego należytej funk-
cjonalności Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) – 
postanawiam, co następuje:

§ 1
Jako wiążące kierowników komórek organizacyjnych DGLP  

przyjmuję ustalenia z narady, która odbyła się w dniu  2 czerwca 
2016 r., zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika 
nie drukujemy – przyp. red.).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega upublicz-

nieniu z wykorzystaniem, funkcjonującego w ramach DGLP,  elek-
tronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD) lub 
doręczeniu do komórek organizacyjnych DGLP funkcjonujących 
jeszcze poza tym  systemem.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1  Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) 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.

DECYZJA NR 309
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia  9 czerwca 2016 r.

w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa usługi badawczej pod nazwą  
„Monitoring oraz metody ograniczania liczebności populacji kornika ostrozębnego 

Ips acuminatus i przypłaszczka granatka Phaenops cyanea 
w drzewostanach sosnowych”

OR.5001.26.1.2016

Na   podstawie art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy z 28 września 1991 r. o 
lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe2 oraz art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych3 i Zarządzenia nr 42 Dyrektora General-

nego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej 
Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępo-
wania  z tym związanych – postanawia się, co następuje: 

1 Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów 
Państwowych inicjuje, popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.  

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), stanowi, że ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień, których 
przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego 
lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności.
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§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Monitoring oraz metody 

ograniczania liczebności populacji kornika ostrozębnego Ips 
acuminatus i przypłaszczka granatka Phaenops cyanea w drze-
wostanach sosnowych” należy zlecić Instytutowi Badawczemu 
Leśnictwa zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosztami reali-
zacji oraz na warunkach, które zostaną określone  w umowie:
a) okres realizacji badań: 48   miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 2 505 156 zł brutto,  w tym na 

2016 r.  – 347 268 zł brutto.
2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 

realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 

organizacyjne Lasów Państwowych (DGLP, RDLP, nadle-
śnictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu 

do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie 
w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 335
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

 
z dnia 13 czerwca 2016 r. 

w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych 
oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym

GD.0050.2.2016

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 (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
1. Na dzień 17 czerwca 2016 r., z moim udziałem i udziałem: 

moich zastępców, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych, dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym, dyrek-
torów zakładów o zasięgu regionalnym oraz kierowników 
komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych (DGLP) na godzinę 10.00 do siedziby Dyrekcji Gene-
ralnej Lasów Państwowych w Warszawie zwołuję pod moim 
przewodnictwem naradę dyrektorów regionalnych dyrekcji 
Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów Lasów 
Państwowych o zasięgu krajowym i regionalnym, zwaną 
dalej naradą. Do udziału w naradzie, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym, zaprasza się przedstawicieli central związko-
wych 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 departa-
mentu właściwego w Ministerstwie Środowiska w sprawach leś-
nictwa.

3. W zależności od potrzeb do udziału w naradzie mogą być zapro-
szone inne osoby – stosownie do roboczych ustaleń w tym 
zakresie.
 

§ 2
Agenda narady obejmuje następujące zagadnienia:
1. Porozumienia o współpracy zakładów o zasięgu regionalnym 

z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.
2. Sprawa wystąpienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 

sprawie współdziałania leśno-samorządowego w zakresie 
uzdrowiskowym.

3. Stan prac nad inwentaryzacją przyrodniczą.
4. Sytuacja na rynku sprzedaży drewna.
5. Stanowisko Rady Konsultacyjnej w sprawach dotyczących 

Lasów Państwowych.
6. Sprawa nieprawidłowości w podpisywaniu dokumentów. 
7. Raport SILP – polowania zbiorowe w OHZ.
8. Sprawy różne i bieżące. 

§ 3
1. Ustala się następujące zasady przebiegu narady: 

1) przewodniczenie naradzie przypada Dyrektorowi General-
nemu Lasów Państwowych;  

2) realizację każdego z punktów porządku narady będzie rozpo-
czynać wprowadzenie dokonywane przez Dyrektora Gene-
ralnego 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;

1 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 Dyrek-
tor 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 Przepis art. 33 ust. 2 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych  inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regio-
nalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
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5) przerwy w przebiegu narady są ogłaszane z inicjatywy prze-
wodniczącego 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 wiado-
mości z wykorzystaniem intranetu, a docelowo będzie przed-
miotem publikacji w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwo-
wych.   

§ 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 Informacyjne Lasów Państwo-
wych, zobowiązuję do zapewnienia rejestracji przebiegu narady 
na potrzeby leśnej telewizji internetowej. 

§ 5
1. Koszty związane z naradą są kosztami działania Dyrekcji Gene-

ralnej Lasów Państwowych oraz regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych, finansowanymi z wpłat nadleśnictw na utrzy-
manie tych jednostek organizacyjnych LP.

§ 6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 336
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

 
z dnia 14 czerwca 2016 r. 

w sprawie prowadzenia okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów  
oraz parametryzacji wybranych cech biotopów 

na terenie Puszczy Białowieskiej 

ZP.722.15.2016

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, w wykonaniu zadań wynikają-
cych z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 
określonych m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1a, pkt 3–4 i pkt 8 oraz w  
art. 56 ust. 2 ustawy3 – mając na względzie § 5 zarządzenia nr 29 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 czerwca 
2016 r., znak: ZP.720.3.2016, zwanego dalej „zarządzeniem inwen-
taryzacyjnym” – postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Niniejsza decyzja, w konkretyzacji postanowień zarządzenia 

inwentaryzacyjnego, określa szczegółowe zasady prowadzenia 
okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwie-
rząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech 
biotopów w odniesieniu do zgrupowania nadleśnictw, obejmują-
cych trzy nadleśnictwa puszczańskie: Białowieża, Browsk i 

Hajnówka, funkcjonujące w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Białymstoku, zwanego dalej pierwszym zgrupo-
waniem nadleśnictw.

2. W ślad za nazewnictwem użytym w zarządzeniu inwentaryza-
cyjnym, inwentaryzacja, o której mowa w ust. 1, jest dalej nazy-
wana inwentaryzacją wskaźnikową dotyczącą pierwszego zgru-
powania nadleśnictw.

3. Niniejsza decyzja ustala także – w odniesieniu do obszaru 
Natura 2000 „Puszcza Białowieska” – działania mające na celu 
wykonanie niektórych z postanowień zarządzenia inwentaryza-
cyjnego mających za przedmiot ocenę planów zadań ochron-
nych dla obszarów Natura 2000 na terytorium Polski. 

§ 2
1. Dla prac terenowych w roku 2016, związanych z inwentaryzacją 

wskaźnikową, dotyczącą pierwszego zgrupowania nadleśnictw, 
ustala się okres ich realizacji od początku kwietnia 2016 r. do 
końca września 2016.  

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

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 Powołane przepisy ustawy o lasach stanowią, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych: (1) „inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regional-
nych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym” (art. 33 ust. 3 pkt 1a); (2) „inicjuje, 
organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa” (art. 33 ust. 3 pkt 3); „organizuje planowanie 
urządzeniowe w lasach i prognozowanie w leśnictwie (art. 33 ust. 3 pkt 4); „organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych”  
(art. 33 ust. 3 pkt 8), dysponuje środkami związanymi z funduszem leśnym (art. 56 ust. 2).
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2. Następne działania inwentaryzacyjne w ramach inwentaryzacji 
wskaźnikowej, dotyczącej pierwszego zgrupowania nadleśnictw, 
zostaną wykonane w latach 2017, 2018, 2019, 2020; w później-
szym okresie działania inwentaryzacyjne będą wykonywana co 
trzy lata.

3. Co do zasady przed działaniami inwentaryzacyjnymi w latach 
2017–2020, a także w latach następnych, konkretyzacja inwen-
taryzacji wskaźnikowej, dotyczącej pierwszego zgrupowania 
nadleśnictw, będzie obejmowana kolejnymi decyzjami zarząd-
czymi Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

§ 3
W roku 2016 i w latach następnych inwentaryzacja wskaźni-

kowa, dotycząca pierwszego zgrupowania nadleśnictw, powinna 
być prowadzona z uwzględnieniem okoliczności, że:

1) na podstawie decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, w zasięgu nadleśnictw Białowieża 
oraz Browsk zostały wyodrębnione terytorialnie dwa obszary, 
objęte szczególnymi zasadami gospodarki leśnej, o których 
mowa w § 8 zarządzenia inwentaryzacyjnego;

2) obszarem referencyjnym, o którym mowa w § 7, są na mocy 
niniejszej decyzji grunty we władaniu Białowieskiego Parku 
Narodowego.  

§ 4
Integralną częścią niniejszej decyzji są:
1) załącznik nr 1, zawierający kopie dokumentów, składających 

się na dokumentację legalizującą w roku 2016 działania 
inwentaryzacyjne, prowadzone w ramach inwentaryzacji 
wskaźnikowej, dotyczącej pierwszego zgrupowania nadleś- 
nictw;

2) załącznik nr 2, będący kopią porozumienia zawartego między 
prof. Janem Szyszko, Ministrem Środowiska, a dr. inż. 
Konradem Tomaszewskim, Dyrektorem Generalnym Lasów 
Państwowych, dotyczącego prac inwentaryzacyjnych na 
terenie Puszczy Białowieskiej. 

§ 5
1. Szczegółową metodykę terenowych działań inwentaryzacyjnych 

do wykonania w roku 2016 w ramach inwentaryzacji wskaźni-
kowej, dotyczącej pierwszego zgrupowania nadleśnictw, oraz 
działań, o których mowa w § 1 ust. 3, określa załącznik nr 3 do 
niniejszej decyzji. (Załączników nie drukujemy. Zarządzenie nr 
29 oraz Decyzja nr 336 wraz ze wszystkimi załącznikami będą 
wkrótce opublikowane w specjalnym wydaniu Biuletynu Informa-
cyjnego Lasów Państwowych – przyp. red.).

2. Przedmiotem załącznika, o którym mowa ust. 1, jest w szczegól-
ności:
1) rycina z rozmieszczeniem środków powierzchni kołowych;
2) charakterystyka sprzętu oraz urządzeń potrzebnych do 

prowadzenia prac inwentaryzacyjnych oraz poboru materiału 
empirycznego;

3) działania organizacyjne, nabór wykonawców oraz instruktaż 
przedwykonawczy; 

4) procedura utrwalania w terenie środków powierzchni koło-
wych;

5) warunki oraz procedura przesuwania w terenie środków 
powierzchni kołowych;

6) procedura wykonywania zdjęć fotograficznych i filmowanie 
roślinności leśnej w  poszczególnych wydzieleniach leśnych;

7) sposób ochrony powierzchni kołowych przed zniekształce-
niem ze względu na wymogi inwentaryzacji wskaźnikowej;

8) wykaz gatunków wskaźnikowych;
9) procedura wykonywania zdjęć fitosocjologicznych oraz 

procedura inwentaryzacji gatunków wskaźnikowych;
10) procedura szacowania potencjalnej pojemności nisz ekolo-

gicznych, o której mowa w § 21 zarządzenia inwentaryzacyj-
nego;

11) wykaz oraz procedura inwentaryzacji i ustalania cech taksa-
cyjnych poszczególnych warstw lasu;  

12) procedura inwentaryzacji dokonywanej z wykorzystaniem 
pułapek Barbera;

13) procedura poboru próbek gleby oraz próbek ścioły;
14) procedura dokonywania inwentaryzacji obiektów dziedzictwa 

kulturowego;
15) procedura wyrywkowej kontroli post factum działań inwenta-

ryzacyjnych; 
16) procedura prowadzenia studiów archiwalnych, o których 

mowa w § 26 zarządzenia inwentaryzacyjnego; 
17) procedura oceny planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 „Puszcza Białowieska”;
18) sposób ewidencjonowania, w tym z użyciem dziennika robót, 

oraz rejestrowania działań prowadzonych w ramach inwenta-
ryzacji wskaźnikowej przez drużyny inwentaryzacyjne, o 
których mowa w § 14 zarządzenia inwentaryzacyjnego;

19) sposób ewidencjonowania księgowego działań prowadzo-
nych w ramach inwentaryzacji wskaźnikowej; sposób doko-
nywania rozrachunków i rozliczeń;

20) plan finansowy oraz harmonogram działań inwentaryzacyj-
nych.   

§ 6
1. Do czasu zmian decyzji, dokonywanych na drodze jej noweli-

zacji, może być ona konkretyzowana, aktualizowana, interpreto-
wana, jak również modyfikowana na drodze notatek służbo-
wych, zatwierdzanych przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, sporządzanych w szczególności po uwzględ-
nieniu opinii oraz sugestii Forum Ekologicznego oraz zespołu 
doradczo-pomocniczego Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych ds. różnorodności biologicznej na obszarze 
Lasów Państwowych.

2. Notatki, o których mowa w ust. 1, podlegają upublicznieniu na 
zasadach, na jakich upublicznia się akty sprawstwa kierowni-
czego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. 

§ 7
Potwierdza się, że do czasu wydania niniejszej decyzji działania 

inwentaryzacyjne na terenie nadleśnictw Puszczy Białowieskiej i w 
Białowieskim Parku Narodowym były wykonane  przez Lasy 
Państwowe w myśl jej postanowień. 

§ 8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega 

niezwłocznemu upublicznieniu także w Biuletynie Informacji 
Publicznej LP.

DYREKTOR  GENERALNY
LASÓW  PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski
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DECYZJA NR 342
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 16 czerwca 2016 r. 

w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników

GD.001.13.2016

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

§ 1
1. Na dzień 22 czerwca 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 Środo-

wiska właściwej w sprawie nadzorowania Lasów Państwo-
wych, 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 Gene-

ralnym 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. (Załącz-

nika nie drukujemy – przyp. red.).
2. W trakcie narady kierowników zapadną ustalenia co do ewentu-

alnej kontynuacji narady w kolejnych dniach.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) 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.
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DECYZJA NR 343
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 16 czerwca 2016  r.

w sprawie zlecenia konsorcjum czterech instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Studia Opracowań Przyrodniczych 
Krzysztof Kajzer, Stowarzyszenia Ochrony Sów, Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,  

usługi badawczej pod nazwą  „Ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej 
na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych”

OR.5001.25.3.2016

Na  podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, określonych  w art. 33 ust. 3 pkt 6 
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych4 i § 5 Zarządzenia nr 42 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w 
sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie 
badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych oraz procedur postępowania  z tym związanych5 – postana-
wia się, co następuje: 

§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą  „Ocena stanu różnorod-

ności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybra-
nych elementów przyrodniczych i kulturowych” należy zlecić 
konsorcjum czterech instytucji: Instytutu Badawczego Leś-
nictwa, Studia Opracowań Przyrodniczych Krzysztof Kajzer, 
Stowarzyszenia Ochrony Sów, Instytutu Archeologii i Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk, zgodnie z ustalonym poniżej okresem i 

kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone  
w umowie:
a) okres realizacji badań:  9 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 6 708 424 zł brutto,  w tym na 

2016 r. – 6 708 424  zł brutto.
2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 

realizacji ww. tematów badawczych wyników badań przez 
jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (DGLP, RDLP, 
nadleśnictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek organiza-
cyjnych Lasów Państwowych.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu 

do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie 
w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. ust. 1  ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) 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 
18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, popiera 
i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.

4 Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) stanowi, że ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem 
są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub z których 
korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności.

5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY,
ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków
Nadleśnictwo Gorlice

W związku z ujawnieniem nowych okoliczności dotyczących części wspólnych nieruchomości, które mają istotne znaczenie dla stanu 
prawnego nieruchomości, cofam zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych:

1. Ropica Górna 102/1, gm. Sękowa, obręb Ropica Górna, działka 428/7
2. Ropica Górna 102/3, gm. Sękowa, obręb Ropica Górna, działka 428/7
3. Ropica Górna 102/5, gm. Sękowa, obręb Ropica Górna, działka 428/7
4. Ropica Górna 102/6, gm. Sękowa, obręb Ropica Górna, działka 428/7
5. Ropica Górna 103/4, gm. Sękowa, obręb Ropica Górna, działka 428/7
6. Ropica Górna 103/5, gm. Sękowa, obręb Ropica Górna, działka 428/7
7. Ropica Górna 103/6, gm. Sękowa, obręb Ropica Górna, działka 428/7
8. Ropica Górna 104/1, gm. Sękowa, obręb Ropica Górna, działka 428/7
9. Ropica Górna 104/2, gm. Sękowa, obręb Ropica Górna, działka 428/7

10. Ropica Górna 104/3, gm. Sękowa, obręb Ropica Górna, działka 428/7,
objętych wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie art. 40a Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, 
Nadleśnictwo Gorlice, zatwierdzonym przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 10 lutego 2015 r. i opublikowanym  
w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych nr 3/2015.

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH
Zastępca Dyrektora Generalnego

ds. Gospodarki Finansowej
oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi

dr inż. Krzysztof Janeczko
Warszawa, 16 czerwca 2016 r.

Regionalna  Dyrekcja  Lasów  Państwowych Krosno
Nadleśnictwo  Cisna

Nadleśnictwo Cisna informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości między Nadleśnictwem Cisna a osobą 
fizyczną na podstawie przepisów art. 38e ustawy  z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. U. 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.), zgodnie z 
Wytycznymi z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie nadleśnictw 
Lasów Państwowych nadzorowanych przez Dyrektora RDLP w Krośnie.

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 21 czerwca 2016 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

6.06.201 r.
04-05-1-03-51 -s - 00 18-21-022-0002- 212/2 B 0,01

7,12
Razem: 0,01

NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Dokończenie na str. 36
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Jedwabno

Na podstawie art. 38e  ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2100), Ramowych wytycz-
nych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12), zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Olsztynie (pismo, zn. spr.: ZS.2261.8.2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.), Nadleśnictwo Jedwabno informuje o zamiarze 
przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia  17 czerwca 2016 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

8.06.2016 r.

07-08-1-08-332C-w-00 28-17-032-0010-3332/17 Ls 0,2537 34,021

07-08-1-08-332C-s-00 28-17-032-0010-3332/18 Tr 0,0090 1,207

07-08-1-08-332C-t-00 28-17-032-0010-3332/19 Ls 0,3505 47,002

Razem: 0,6132 82,230

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Jedwabno

28-17-032-0010-19/1 Dr 0,02 2,548
28-17-032-0010-25/1 Dr 0,05 6,370
28-17-032-0007-247 Dr 0,40 50,960
28-17-032-0003-16 Dr 0,16 20,384
28-17-032-0004-26 Dr 0,02 2,548

Razem: 0,65      82,81

Nadleśniczy
mgr inż. Marek Trędowski

Jedwabno, 17 czerwca 2016 r.

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna
18-21-022-0017 – 74/1 dr 0,02

 6,8118-21-022-0017 –  82/2 dr 0,04

Razem: 0,06

Nadleśniczy 
                                                                                     Nadleśnictwa Cisna

Władysław Chmurski 
Cisna, 21 czerwca 2016 r. 

Dokończenie ze str. 35
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Nidzica

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2100 ze zm.), Nadleśnictwo Nidzica informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości gruntowych.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

8.06.2016 r. 07-16-2-10-158A-s-00 28-11-032-0008-3271/11 Ls 2,2100
101,91

Razem: 2,2100

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna 28-11-032-0027-167/1
Ls V 0,9200

103,66Ls VI 5,4300

Razem: 6,3500

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Nidzica

Ryszard Schuetz
Nidzica, 14 czerwca 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła
Nadleśnictwo Krzyż

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r. w 
sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2014, 
poz. 1153), Nadleśnictwo Krzyż informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Gminą Krzyż Wielkopolski. Na 
dokonanie zamiany gruntów nadleśnictwo uzyskało w dniu 16 czerwca 2016 r. zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Pile (zn. spr.: ZS.2261.15.2015.RW).

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 17 czerwca 2016 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

16.06.2016 r.

08-04-1-11-623-g-01 300204_5.0008.184 Ls 0,2667 38

08-04-1-11-621-s-00 300204_5.0007.1524 dr 0,0907 76

08-04-1-11-621-dx-00 300204_4.0001.7290/12 B 0,0125 12

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Krzyż Wielkopolski

300204_5.0002.32/1 dr 0,4102  8
300204_5.0002.107/1 Ls 0,4400  9
300204_5.0003.197 Ls 1,3700 90
300204_5.0003.198 Ls 0,2700 19

Nadleśniczy
Tadeusz Grupiński

Krzyż Wlkp., 17 czerwca 2016 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław 
Nadleśnictwo Bolesławiec

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych (pismo DGLP z dnia 12 grudnia 2012 r., znak sprawy: ZS-D-2141-11-2/12), dotyczącymi zamian dokonywanych na podsta-
wie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U z 2015, poz. 2161 ze zm.), Nadleśnictwo Bolesławiec informuje o zamiarze 
przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości. Na zamianę nadleśniczy Nadleśnictwa Bolesławiec uzyskał zgodę dyrektora Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu (pismo z dnia 30 maja 2016 r., znak sprawy: ZS.2261.24.2016).

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 13 czerwca 2016 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

30.05.2016 r.
(ZS.2261.24.2016) 13-03-1-10-470- d-00 (część)

02-01-062-0006 – 624
(woj. dolnośląskie, 
pow. bolesławiecki,

Gmina Warta  
Bolesławiecka, 

Obręb Szczytnica)

RVI 0,5640 17,258

Razem: 0,5640 17,258

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Warta Bolesławiecka

02-01-062-0002 -155
(woj. dolnośląskie,
pow. bolesławiecki, 

Gmina Warta 
Bolesławiecka, 

Obręb ewidencyjny 
Jurków)

02-01-062-0005 -503/1
02-01-062-0005 -908

(woj. dolnośląskie, 
pow.  bolesławiecki,

Gmina Warta 
Bolesławiecka, 

Obręb ewidencyjny 
Raciborowice Górne)

Dr

Dr
Dr

0,16

0,1234
0,23

4,670

3,249
6,617

Razem: 0,5134 14,536

Nadleśniczy  
Arkadiusz Sudoł

Bolesławiec, 13 czerwca 2016 r.
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OGŁOSZENIA

***
Zgodnie z § 8 Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie 
wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Służby 
Leśnej w Lasach Państwowych (GK-125-2/98) Nadleśnictwo 
Baligród unieważnia zagubioną legitymację służbową  
nr 48/B/2009 pracownika Służby Leśnej, wystawioną na nazwi-
sko: Adam Pomykała – strażnik leśny.

Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Teodor Furs

Baligród, 14 czerwca 2016 r.
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NOTATKI



ceNNiK ReKLAM
Obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku

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

„Głos Lasu”

„Echa Leśne”

„Biuletyn Informacyjny LP”
Wymiar pisma: 205 x 285 plus spady po 5 mm

Wymiar pisma: 210 x 255 plus spady po 5 mm

Rodzaj ogłoszenia Miejsce
Cena 

zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna 
IV strona  okładki 4200
wewnątrz numeru 3500

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 3500

Wkładki dostarczone przez zamawiajacego*) 0,60 zł za szt.

Rodzaj reklamy Miejsce
Cena

zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna
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 3500

Wkładki dostarczone przez zamawiającego*) 0,60 zł za szt..

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

Rodzaj reklamy Miejsce
Cena

zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna  
205 x 285
Wymiar zadruku kolumny 
190 x 250

II i III strona okładki 2000
IV strona okładki 2500
wewnątrz numeru 1800

1/2 kolumny 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

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

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

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

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.
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