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ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 23 grudnia 2016 r. do 17 stycznia 2017 r.)

l Zarządzenie nr 56 z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
23 stycznia 2009 r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z 
komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (znak: EK-0102-1/09) 

l Zarządzenie nr 57 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
16 listopada 2016 r. (znak: GI.0210.21.2016) w sprawie wdrożenia aplikacji wspomagającej prowadzenie kontroli instytucjonalnej oraz 
obsługi wybranych procesów kadrowych (GI.0210.25.2016) 

l Zarządzenie nr 58 z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
19 maja 2016 r. w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć 
wspólnych na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej i z nią związanych oraz mających wpływ na jej realizację, w tym zintegrowanego 
ze współdziałaniem z jednostkami samorządu terytorialnego (zn. EI.770.5.2016) (EI.770.14.2016) 

l Zarządzenie nr 59 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe za 2016 rok przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (EG.0210.3.2016) 

l Zarządzenie nr 1 z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 77 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
28 października 2015 r. w sprawie zasad kontroli wewnętrznej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (znak: EG.0210.5.2015) 
(EG.0210.1.2017)

l Zarządzenie nr 2 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji w formie wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych projektu rozwojowego o charakterze pilotażowym pod nazwą „Leśne Gospodarstwa Węglowe” (OS.011.10.2.2017) 

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 16 grudnia 2016 r. do 19 stycznia 2017 r.)

l Decyzja nr 576 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie realizacji wniosku Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 2016 r. o przeka-
zanie w zarząd Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie (jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej) 
gruntów leśnych i niektórych własności Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Drawsko (ES.2212.7.2016.MO)

l Decyzja nr 577 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru uprawnień wynikających z oferowania ceny wyższej aniżeli cena górna 
(ZM.800.25.2016)

l Decyzja nr 578 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie postępowania przy ustalaniu cen otwarcia do aukcji internetowych na rynku uzupeł-
nień w aplikacji „e-drewno” (ZM.800.26.2016)

l Decyzja nr 579 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wniosku Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2016 r. o przekazanie w 
zarząd Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie (jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej) gruntów 
leśnych i nieleśnych własności Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Drawsko (ES.2212.6.2016.MO)

l Decyzja nr 580 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do współpracy międzynarodowej w zakresie leśnych i rolnych 
zasobów genowych (GW.0701.7.2016)

l Decyzja nr 581 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad zakładania blokad w aplikacji „e-drewno” (ZM.800.27.2016)

l Decyzja nr 582 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalania dodatkowych warunków technicznych na drewno (ZM.800.28.2016)

l Decyzja nr 1 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie procedury uzupełniającego oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych 
nabywców operujących na rynkach podstawowych (ZM.800.1.2017) 

l Decyzja nr 2 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.1.2017)

 
l Decyzja nr 3 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej skargowej z 

zakresu działalności biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (GI.0210.1.2017) 

l Decyzja nr 4 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie w organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej 
pod nazwą własną „XXIX Rajd Leśników” na terenie RDLP Krosno (GK.166.1.2017) 
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l Decyzja nr 5 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej, zwanej w 
dalszej części niniejszej decyzji kontrolą (GI.0210.2.2017) 

l Decyzja nr 6 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. „Czynna ochrona cietrzewia 
na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce” (ZP.0210.1.2017)

l Decyzja nr 7 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie mutacji postępowania na rynkach drewna szczególnego w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Katowicach (ZM.800.2.2017)

l Decyzja nr 8 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 484 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 
2016 r. w sprawie udzielenia upoważnień do wspomagania Ministra Środowiska w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
poprzez udział w roli ekspertów w pracach grupy roboczej do spraw monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików 
(GK.016.3.2017)

l Decyzja nr 9 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie korekty procedury uzupełniającego oznaczenia surowca drzewnego pod względem 
przyszłych nabywców operujących na rynkach podstawowych (ZM.800.3.2017)

l Decyzja nr 10 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnień do wspomagania Ministra Środowiska w imieniu Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych poprzez udział w roli ekspertów w pracach Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia 
skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików (GK.016.4.2017)

l Decyzja nr 11 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wspomagania przez Lasy Państwowe realizacji tematu badawczego dotyczącego 
składów drewna energetycznego (ZM.800.4.2017)

l Decyzja nr 12 z dnia 18 stycznia 2017 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.001.1.2017) 

l Decyzja nr 13 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji projektu pt. „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach 
SPA Natura 2000 w Polsce” (ZP.0210.2.1.2017) 

          

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 57
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 16 listopada 2016 r. (znak: GI.0210.21.2016) w sprawie wdrożenia 

aplikacji wspomagającej prowadzenie kontroli instytucjonalnej 
oraz obsługi wybranych procesów kadrowych

GI.0210.25.2016

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 
obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, okreś- 
lonych w  art. 33 ust. 3 pkt 1a3 – postanawia się, co następuje:

§ 1
§ 1 Zarządzenia nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 16 listopada 2016 r. (znak: GI.0210.21.2016) otrzymuje 
brzmienie: 
1.	 Na	dzień	1	stycznia	2017	r.	ustalam	termin	wdrożenia	we	wszyst-

kich	jednostkach	organizacyjnych	Państwowego	Gospodarstwa	
Leśnego	 Lasy	 Państwowe	 aplikacji	 SILPweb	 wspomagającej	
prowadzenie	 kontroli	 instytucjonalnej	 (moduł	 „Kontrole	 instytu-
cjonalne”).

2.	 Na	dzień	1	stycznia	2017	r.	ustalam	termin	wdrożenia	w	Dyrekcji	
Generalnej	Lasów	Państwowych	aplikacji	SILPweb	dotyczącej	
obsługi	 wybranych	 procesów	 kadrowych	 (moduł	 „Absencje	 i	
delegacje”).	W	zakładach	o	zasięgu	krajowym	decyzję	o	terminie	
wdrożenia	 podejmują	 dyrektorzy	 tych	 zakładów,	 po	 uzyskaniu	

zgody	Dyrektora	Generalnego	Lasów	Państwowych.	W	pozosta-
łych	jednostkach	organizacyjnych	Państwowego	Gospodarstwa	
Leśnego	Lasy	Państwowe	decyzję	o	terminie	wdrożenia	modułu	
„Absencje	 i	 delegacje”	 podejmują	 dyrektorzy	 RDLP.	 Termin	
wdrożenia	nie	może	być	późniejszy	niż	1	stycznia	2018	r.	

§ 2
W § 2 Zarządzenia nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 16 listopada 2016 r. słowa „stają	się	obowią-
zujące	 z	 dniem	 1	 stycznia	 2017	 r.” zamienia się na: „stają	 się	
obowiązujące	z	dniem	wdrożenia”.

§ 3
Zarządzenie 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) 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 Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Dyrektor w szczególności: (…) inicjuje, koordynuje oraz 
nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu 
krajowym”.
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ZARZĄDZENIE NR 58
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 29 grudnia 2016 r.

zmieniające Zarządzenie nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych 

Lasów Państwowych w realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć wspólnych 
na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej i z nią związanych oraz mających wpływ 

na jej realizację, w tym zintegrowanego ze współdziałaniem z jednostkami 
samorządu terytorialnego (zn. EI.770.5.2016)

EI.770.14.2016

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 
obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, okre-
ślonych w art. 33 ust. 1a pkt 3 i pkt 8, art. 50 ust. 2 oraz art. 56  
ust. 2 ustawy o lasach3, oraz na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe4 – posta-
nawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadza się zmiany do Zarządzenia nr 26 Dyrektora Gene-

ralnego Lasów Państwowych z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie 
uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w 
realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć wspólnych na rzecz 
prowadzenia gospodarki leśnej i z nią związanych oraz mających 

wpływ na jej realizację, w tym zintegrowanego ze współdziałaniem 
z jednostkami samorządu terytorialnego (zn. EI.770.5.2016), w 
zakresie podanym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą 

obowiązującą do ksiąg rachunkowych za rok obrotowy rozpoczyna-
jący się 1 stycznia 2016 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH 

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2100 ze zmian.) 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. § 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 1a ustawy o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze 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 o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów 
Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych; art. 50 ust. 2 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny 
Lasów Państwowych ustala dla wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych zasady (politykę) rachunkowości; art. 56 ust. 2 ustawy o lasach stanowi, 
że środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

4 § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz innych 
przepisów prawnych Dyrektor Generalny ustala zasady prowadzenia rachunkowości w Lasach Państwowych.

Załącznik do Zarządzenia nr 58
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 29 grudnia 2016 r.

W Załączniku do Zarządzenia nr 26 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uczest-
nictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w 
realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć wspólnych na 
rzecz prowadzenia gospodarki leśnej i z nią związanych oraz 
mających wpływ na jej realizację, w tym zintegrowanego ze 
współdziałaniem z jednostkami samorządu terytorialnego (zn. 
EI.770.5.2016), wprowadza się zmiany:

W miejsce treści:
V. Ewidencja 
1. Podstawa do ewidencji efektów przedsięwzięcia wspólnego 

powinna wynikać jednoznacznie z porozumienia dotyczącego 
uczestnictwa stron w przedsięwzięciu wspólnym (jego realizacji 
i finansowania). 

2. W zależności od ustaleń zawartych w porozumieniu efekty 
przedsięwzięcia wspólnego mogą być ewidencjonowane w 
następujący sposób: 

1) na stan każdej ze stron biorących udział w realizacji przed-
sięwzięcia przekazana zostaje określona w porozumieniu 
część obiektu stanowiącego efekt przedsięwzięcia wspól-
nego, traktowana jako odrębny środek trwały;  

2) środek trwały stanowiący efekt przedsięwzięcia wspólnego 
zostaje przekazany na stan tylko jednej strony uczestni-
czącej w przedsięwzięciu wspólnym, natomiast pozostałe 
strony nabywają prawa majątkowe do wykorzystywania 
tego środka trwałego na warunkach określonych porozu-
mieniem;

3) środek trwały stanowiący efekt przedsięwzięcia wspólnego 
zostaje przekazany na stan tylko jednej strony uczestniczącej 
w przedsięwzięciu, natomiast pozostałym stronom zapewnia 
się korzystanie z tego środka trwałego na określonych warun-
kach, traktując ich udział w realizacji lub finansowaniu przed-
sięwzięcia jako przedpłatę na wynagrodzenie z tytułu 
korzystania z tego środka trwałego, z którego będą korzystać 
(np. czynsz z tytułu najmu lub dzierżawy);
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4) wydatki poniesione w związku z partycypacją budowy, prze-
budowy lub remontu drogi publicznej lub drogowego obiektu 
inżynierskiego, stanowią dla jednostki organizacyjnej Lasów 
Państwowych koszty pośrednio związane z prowadzeniem 
gospodarki leśnej oraz mające pośredni wpływ na jej reali-
zację, w związku z czym zaliczone będą do pozostałych 
kosztów operacyjnych.

Wprowadza się treść:
V. Ewidencja 
1. Podstawa do ewidencji efektów przedsięwzięcia wspólnego 

powinna wynikać jednoznacznie z porozumienia dotyczącego 
uczestnictwa stron w przedsięwzięciu wspólnym (jego realizacji 
i finansowania). 

2. W zależności od ustaleń zawartych w porozumieniu efekty 
przedsięwzięcia wspólnego mogą być ewidencjonowane w 
następujący sposób: 
1) na stan każdej ze stron biorących udział w realizacji przed-

sięwzięcia przekazana zostaje określona w porozumieniu 
część obiektu stanowiącego efekt przedsięwzięcia wspól-
nego, traktowana jako odrębny środek trwały;  

2) środek trwały stanowiący efekt przedsięwzięcia wspólnego 
zostaje przekazany na stan tylko jednej strony uczestniczącej 
w przedsięwzięciu wspólnym, natomiast pozostałe strony 

nabywają prawa majątkowe do wykorzystywania tego środka 
trwałego na warunkach określonych porozumieniem;

3) środek trwały stanowiący efekt przedsięwzięcia wspólnego 
zostaje przekazany na stan tylko jednej strony uczestniczącej 
w przedsięwzięciu, natomiast pozostałym stronom zapewnia 
się korzystanie z tego środka trwałego na określonych warun-
kach, traktując ich udział w realizacji lub finansowaniu przed-
sięwzięcia jako przedpłatę na wynagrodzenie z tytułu 
korzystania z tego środka trwałego, z którego będą korzystać 
(np. czynsz z tytułu najmu lub dzierżawy);

4) wydatki poniesione w związku z partycypacją budowy, prze-
budowy, modernizacji lub remontu drogi publicznej lub drogo-
wego obiektu inżynierskiego, stanowią dla jednostki 
organizacyjnej Lasów Państwowych koszty w dacie ich 
poniesienia.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH 

dr inż. Konrad Tomaszewski

ZARZĄDZENIE NR 2
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie realizacji w formie wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych projektu rozwojowego o charakterze pilotażowym 

pod nazwą „Leśne Gospodarstwa Węglowe”

OS.011.10.2.2017

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 
odpowiednio z uprawnień lub/oraz  obowiązków  Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, określonych w:

1) art. 33 ust. 3 pkt 1a i pkt 8 oraz art. 56 ust. 2  ustawy z dnia 
28 września 1991 r. o lasach3;

2) § 8 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe4;

– mając na względzie, że:
a) wynikającym z ustawy o lasach obowiązkiem Lasów 

Państwowych jest prowadzenie trwale zrównoważonej 
gospodarki leśnej, mającej w szczególności na celu zacho-
wanie korzystnego wpływu lasów na klimat,

b) trwale zrównoważona gospodarka leśna obejmuje w szcze-
gólności realizację pozaprodukcyjnej funkcji lasu polegającej 
na wypełnianiu przez zasoby leśne roli zbiornika węgla w 
postaci organicznej, zawartego w poszczególnych warstwach 
lasu,

c) w Polityce Leśnej Państwa (dokumencie przyjętym przez 
Radę Ministrów w dniu 22 kwietnia 1997 r.) przewiduje się 
zwiększenie wiązania i akumulacji dwutlenku węgla przez 
lasy o około 20% w perspektywie drugiej połowy XXI wieku w 
porównaniu do roku 1997,

d) z art. 13b ust. 1 ustawy o lasach wynika, że stanowione przez 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych leśne 
kompleksy promocyjne powinny być wykorzystywane m.in. 
do promocji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z 2016 r. poz. 422, 586, 903, 1020)  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. § 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 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsię-
wzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa; art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwo-
wych 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.

4 § 8 ust. 1, 2 i 5 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowią, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala odpowiednio: szczegó-
łowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe, zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych 
Lasów Państwowych, zasady sprzedaży przez Lasy Państwowe (...) produktów i usług, system informacyjny Lasów Państwowych.
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e) promowanie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej jako 
narzędzia wzmagania roli, o której mowa w lit. c, należy iden-
tyfikować:
– z jednej strony jako działalność rozwojową prowadzoną 

przez Lasy Państwowe, 
– z drugiej zaś strony jako wspomaganie przez Lasy 

Państwowe administracji publicznej w jej działaniach mają-
cych na celu doprowadzenie do należytego uwzględnienia 
w docelowych rozwiązaniach systemowych w Unii Euro-
pejskiej funkcji lasów jako pochłaniacza dwutlenku węgla,

f) zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o lasach środki związane 
z  funduszem leśnym  mogą być przeznaczone  na wspólne 
przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych, w szczególności w zakresie gospodarki leśnej – zarzą-
dzam, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Z mocy niniejszego zarządzenia, zgodnie z harmonogramem, o 

którym mowa w § 72, na ustalone w dalszych postanowieniach 
niniejszego zarządzenia jednostki organizacyjne Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe 
lub LP) nakłada się obowiązek uczestnictwa w realizacji pilota-
żowego projektu rozwojowego, obejmującego wykonywanie 
działań, zwanych dalej działaniami dodatkowymi w leśnictwie, 
mających za przedmiot:
1) doprowadzanie do zmagazynowania w wyodrębnionych 

geograficznie częściach lasów  dodatkowych ilości węgla 
organicznego

lub 
2) przetrzymywanie, w narastającej w funkcji czasu ilości węgla 

organicznego w surowcu drzewnym, gromadzonym na skła-
dach drewna energetycznego, o których mowa w Zarzą-
dzeniu nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 24 października 2016 r. w sprawie sprzedaży drewna 
prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe, zwanych dalej składami energetycznymi.

2. Projektowi rozwojowemu, o którym mowa w ust. 1, nadaje się:
1) formę wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych 

Lasów Państwowych zasadniczo w zakresie gospodarki 
leśnej

oraz
2) nazwę własną „Leśne Gospodarstwa Węglowe”, 
przy czym w dalszej części niniejszego zarządzenia projekt ten 
postanawia się  przywoływać za pomocą akronimu PLGW.

3. Zgrupowanie wydzieleń leśnych, poddawanych w zasięgu 
danego nadleśnictwa działaniom dodatkowym w leśnictwie, 
postanawia się w dalszej części niniejszego zarządzenia 
nazywać Leśnym Gospodarstwem Węglowym, przywołując to 
gospodarstwo także za pomocą akronimu LGW.  

4. Funkcja szczególnych Leśnych Gospodarstwa Węglowych przy-
pada składom energetycznym. 

§ 2
1. Za integralną część składową PLGW uznaje się projekt badawczy 

mający w szczególności na celu:
1) profesjonalizację aplikacji informatycznej, służącej do obli-

czania zawartości węgla organicznego w ekosystemie 
leśnym, jeżeli jest on ustalony pod względem:
a) pola powierzchni, 
b) przebiegu granicy 

i 
c) różnych cech składających się na szeroko rozumianą 

charakterystykę taksacyjną wydzieleń leśnych,
zwanej dalej modelem kanadyjskim;

2) ustalenie aplikacji informatycznej służącej do ustalania efektu 
dodatkowego akumulowania węgla organicznego w następ-
stwie działań na terenach będących torfowiskami oraz innymi 
terenami charakteryzującymi się wysokim stopniem uwilgot-
nienia (tereny bagienne);

3) zidentyfikowanie działań w zakresie gospodarki leśnej mogą-
cych wywoływać efekt dodatkowej akumulacji węgla orga-
nicznego w poszczególnych fragmentach lasu, z 
zastosowaniem do tego procedury przewidującej:
a) użycie modelu, o którym mowa w pkt 1, do oszacowania 

zawartości węgla organicznego w możliwie najliczniejszej 
próbie wydzieleń leśnych poprzez wykorzystanie danych 
o tych wydzieleniach zawartych w bazie systemu informa-
tycznego Lasów Państwowych (SILP):
– na początku gromadzenia wiedzy o wydzieleniach 

leśnych w SILP,
– według stanu na koniec roku 2016,

b) ustalenie dla poszczególnych wydzieleń leśnych zmiany 
(w Gg CO2/ha) ilości zakumulowanego („zmagazynowa-
nego”) węgla organicznego w okresie: od początku 
gromadzenia wiedzy o wydzieleniach leśnych w SILP do 
końca roku 2016, 

c) poszukiwanie relacji pomiędzy zmianą, o której mowa w lit. b, 
a działaniami w zakresie gospodarki leśnej, jakie w tym 
czasie miały miejsce w poszczególnych wydzieleniach leś-
nych w świetle informacji zarchiwizowanych w bazie SILP;

4) doprowadzenie do wykorzystywania, na potrzeby PLGW, 
techniki skaningu naziemnego, służącej m.in. do:
a) aktualizacji danych o wydzieleniach leśnych zawartych w 

bazie SILP poprzedzającej użycie tych danych do oblicza-
nia za pomocą modelu kanadyjskiego (w jego kolejnych 
udoskonalonych wersjach) zawartości węgla organicz-
nego w wydzieleniach leśnych, składających się w danym 
nadleśnictwie na Leśne Gospodarstwo Węglowe, 

b) tworzenia w ramach danego nadleśnictwa grup homoge-
nicznych wydzieleń leśnych:
– w obrębie Leśnego Gospodarstwa Węglowego,
– poza LGW na potrzeby tworzenia obszarów referencyj-

nych, o których mowa w § 6 ust. 3.
2. Podstawę formalną projektu badawczego, o którym mowa w ust. 1, 

stanowić będzie  decyzja zarządcza Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych w sprawie sfinansowania ze środków, 
związanych z funduszem leśnym,  badań na potrzeby LGW. 
Decyzja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie trak-
towana w wersji zarządzenia publikowanego w Biuletynie Infor-
macyjnym LP jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
1. Niniejsze zarządzenie nie narusza postanowień decyzji Parla-

mentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 529/2013.UE z 
dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zasad rozliczania emisji i pochła-
niania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z 
użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
oraz informacji o działaniach związanych z tą działalnością5.

2. Poczynając od końca 2017 r. Lasy Państwowe będą przeka-
zywać corocznie do krajowego ośrodka bilansowania i zarzą-
dzania emisjami, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca  
2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i 
innych substancji (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1107 z późn. zm.), 

5 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 18.6.2013 L165/80 PL.
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przywoływanego dalej również z zastosowaniem akronimu 
KOBiIZE, informacje o Leśnych Gospodarstwach Węglowych 
konieczne do odpowiedniego uwzględniania tych informacji przy 
sporządzaniu przez Rzeczpospolitą Polską sprawozdań i 
raportów związanych z wykonywaniem decyzji, o której mowa w 
ust. 1. Zakres informacji, o których mowa w zdaniu poprzedza-
jącym,  będzie z inicjatywy Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych przedmiotem uzgodnień LP z KOBiZE.

§ 4
1. Oprócz działań związanych z realizacją projektu badawczego, o 

którym mowa w § 2, niniejsze zarządzenie ustala:
1) podmioty będące wykonawcami PLGW;
2) tworzenie LGW oraz stanowienie obszarów referencyjnych;
3) sporządzenie prognozy wytwarzania jednostek dwutlenku 

węgla w LGW; 
4) programowanie działań dodatkowych w leśnictwie z wykorzy-

staniem LGW;
5) legalizowanie działań w ramach PLGW poprzez anekso-

wanie planów urządzenia lasu nadleśnictw;
6) sporządzanie oraz aktualizowanie przedsięwzięć do realizo-

wania przez LP według sugestii nabywców jednostek 
dwutlenku węgla; 

7) założenie i utrzymywanie rejestru jednostek dwutlenku 
węgla;

8) wytwarzanie jednostek dwutlenku węgla; 
9) tworzenia rezerwy jednostek dwutlenku węgla;

10) dopuszczanie jednostek dwutlenku węgla do obrotu;
11) dokonywanie obrotu jednostkami dwutlenku węgla; 
12) wywiązywanie się Lasów Państwowych z zobowiązań 

rzeczowych względem nabywców JDW;
13) rozrachunki finansowe związane z realizacją PLGW;
14) wykorzystywanie środków finansowych pozyskiwanych ze 

zbywania jednostek dwutlenku węgla;
15) prowadzenie ewidencji księgowej zdarzeń związanych z 

realizacją PLGW;
16) dokonywanie oceny zmian różnorodności biologicznej zacho-

dzących w ekosystemach leśnych oraz w ekosystemach 
funkcjonalnie z nimi powiązanych w związku z wykonywa-
niem działań dodatkowych w leśnictwie w ramach PLGW;

17) rozliczanie procesu wytwarzania i obrotu jednostkami 
dwutlenku węgla; 

18) informatyczne wspomaganie realizacji PLGW.

§ 5
1. Z mocy niniejszego zarządzenia środki związane ze zbywaniem 

jednostek dwutlenku węgla przeznacza się na wspólne przed-
sięwzięcia Lasów Państwowych i jednostek samorządu teryto-
rialnego. 

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, powinny w szczegól-
ności skutkować zmniejszeniem emisji tzw. gazów cieplarnia-
nych do atmosfery lub/oraz zwiększonym pochłanianiem tych 
gazów.

§ 6
1. Jednostką dwutlenku węgla w rozumieniu zarządzenia, przywo-

ływaną dalej również za pomocą akronimu JDW, jest ilość węgla 
organicznego, odpowiadająca jednej tonie (jednemu megagra-
mowi) dwutlenku węgla, pod warunkiem udokumentowania, w 
wykonaniu niniejszego zarządzenia, że węgiel ten, w następ-
stwie działań dodatkowych w leśnictwie:
1) stał się częścią składową materii organicznej lasu, określo-

nego w art. 3 ustawy o lasach 
lub 
2) jest przetrzymywany w narastającej ilości na składach ener-

getycznych. 
2. Przez obrót jednostkami dwutlenku węgla należy rozumieć ich 

zbywanie przez LP na rzecz podmiotów zainteresowanych ich 
nabyciem, jeżeli:

1) nabycie jednostek dwutlenku węgla następuje w ciężar 
kosztów kształtowania wizerunku i promocji podmiotu zainte-
resowanego (nabywcy jednostek dwutlenku węgla);  

2) zbycie jednostek dwutlenku węgla wiąże się z przychodem 
osiąganym przez LP w następstwie realizacji przez ten podmiot: 
a) pozaprodukcyjnej funkcji lasów w rozumieniu ustawy o 

lasach, o której to funkcji jest mowa w § 7,
b) projektów czynnej ochrony torfowisk i innych terenów o 

wysokim stopniu uwilgotnienia, jeżeli torfowiska te i inne 
tereny nie są lasami w rozumieniu ustawy o lasach, 

 skutkiem czego jest doprowadzanie do wypełniania  przez (1) 
ww. lasy oraz przez  (2) ww. torfowiska i inne tereny o 
wysokim stopniu uwilgotnienia roli naturalnych zbiorników 
węgla organicznego o zdolności retencyjnej podwyższonej w 
stosunku do zdolności obszarów referencyjnych, z zastrze-
żeniem ust. 4 pkt 2; 

3) warunki nabycia jednostek dwutlenku węgla przewidują 
uprawnienie nabywcy jednostek dwutlenku węgla do wskazy-
wania na liście sporządzanej i systematycznie aktualizo-
wanej przez Lasy Państwowe przedsięwzięć do wykonania 
przez Lasy Państwowe w danym roku kalendarzowym.

3. Obszarem referencyjnym w rozumieniu zarządzenia jest wyod-
rębniony w poszczególnych nadleśnictwach, o których mowa w 
§ 11,  zbiór wydzieleń leśnych:
1) zidentyfikowanych jako wydzielenia dostatecznie homoge-

niczne według stanu na początek 2017 r. pod względem 
biotopu i biocenozy do wydzieleń tworzących LGW w tychże 
nadleśnictwach

oraz  
2) nieprzewidzianych do objęcia działaniami dodatkowymi w 

leśnictwie.  
4. W rozumieniu niniejszego zarządzenia działania dodatkowe w 

leśnictwie polegają na:
1) realizowaniu w LGW działań odpowiednio zmodyfikowanych 

pod kątem wzmożenia akumulacji węgla organicznego, o 
których to działaniach jest mowa w § 16 ust. 2 pkt 2 lit. a,

2) tworzeniu składów energetycznych i utrzymywaniu na nich 
surowca drzewnego, z narastającą w funkcji czasu  ilością 
węgla organicznego w nim zawartego, przy czym ewentualne 
obniżenie tej zawartości wskutek procesów biodegradacyj-
nych lub/oraz przeznaczenia części tegoż surowca do 
zużycia energetycznego oznacza zmniejszenie stanu reje-
strowego jednostek dwutlenku węgla.

5. Znaczenie pojęć specjalistycznych użytych w zarządzeniu 
określi załącznik nr 2.

§ 7
1. Co do zasady jednostki dwutlenku węgla są wytwarzane w 

następstwie realizacji pozaprodukcyjnej funkcji lasu, polegającej 
na wypełnianiu przez zasoby leśne roli zbiornika węgla w postaci 
organicznej, zawartego w poszczególnych warstwach lasu, doko-
nywanej w formie wspólnego przedsięwzięcia jednostek organiza-
cyjnych Lasów Państwowych w rozumieniu art.  58 ust. 2 pkt 1 
ustawy  o lasach, zwanego dalej wspólnym przedsięwzięciem.

2. Ponadto zakłada się wytwarzanie jednostek dwutlenku węgla:
1) w trakcie prowadzenia składów energetycznych, przy czym:

a) składy te należy traktować jako miejsca składowania 
drewna w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy o lasach,

b) należy przyjmować, że na składach energetycznych są 
równocześnie  prowadzone,  pozostające w zintegrowaniu 
poziomym, działania:

– o których mowa w § 72 ust. 3 wyżej wymienionego 
zarządzenia nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych,

– polegające na realizacji pozaprodukcyjnej funkcji lasu, 
polegającej na wypełnianiu przez zasoby leśne roli zbior-
nika węgla w postaci organicznej, będącej przejawem 
gospodarki leśnej prowadzonej z wykorzystaniem do 
tego lasów będących miejscami składowania drewna; 
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2) poprzez realizację projektów, o których mowa w § 6 ust. 2  
pkt 2 lit. b.

§ 8
Uwarunkowania prawne i uzasadnienie merytoryczne postano-

wień zawartych w niniejszym zarządzeniu będą zawarte w załącz-
niku nr 3 pn. „Koncepcja Leśnych Gospodarstw Węglowych”. 

Rozdział 2.
Podmioty będące wykonawcami LGW

§ 9
1. Przyjmuje się, że zrealizowanie PLGW zapewnią:

1) minister właściwy do spraw środowiska, w zakresie wynika-
jącym:
a) z obowiązku nadzorowania Lasów Państwowych, w tym z 

obowiązku zatwierdzania aneksów do planów urządzenia 
lasu,

b) z możliwości oddziaływania na Lasy Państwowe w fazie 
przygotowywania do realizacji i realizacji PLGW, poprzez 
stanowienie, wiążących LP, poleceń administracyjno-praw-
nych w wykonaniu art. 34a Ustawy o Radzie Ministrów;   

2) Lasy Państwowe jako:
a) podmiot wiodący,
b) wytwórca jednostek dwutlenku węgla;

3) wytwórcy wspierający wytwarzanie jednostek dwutlenku 
węgla, o których mowa w § 12 ust. 1;

4) nabywcy jednostek dwutlenku węgla, o których mowa w  § 6 
ust. 2 pkt 1;

5) wykonawca (lub wykonawcy) projektu badawczego, o którym 
mowa w § 2;

6) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej jako m.in. podmiot 
prowadzący bank danych o lasach;

7) jednostki wykonawstwa urządzeniowego jako podmioty 
sporządzające projekty aneksów do planów urządzenia lasu 
po opracowaniu programów węglowych; 

8) KOBiZE; 
9) jednostka audytorska, o której mowa w § 10.  

2. W załączniku nr 4 zostanie ustalony projekt wystąpienia do mini-
stra właściwego ds. środowiska o rozważenie wydania przez ten 
organ poleceń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b. 

3. Wykonawca (wykonawcy) ww.  projektu badawczego, Biuro 
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, jednostki wykonawstwa 
urządzeniowego, KOBiZE oraz ww. jednostka audytorska dzia-
łają na warunkach wynikających z umów zawartych z Dyrekcją 
Generalną Lasów Państwowych.

4. Umowa na realizację ww. projektu badawczego powinna zawierać 
klauzule kreujące uprawnienia i nakładające obowiązki na wyko-
nawców tegoż projektu w zakresie nadzoru dotyczącego wykorzy-
stywania przez LP wyników badań na potrzeby PLGW.

§ 10
1. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych na czas realizacji 

PLGW wyłoni profesjonalną jednostkę instytucjonalną, działa-
jącą jako jednostka audytorska.

2. Postanawia się, że wszelkie dokumenty, w tym mające charakter 
projektów, związane z wyłanianiem jednostki audytorskiej, 
podlegają przekazaniu ministrowi właściwemu ds. środowiska z 
prośbą o poddanie LP w kontekście tych dokumentów działa-
niom nadzorczym o prewencyjnym charakterze, z możliwymi 
tego następstwami w postaci zobowiązania LP do dokonania 
stosownych działań korekcyjnych. 

§ 11
1. Uwzględniając rozpoznanie dokonane do daty wydania niniej-

szego zarządzenia przez Centrum Koordynacji Projektów 
Środowiskowych (przywoływane dalej również z użyciem akro-
nimu CKPŚ), w załączniku nr 5 zostanie ustalona lista nadleś- 
nictw uczestniczących we wspólnym przedsięwzięciu.  

2. Postanowienie ust. 1 nie wyklucza możliwości powiększania tej 
listy o kolejne nadleśnictwa, z zastrzeżeniem, że powinno to 
następować w drodze decyzji zarządczych Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych. W decyzji, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym, dokonuje się konkretyzacji i aktualizacji niniej-
szego zarządzenia podyktowanych okolicznością przystępo-
wania tych kolejnych nadleśnictw do wykonywania PLGW w 
dacie późniejszej aniżeli koniec stycznia 2017 r.  Do dołączania 
w trakcie okresu prognostycznego wytwórców wspierających 
oraz niebędących nadleśnictwami jednostek prowadzących 
składy drewna energetycznego do grona uczestników PLGW 
postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpo-
wiednio.

§ 12
1. Każdy podmiot ma prawo uczestniczyć w realizacji wspólnego 

przedsięwzięcia jako wytwórca wspierający, jeżeli zadeklaruje 
tego gotowość właściwemu terytorialnie nadleśniczemu, okre-
ślonemu  w art. 35 ustawy o lasach, oraz zawrze z nim jako 
organem działającym imieniem Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, zgodną z postanowieniami niniejszego zarzą-
dzenia, umowę określającą zakres praw, obowiązków  i odpo-
wiedzialności ciążących odpowiednio na Lasach Państwowych 
oraz na  tym podmiocie. 

2. Prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podmiotom, jeżeli 
lasy, wykorzystywane przez nie  do prowadzenia gospodarki 
leśnej, są objęte:
1) planem urządzenia lasu w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 6 

ustawy o lasach 
lub 
2) uproszczonym planem urządzenia lasu w rozumieniu art. 6 

ust. 1 pkt 7 ustawy o lasach – wytworzonym przy współfi-
nansowaniu środkami związanymi z funduszem leś- 
nym. 

3. Postanowienia niniejszego zarządzenia, odnoszące się do 
nadleśnictw jako wytwórców jednostek dwutlenku węgla, stosuje 
się odpowiednio do wytwórców wspierających, przy czym 
właściwy terytorialnie nadleśniczy, w granicach umowy, o której 
mowa w ust. 1, udziela pomocy wytwórcom wspierającym w 
wykonywaniu przez nich obowiązków i realizowaniu przysługują-
cych im praw.

4. Wytwórcy wspomagającemu przysługuje wynagrodzenie za 
wytwarzanie JDW na warunkach określonych w § 60.

§ 13
1. W realizacji PLGW jako wspólnego przedsięwzięcia jednostek 

organizacyjnych LP uczestniczą w szczególności:
1) Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (przywoływana 

dalej z użyciem akronimu DGLP), w tym:
a) komórka właściwa ds. rozwoju LP dokonywanego poprzez 

realizację projektów rozwojowych, 
b) Wydział Urządzania Lasu,
c) zespół ds. raportowania dwutlenku węgla, o którym mowa 

w Zarządzeniu nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie powo-
łania stałych zespołów osłony naukowej, zwany dalej 
zespołem osłonowym,

d) inne komórki organizacyjne DGLP przywołane w dalszych 
postanowieniach niniejszego zarządzenia;

2) Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które w 
ujęciu skonkretyzowanym i uszczegółowionym powinno 
działać na podstawie: 
a) porozumienia pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów 

Państwowych a dyrektorem tego zakładu, 
a także 
b) stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osobę 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych osobie 
dyrektora CKPŚ;

3) regionalne dyrekcje Lasów Państwowych;
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4) nadleśnictwa, m.in. jako wytwórcy jednostek dwutlenku węgla, 
które w ujęciu skonkretyzowanym i uszczegółowionym 
powinny działać na podstawie porozumienia pomiędzy nadle-
śniczymi a dyrektorem CKPŚ;

5) inne jednostki organizacyjne LP – stosowanie do dalszych 
postanowień niniejszego zarządzenia.

2. Zbiorcze zestawienie obowiązków przypadających na mocy 
niniejszego zarządzenia poszczególnym organom wewnętrznym 
i jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych w związku z 
realizacją PLGW, a także innym podmiotom, zostanie zawarte w 
załączniku nr 6. 

Rozdział 3.
Tworzenie LGW oraz stanowienie obszarów referencyjnych. 

Sporządzenie prognozy wytwarzania jednostek dwutlenku węgla 
w LGW.  Programowanie działań dodatkowych w leśnictwie z 

wykorzystaniem LGW. Legalizowanie działań w ramach PLGW 
poprzez aneksowanie planów urządzenia lasu nadleśnictw 

§ 14
1. Na potrzeby wytwarzania jednostek dwutlenku węgla poza skła-

dami energetycznymi, na nadleśniczych, kierujących nadleśnic-
twami, o których mowa w § 11, nakłada się następujące 
obowiązki poprzedzające realizowanie faktycznych działań 
dodatkowych w leśnictwie:
1) ustalenie listy, wyodrębnionych geograficznie, części lasu, 

będących  wydzieleniami leśnymi w rozumieniu załącznika  
nr 3, mającymi być:
a) Leśnym Gospodarstwem Węglowym,
b) obszarem referencyjnym;

2) ustalenie dla każdego wydzielenia leśnego, wchodzącego w 
skład LGW, szczegółowego programu działań w okresie 
prognostycznym – w wariancie postępowania, jakiemu każde 
z tych wydzieleń leśnych:
a) zostałoby poddane, jeżeli nie zachodziłaby potrzeba uzyskania 

efektu dodatkowego akumulowania węgla organicznego,  
o którym mowa w pkt 3  (wariant pierwszy postępowania), 

oraz 
b) faktycznie zostanie poddane w celu uzyskania tegoż 

efektu (wariant drugi postępowania, będący modyfikacją 
pierwszego wariantu postępowania); 

3) dokonanie, dla poszczególnych wydzieleń leśnych, wcho-
dzących w skład LGW, oszacowania przewidywanego dodat-
kowego akumulowania węgla organicznego w okresie 
prognostycznym jako, wyrażonej w tonach dwutlenku węgla, 
wartości wielkości, danej następującym wzorem:

(1)  ∆C = (Ck2 – Cp2) – (Ck1 – Cp1),

w którym: 
a) symbol ∆C oznacza wartość przewidywanego dodatkowego 

w okresie prognostycznymi akumulowania węgla organicz-
nego w danym wydzieleniu leśnym,

b) symbole Ck2, Cp2, Ck1 oraz Cp1 oznaczają prognozowaną 
zawartość węgla organicznego, wyrażonego w tonach 
dwutlenku węgla, wchodzącego w skład danego wydzielenia 
leśnego odpowiednio:           
– na koniec okresu prognostycznego dla drugiego wariantu 

postępowania,
– na początku okresu prognostycznego dla drugiego 

wariantu postępowania,
– na koniec okresu prognostycznego dla pierwszego 

wariantu postępowania,
– na początku okresu prognostycznego dla pierwszego 

wariantu postępowania;
4) dokonanie, dla poszczególnych wydzieleń leśnych, tworzą-

cych obszar referencyjny,  oszacowania zawartości węgla 
organicznego w poszczególnych warstwach lasu oraz łącznej 
zawartości tego węgla na początku okresu prognostycznego;

5) opracowanie programu poprawy w okresie 2017–2026 roli 
lasów jako naturalnego zbiornika węgla organicznego w 
nadleśnictwie, zwanego dalej programem węglowym. 

2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, powinny być reali-
zowane:
1) pod nadzorem służbowym właściwego dyrektora regionalnej 

dyrekcji Lasów Państwowych,   
a także 
2) pod nadzorem autorskim,  o którym mowa w § 9 ust. 4.

§ 15
1. Przy ustaleniu listy wydzieleń leśnych, o której mowa w § 14 ust. 1 

pkt 1 lit. a, należy kierować się następującymi wytycznymi:
1) LGW w danym nadleśnictwie nie powinno obejmować 

wydzieleń leśnych:
a) wchodzących w skład gospodarstw specjalnych w rozu-

mieniu aktualnie obowiązującej instrukcji urządzenia lasu, 
a także 
b) objętych, realizowanymi na terenie danego nadleśnictwa, 

w wykonaniu zawartych umów, projektami w zakresie 
czynnej ochrony przyrody,

jak również
c) jeżeli sprzeciwiają się temu inne okoliczności determinu-

jące program działań w tych wydzieleniach – w sposób 
nienadający się do modyfikacji poprzez aneksowanie 
planu urządzenia lasu;

2) do objęcia działaniami dodatkowymi w leśnictwie szczególnie 
predysponowane są wydzielenia leśne, w których ze względu:
a) na ich położenie topograficzne (np. niedostępność dla 

ścinki, zrywki i wywozu drewna),
b) jakość surowca drzewnego możliwego do pozyskania 

(surowiec złej jakości),
c) brak roślinności drzewiastej,
d) występowanie gleb bagiennych, 
e) inne okoliczności –

– funkcja produkcji drewna nie może lub nie powinna być 
realizowana lub mieć priorytetowego charakteru;

3) na liście wydzieleń leśnych, mających tworzyć LGW, powinny 
być uwzględniane:
a) nadające się do zalesienia  grunty w zarządzie nadleś- 

nictwa lub mające znaleźć się w zarządzie nadleśnictwa, 
jeżeli nie zostały one uwzględnione w planie zalesiania 
gruntów, stanowiącym część składową planu urządzenia 
lasu dla tego nadleśnictwa,

b) tereny bagienne, w tym torfowiska, jeżeli według wskazań, 
wynikających z nadzoru, o którym mowa w § 9 ust. 4, kwali-
fikują się one, bez szkody dla różnorodności biologicznej, 
do objęcia działaniami, w tym działaniami w zakresie 
czynnej ochrony przyrody, skutkującymi w rachunku netto 
zwiększeniem przyrostu w funkcji czasu akumulacji węgla 
organicznego lub co najmniej  zmitygowaniem procesu 
uwalniania się gazów cieplarnianych do atmosfery z tych 
terenów;  

4) postanowienia pkt 2 i 3 nie stanowią ograniczenia dla nadleś- 
niczego przy ustalaniu przez niego wydzieleń mających 
tworzyć LGW; do LGW można zaliczać każde wydzielenie 
leśne, jeżeli według rozpoznania nadleśniczego kwalifikuje 
się ono do objęcia działaniami dodatkowymi w leśnictwie, o 
których w ujęciu szczegółowym jest mowa w § 17. 

2. Przy ustalaniu listy wydzieleń leśnych, mających stanowić 
obszar referencyjny, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. b, 
należy kierować się następującymi wytycznymi:
1) wydzielenia, zaliczone przez nadleśniczego, w wykonaniu 

ust. 1, do Leśnego Gospodarstwa Węglowego, należy zgru-
pować w grupy homogeniczne pod względem biotopu i 
biocenozy oraz programu działań, jaki byłby w nich realizo-
wany, gdyby nie zachodziła potrzeba uzyskania w tych 
wydzieleniach efektu dodatkowej akumulacji węgla organicz-
nego – doprowadzając w ten sposób do utworzenia zgru-



11BILP 2/2017

powań wydzieleń podobnych do siebie, według stanu na 
dzień 1.01.2017 r., pod względem: 
a) wieku (umownego wieku), składu gatunkowego, struktury 

piętrowej, typu siedliskowego lasu, bonitacji oraz innych 
szeroko rozumianych cech taksacyjnych, 

a także pod względem:
b) postępowania w zakresie gospodarki leśnej, jakim byłyby 

te wydzielania poddane, gdyby nie zachodziła potrzeba 
uzyskania ww. efektu dodatkowości;

2) per	analogiam do pkt 1 należy utworzyć grupy homogeniczne 
wydzieleń niezaliczonych przez nadleśniczego do LGW;

3) ze zbioru grup homogenicznych, o których mowa w pkt 2, 
należy wyeliminować te grupy homogeniczne, które okażą 
się nie mieć swoich odpowiedników w zbiorze grup homoge-
nicznych, o których mowa w pkt 1;

4) należy przyjąć, że lista wydzieleń leśnych, mających stanowić 
obszar referencyjny, obejmuje wydzielenia leśne, tworzące 
grupy homogeniczne, o których mowa w pkt 2, niewyelimino-
wane w wykonaniu pkt 3.    

3. W odniesieniu do wydzieleń leśnych obejmujących grunty, o 
których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, wydzieleniami referencyjnymi 
powinny być grunty nieobjęte zalesieniem o odpowiadającej 
charakterystyce taksacyjnej.

4. W odniesieniu do wydzieleń leśnych stanowiących składy ener-
getyczne, wydzieleń referencyjnych nie wyznacza się, choćby 
referencja w postaci drewna martwego drzew stojących lub  
leżących została przewidziana na potrzeby tematu badawczego, 
o którym mowa w § 18 ust. 4 lit. e, pierwsze tiret. 

§ 16
1. Przy programowaniu postępowania gospodarczego i ochron-

nego w wydzieleniach stanowiących Leśne Gospodarstwo 
Węglowe, a także w wydzieleniach stanowiących obszar refe-
rencyjny, należy posługiwać  się klasyfikacją działań składają-
cych się na gospodarkę leśną, przewidzianą do określenia w 
załączniku nr 7. 

2. W okresie prognostycznym:
1) dla wydzieleń leśnych, stanowiących obszar referencyjny, 

powinny być planowane działania, w tym składające się na 
program gospodarki leśnej, wynikający ze wskazań zawar-
tych w planie urządzenia lasu, przy odpowiednim uwzględ-
nieniu m.in. zasad hodowli, ochrony oraz użytkowania lasu;

2) dla wydzieleń leśnych, stanowiących LGW, powinny być 
planowane działania, w tym w zakresie gospodarki leśnej, 
wynikające ze wskazań zawartych w planie urządzenia lasu, 
przy odpowiednim uwzględnieniu m.in. zasad hodowli, 
ochrony oraz użytkowania lasu:
a) odpowiednio zmodyfikowane pod kątem wzmożenia 

akumulacji węgla organicznego (działania dodatkowe w 
leśnictwie),

oraz 
b) niepoddane takiej modyfikacji.

§ 17
1. Do działań dodatkowych w leśnictwie należy w szczególności zaliczać:

1) zmianę ścieżki pielęgnowania lasu i jego użytkowania przed-
rębnego w celu zwiększenia przyrostu bieżącego drewna w 
drzewostanach głównych;

2) zmianę wieku wymiany generacyjnej lasu;
3) zwiększenie powierzchni wydzieleń leśnych, w których w 

ramach odnawiania lasu lub wprowadzania podszytów:  
a) sadzenie oraz podsadzanie leśnej roślinności drzewiastej 

i krzewiastej jest  zastępowane inicjowaniem samosiewu  
lub siewem nasion,

b) sadzenie jest prowadzone w sposób zapewniający 
możliwie największe ograniczenia zjawiska naruszania 
struktury wierzchnich warstw gleby;  

4) zmianę metody użytkowania rębnego lasu poprzez zastą-
pienie planowanego użytkowania lasu z użyciem:

a) rębni zupełnych na rębnie złożone, 
b) rębni złożonych na inne rębnie złożone, charakteryzujące 

się bardziej wydłużonym czasem trwania drzewostanu 
macierzystego,

c) rębni zupełnych lub rębni złożonych na użytkowanie ciągłe 
lasu;

5) zadrzewienia gruntów zajętych pod obiekty infrastruktury 
leśnej oraz zmniejszanie areału tych gruntów poprzez prze-
znaczanie pod uprawy leśne;

6) zmniejszanie areału szkółek leśnych, w których produkcja 
sadzonek jest prowadzona na odkrytych powierzchniach, na 
rzecz szkółek podokapowych oraz na rzecz pozyskiwania 
sadzonek leśnej roślinności drzewiastej i krzewiastej z nalotów;

7) zwiększanie powierzchni objętej wprowadzaniem podszytów;
8) ograniczanie lub powstrzymywanie procesu trwającego 

rozpadu drzewostanów na dużych areałach wskutek choroby 
łańcuchowej lasu lub innych czynników, w szczególności 
poprzez zaplanowanie przebudowy lub zmianę realizowa-
nych projektów przebudowy tych lasów, przy czym o efekcie 
dodatkowości wnioskuje się tu na podstawie zmiany linii 
trendu tego procesu w następstwie działań dodatkowych;

9) zwiększanie skuteczności odnawiania lasu poprzez zmniej-
szanie zakresu prac w zakresie poprawek i uzupełnień;

10) zmianę sposobu ochrony lasu przed szkodami od zwierzyny, 
innymi czynnikami biotycznymi oraz abiotycznymi;

11) przeznaczanie pod zalesiania gruntów, o których mowa  
w § 15 ust. 1 pkt 3;

12) realizowanie projektów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b. 
2. Działania, o których mowa w ust. 1, nie zamykają listy działań 

dodatkowych do uwzględnienia w programie działań, w tym w 
zakresie gospodarki leśnej, do zrealizowania w okresie progno-
stycznym w wydzieleniach leśnych, stanowiących LGW w 
danym nadleśnictwie.

§ 18
1. Oszacowanie przewidywanego dodatkowego akumulowania 

węgla organicznego w okresie prognostycznym powinno obej-
mować następujące działania w nadleśnictwie:
1) wygenerowanie, z wykorzystaniem m.in. funkcjonalności 

SILP oraz wyników projektu badawczego, o którym mowa w 
§ 2 z uwzględnieniem § 19, raportu stanowiącego szeroko 
rozumianą charakterystykę taksacyjną wydzieleń leśnych 
według stanu na  początek stycznia 2017 r.:
a)  wchodzących w skład LGW 
oraz 
b) stanowiących obszar referencyjny;

2) obliczenie na podstawie:
a) najbardziej aktualnej (według stanu na 1 stycznia  2017 r.) 

wersji modelu kanadyjskiego,
lub na podstawie
b) aplikacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 –

– początkowej (startowej) szacunkowej zawartości 
węgla organicznego w poszczególnych wydzieleniach 
leśnych, o których mowa w pkt 4;

3) utworzenie, na podstawie charakterystyki taksacyjnej 
wydzieleń leśnych, ujętej w raporcie, o którym mowa w pkt 1,  
oraz z wykorzystaniem m.in. wyników:
a) projektu badawczego, o którym mowa w § 2 z uwzględnie-

niem § 19,
b) skaningu naziemnego terytorium Polski –

– lokalnych modeli rozwoju lasu;
4) wykorzystanie lokalnych modeli rozwoju, o których mowa w 

pkt 3, do ustalenia przewidywanej charakterystyki taksacyjnej 
wydzieleń leśnych:
a) należących w danym nadleśnictwie do LGW,
b) wypełniających funkcje referencyjne 

 na koniec okresu prognostycznego; 
5) obliczenie, na podstawie wersji modelu kanadyjskiego, o 

której mowa w pkt 2, spodziewanej końcowej szacunkowej 
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zawartości węgla organicznego w poszczególnych wydziele-
niach leśnych, o których mowa w pkt 4;

6) ustalenie różnicy pomiędzy sumaryczną we wszystkich 
wydzieleniach, o których mowa w pkt 4 lit. a:
a) końcową szacunkową zawartością węgla organicznego
a
b) początkową (startową) zawartością węgla organicznego, 
wyrażoną w tonach (megagramach) dwutlenku węgla; 

7) ustalenie różnicy pomiędzy sumaryczną we wszystkich 
wydzieleniach, o których mowa w pkt 4 lit. b:
a) końcową szacunkową zawartością węgla organicznego
a
b) początkową (startową) zawartością węgla organicznego,

 wyrażoną w tonach (megagramach) dwutlenku węgla w 
odpowiednim przeliczeniu na pole powierzchni wydzieleń 
leśnych, należących w danym nadleśnictwie do LGW;

8) oszacowanie ilości jednostek dwutlenku węgla spodziewanej 
do wytworzenia przez dane nadleśnictwo w okresie progno-
stycznym jako różnicy pomiędzy:
a)  wynikiem wykonania postanowienia pkt 6 
a
b) wynikiem wykonania postanowienia pkt 7. 

2. Zbiór działań, o których mowa w ust. 1, stanowi algorytm służący 
ustalaniu w praktyce  wartości wielkości, danej wzorem (1), o 
którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 3.

3. W odniesieniu do terenów bagiennych szczegółowy sposób 
ustalania, z wykorzystaniem aplikacji, o której mowa w § 2 ust. 1 
pkt 2, przewidywanego efektu dodatkowej akumulacji węgla 
będzie konkretyzowany i aktualizowany w ramach ww. projektów 
czynnej ochrony torfowisk i innych terenów o wysokim stopniu 
uwilgotnienia, przy czym postanawia się, że projekty te:
1) powinny być opracowywane pod nadzorem określonych 

autorów projektu badawczego, o którym mowa w § 2;
2) podlegają obowiązkowi każdorazowego zatwierdzenia w drodze 

decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. 
4. W odniesieniu do składów energetycznych przewidywany efekt 

dodatkowej akumulacji węgla organicznego w leśnictwie powinien 
być ustalany z zastosowaniem następującej formuły matematycznej:

(2)    Ds = (Mo + ∑Mp – ∑Mz) * U,

w którym: 
a) symbol Ds oznacza wartość prognozowanego dodatkowego 

w okresie prognostycznymi akumulowania węgla organicz-
nego na danym składzie energetycznym w danym wydzie-
leniu leśnym,

b) symbol Mo oznacza wyrażoną w m3 ilość drewna zgromadzo-
nego na danym składzie energetycznym na początku okresu 
prognostycznego,

c) symbol  ∑Mp oznacza wyrażona w m3 ilość drewna dowiezio-
nego do danego składu energetycznego w okresie progno-
stycznym,

d) symbol ∑Mz oznacza wyrażoną w m3 ilość drewna, jaka 
została wywieziona z terenu danego składu energetycznego 
w okresie prognostycznych (łącznie z drewnem, które uległo 
całkowitej abio- lub biodegradacji),

e) symbol U oznacza przeciętny w okresie prognostycznym 
udział węgla organicznego w jednym metrze sześciennym 
drewna na składzie, ustalany:

– z wykorzystaniem wyników tematu badawczego zleco-
nego przez LP do wykonania przez Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie,

– przy uwzględnieniu przeciętnego czasu składowania 1 m3 
tegoż drewna, obliczanego zgodnie z zasadą „pierwsze 
weszło – pierwsze wyszło”, i prawidłowości dotyczących 
ubytku węgla w drewnie wskutek procesów abio- i biode-
gradacyjnych, 

 przy czym w przypadku prowadzenia składów drewna energe-
tycznego przez zakłady Lasów Państwowych należy przyj-
mować, że  udział tych jednostek organizacyjnych LP w wytwa-
rzaniu JDW następuje w ramach prowadzonej przez nie  działal-
ności dodatkowej. 

5. Kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych mający 
wytwarzać JDW z wykorzystaniem składów drewna energetycz-
nego podlega w trakcie opracowywania programu węglowego 
dotyczącego tych składów:
1) nadzorowi służbowemu sprawowanemu przez właściwego 

terytorialnie dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwo-
wych;

2) nadzorowi autorskiemu sprawowanemu przez podmiot 
prowadzący temat badawczy, o którym mowa w § 18 ust. 4  
lit. e, pierwsze tiret.

§ 19
1. W celu zapewnienia należytej wiarygodności (dokładności i 

kompletności) raportu, o  którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 1, tema-
tyka projektu badawczego, o którym mowa w § 2, powinna w 
szczególności uwzględnić:
1) opracowanie nowych lub udoskonalenie funkcjonujących  

algorytmów służących w SILP aktualizacji wartości cech skła-
dających się obecnie na szeroko rozumianą charakterystykę 
taksacyjną wydzieleń leśnych;

2) ustalenie potrzeby i możliwości wartościowania cech, o 
których mowa w pkt 1, lub uzupełnienia ich listy na podstawie 
źródeł pierwotnych, dotychczas niewykorzystywanych.

2. W związku z postanowieniem ust. 1, przy projektowaniu decyzji, 
o której mowa w § 2 ust. 2, należy kierować się następującymi 
wytycznymi:
1) aktualizacji powinna podlegać charakterystyka poszczegól-

nych warstw lasu:
a) skały macierzystej (podglebia),
b) poszczególnych poziomów genetycznych gleby (łącznie 

ze ściołą),
c) roślinności dna lasu (runa), w tym nalotu,
d) warstwy krzewów (podszytów, podrostów),
e) innej roślinności (dotyczy szkółek leśnych, gruntów prze-

znaczonych do zalesienia, gruntów przeznaczonych do 
zadrzewienia oraz terenów podmokłych), 

f) warstwy drzew z uwzględnieniem:
– drzewostanu macierzystego w rozbiciu na piętra,
– drzewostanu nowej generacji;

2) pierwszym krokiem powinno być usystematyzowane zesta-
wienie wszystkich cech, składających się aktualnie, w świetle 
obowiązującej instrukcji urządzania lasu, na charakterystykę 
poszczególnych wydzieleń leśnych w poszczególnych 
warstwach lasu, przy czym należy tego dokonać z zachowa-
niem następującej struktury danych oraz z uwzględnieniem 
następujących informacji:



13BILP 2/2017

Warstwa 
lasu

Nazwa zgrupo-
wania cech, 
służących 

charakterystyce 

Nazwa cechy wraz z jednostką miary 

Sposób pozyskiwana 
informacji o cesze 
(źródło pierwotne) 

oraz algorytm  
odnoszenia 

tej informacji 
do wydzielenia 

leśnego 

Sposób 
aktualizacji 
informacji 
w funkcji 

czasu

Uwagi

Wszystkie 
warstwy 

Usytuowanie 
przestrzenne 

i  geograficzne 

cecha 1: adres leśny 
cecha 2: współrzędne geograficzne środka 

wydzielenia leśnego  
cecha 3: wysokość nad poziom morza 

środka wydzielenia leśnego 
cecha 4:  pole powierzchni 

cecha 5: kształt wydzielenia leśnego  
(opis granic, np. iloraz pola powierzchni  

do łącznej długości linii granicznej)
cecha 6:
cecha 7:

Topografia terenu cecha 1: wystawa terenu  
cecha 2: nachylenie terenu

cecha 3: charakterystyka rzeźby terenu  
cecha 4: 
cecha 5: 

Podglebie 
i gleba 

Charakterystyka 
skały macierzy-

stej 

cecha 1:
cecha 2: 

cecha 3:  
Identyfikacja 

klasyfikacyjna 
gleby 

cecha 1:
cecha 2: 
cecha 3:

Charakterystyka 
poziomu gene-

tycznego 1

cecha 1: 
cecha 2: 
cecha 3: 

Charakterystyka 
poziomu gene-

tycznego 2

cecha 1: 
cecha 2: 
cecha 3: 

(…) (…) (…) (…) (…)
Charakterystyka 
poziomu gene-

tycznego N

cecha 1:
cecha 2: 
cecha 3: 

Warstwa 
runa 

leśnego  
(łącznie 

z nalotem 
i krzewin-

kami)

Fitosocjologiczna 
identyfikacja 
roślinności 
dna lasu 

cecha 1:
 cecha 2: 
cecha 3: 

Opis taksacyjny 
roślinności 
dna lasu 

cecha 1:
 cecha 2: 
cecha 3: 

Warstwa 
krzewów 
(podszyt, 
podrost)

Opis taksacyjny 
warstwy krzewów 

cecha 1:
 cecha 2: 
cecha 3: 
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Warstwa 
drzew

Informacja 
o rębni złożonej 

realizowanej 
w ramach 

wydzielenia 
leśnego (jeżeli 

rębnia jest 
realizowana)

cecha 1: nazwa rębni 
cecha 2:  zaawansowanie realizacji rębni 

cecha 3: 
cecha 4:  

Drzewostan 
macierzysty 

cecha 1: procent pola powierzchni zajętego 
przez drzewostan macierzysty  

(jeżeli wydzielenie 
jest objęte rębnią złożoną)

opis 
występowa-

nia 
drzewo-
stanu 

macierzy-
stego (jeżeli 
wydzielenie 
jest objęte 

rębnią 
złożoną); 

cecha 2:
cecha 3: 
cecha 4:

pierwsze 
piętro (jeżeli 
drzewostan 

nie ma 
struktury 
przerębo-

wej) 

skład 
gatunkowy 

cecha 5:
cecha 6: 
cecha 7:

sposób 
występowa-
nia drzew 

poszczegól-
nych gatun-

ków 

cecha 8:
cecha 9: 

cecha 10: 

charaktery-
styka 

pierwszego 
piętra pod 
względem 

wieku  
– gatunek 

dominujący 

cecha 11: 
cecha 12: 
cecha 13: 

cechy 
dendrome-

tryczne 
– gatunek 

dominujący 

cecha 14: 
przeciętna 
pierśnica 
cecha 15: 
przeciętna 
wysokość 
cecha 16: 
wysokość 

górna 
cecha 17: 

zadrzewienie

cecha 18:
miąższość  

cecha 19:

cecha 20:

cecha 21: 
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charaktery-
styka 

pierwszego  
piętra pod 
względem 

wieku – drugi 
gatunek 

pod  
względem 
dominacji 

cecha 22:
cecha 23:
cecha 24:

cechy 
dendrome-

tryczne 
– drugi 

gatunek pod 
względem 
dominacji 

cecha 25: 
(…)

cecha:…

charaktery-
styka 

pierwszego 
piętra pod 
względem 

wieku   
– pozostałe 

gatunki  

(…)

cechy 
dendrome-

tryczne 
pierwszego 

piętra 
– pozostałe 

gatunki 

(…)

drugie piętro 
(jeżeli 

drzewostan 
nie jest 
jedno- 

piętrowy  
i nie ma 
struktury 

przerębowej)  

(…) (…)

drzewostan 
o strukturze 
przerębowej 

(…) (…)

Drzewostan 
nowej generacji 

lasu (jeżeli 
współistnieje 

z drzewostanem 
macierzystym)

(…) (…) (…)

3) drugi krok powinien polegać na gruntownej analizie aktual-
nego sposobu:
a) pozyskiwania informacji o poszczególnych cechach taksa-

cyjnych lasu,
b) transponowania informacji o poszczególnych cechach 

taksacyjnych ze źródła pierwotnego do poszczególnych 
wydzieleń leśnych,

c) aktualizowania w funkcji czasu informacji o poszcze-
gólnych cechach taksacyjnych lasu w poszczególnych 
wydzieleniach leśnych,

 przy czym analiza ta powinna kończyć się konkluzjami co do 
możliwości i celowości dokonania (na potrzeby PLGW, w tym 
z wykorzystaniem dorobku nauki i praktyki) korekty ad	hoc	
algorytmu stosowanego do tego transponowania oraz aktu-
alizowania;

4) w trzecim kroku należy ustalić listę cech poszczególnych 
warstw lasu, które to cechy  aktualnie nie są używane w prak-
tyce urządzeniowej do szeroko rozumianej charakterystyki 
taksacyjnej wydzieleń leśnych, lecz których uwzględnienie 
jest konieczne z punktu widzenia PLGW;  
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5) w czwartym kroku należy dokonać inwentaryzacji wszystkich, 
dotąd niewykorzystywanych źródeł pierwotnych pozwalają-
cych potencjalnie na:
a) poprawę algorytmów ustalania wartości i zmian wartości w 

funkcji czasu cech składających się aktualnie na szeroko 
rozumianą charakterystykę taksacyjną wydzieleń leśnych

oraz 
a) wykreowanie algorytmów ustalania wartości i zmian 

wartości w funkcji czasu cech na liście, o której mowa w 
pkt 4,

 przy czym chodzi tu o takie źródła, jak ortofotomapy, zdjęcia 
skaningowe powierzchni ziemskiej, wielkoobszarowa inwentary-
zacja lasu, bank danych o lasach, a także wyniki skaningu naziem-
nego oraz  klasycznych prac siedliskowo-urządzeniowych; 

6) piąty krok powinien polegać na  sporządzeniu dokumentacji 
zawierającej propozycje wykorzystania źródeł, o których 
mowa w pkt 5, do:
a) poprawy  ustalania 
lub do
b) ustalania 

 wartości i zmian wartości w funkcji czasu cech, o których 
mowa odpowiednio w pkt 5 lit. a i lit. b.

§ 20
Raport, o którym mowa w § 18 ust. 1, powinien być sporządzany 

z uwzględnieniem wyników projektu badawczego, jakie zostaną 
uzyskane w wykonaniu § 19. 

§ 21
Obliczenie początkowej (startowej) szacunkowej zawartości 

węgla organicznego, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 2, powinno 
polegać  na traktowaniu wartości poszczególnych cech taksacyj-
nych wydzieleń leśnych, ujętych w  raporcie, o którym mowa w  
§ 20, jako argumentów (zmiennych) funkcji, stanowiących odpo-
wiednio części składowe:

1) najbardziej aktualnej (według stanu na 1 stycznia 2017 r.) 
wersji modelu kanadyjskiego;

2) aplikacji, o której mowa  w § 2 ust. 1 pkt 2.

§ 22
1. Do tworzenia lokalnych modeli rozwoju powinny być wykorzysty-

wane następujące, zindywidualizowane pod względem wartości,  
dane (informacje) wejściowe (źródłowe):
1) cechy składające się na charakterystykę taksacyjną poszcze-

gólnych wydzieleń leśnych, stanowiących w danym nadleś- 
nictwie odpowiednio LGW oraz obszar referencyjny – ujęte w 
raporcie, o którym mowa w § 20;

2) wyniki skaningów naziemnych terytorium Polski wykonanych 
w przeszłości w realizacji ogólnopolskich przedsięwzięć 
inwentaryzacyjnych, jeżeli:
a) są one powszechnie dostępne lub możliwe do pozyskania 

na warunkach do zaakceptowania z ekonomicznego 
punktu widzenia,

b) obejmują w danym nadleśnictwie teren LGW oraz obszaru 
referencyjnego;

3) wyniki skaningu naziemnego wykonane dla danego LGW 
oraz obszaru referencyjnego na potrzeby PLGW według 
stanu na początku 2017 r. (przed ruszeniem wegetacji);

4) cechy składające się na spodziewaną na koniec okresu progno-
stycznego przybliżoną charakterystykę taksacyjną poszczegól-
nych warstw lasu w ww. wydzieleniach leśnych, ustaloną z 
wykorzystaniem algorytmów aktualizacyjnych, jakie zostaną 
wypracowane w wykonaniu § 19 niniejszego zarządzenia. 

2. Tworzenie lokalnych modeli rozwoju lasów powinno przebiegać 
przy zachowaniu następujących kroków:
1) krok pierwszy: ustalenie dla każdego wydzielenia leśnego 

wchodzącego w nadleśnictwie w skład LGW oraz w skład 
obszaru referencyjnego wysokości górnej poszczególnych 
gatunków drzew drzewostanu głównego według stanu na 
daty wykonania poszczególnych naziemnych skaningów 
laserowych, w tym według stanu na początek roku 2017 oraz 
(w ujęciu prognostycznym) na koniec okresu prognostycz-
nego, z wykorzystaniem do tego m.in.:
a) wyników skaningów laserowych, o których mowa w ust. 1 

pkt 2 i 3 
oraz odnoszących się do drzewostanu głównego 
b) cech taksacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;

2) krok drugi: odtworzenie w poszczególnych ww. wydziele-
niach  leśnych zaszłych oraz spodziewanych zmian wyso-
kości górnych, o których mowa w pkt 1, pozwalające na ich 
(tych zmian) obrazowanie w sposób, który będzie przedsta-
wiony ideowo w załączniku nr 8;

3) krok trzeci: utworzenie tzw. szeregów bonitacyjnych, skupia-
jących wydzielenia wchodzące w skład LGW oraz w skład 
obszaru referencyjnego:
a) obejmujących drzewostany główne w różnym wieku (w 

różnym wieku umownym), 
b) homogenicznych w dacie 1.01.2017 r. pod względem 

równania krzywej wzrostu wysokości górnej jako funkcji 
wieku lub umownego wieku, 

 przy czym istota tworzenia szeregów bonitacyjnych będzie 
przedstawiona w załączniku nr 9;  

4) krok czwarty: wyodrębnienie w ramach poszczególnych 
szeregów bonitacyjnych zgrupowań wydzieleń leśnych 
homogenicznych pod względem różnych cech taksacyjnych 
poszczególnych warstw lasu o względnie trwałym w funkcji 
czasu charakterze (takich mianowicie, jak: topografia terenu, 
rodzaj gleby czy typ siedliskowy lasu);

5) krok piąty: dokonanie pod nadzorem autorów projektu badaw-
czego, o którym mowa w § 2, szczegółowej analizy początkowej 
charakterystyki taksacyjnej wydzieleń leśnych należących w 
ramach poszczególnych szeregów bonitacyjnych do zgrupowań 
homogenicznych, o których mowa w pkt 4 – dokonywanej pod 
kątem uszeregowania tych wydzieleń w ciągi rozwojowe, 
zależne od scenariusza działalności leśnej, przy czym przy 
dokonywaniu przedmiotowego szeregowania powinna być 
wykorzystywana dokumentacja, o której mowa w § 18 ust. 2  
pkt 6,  oraz wiedza ekspercka zarówno leśników praktyków, jak 
i wykonawców projektu badawczego, o którym mowa w § 2;

6) krok szósty: opracowanie właściwych lokalnych modeli rozwoju 
lasu w poszczególnych nadleśnictwach poprzez ustalenie, z 
wykorzystaniem narzędzi statystyczno-informatycznych, funkcji 
służących ustalaniu kształtowania się wartości poszczególnych 
cech taksacyjnych poszczególnych warstw lasu w wydzieleniach 
leśnych uszeregowanych w ciągi rozwojowe w zależności od:
a) szeregu bonitacyjnego,
b) opisu stałych cech taksacyjnych lasu,
c) wieku (wieku umownego) drzewostanu piętra górnego w 

rozbiciu na gatunki drzew na początku okresu prognostycznego,
d) charakterystyki wyjściowej wydzieleń leśnych w rozbiciu 

na poszczególne warstwy lasu,
 przy czym modele te powinny pozwalać na generowanie 

następującego raportu, w którym wartości z ostatniej kolumny 
mają służyć do obliczenia przewidywanej zawartości węgla 
organicznego na koniec okresu prognostycznego w LGW oraz 
w odniesieniu do obszaru referencyjnego (tabela poniżej):

Szereg 
bonitacyjny

Opis stałych cech 
taksacyjnych lasu 

(topografia, charaktery-
styka gleby, 

typ siedliskowy lasu)  

Wiek lub wiek umowny 
drzewostanu piętra 

górnego 
w rozbiciu na gatunki 

drzew  

Charakterystyka 
wyjściowa wydzieleń 
leśnych w rozbiciu 
na poszczególne 

warstwy lasu 

Scenariusz gospodarki 
leśnej (w rozbiciu na 
scenariusz dotyczący 

LGW oraz obszaru 
referencyjnego) 

Charakterystyka 
wydzieleń leśnych 
na koniec okresu 
prognostycznego 
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§ 23
1. W określonym zakresie tworzenie lokalnych modeli rozwoju lasu 

w poszczególnych nadleśnictwach powinno zostać uwzględ-
nione w tematyce projektu badawczego, o którym mowa w § 2.

2. Nadleśniczy doprowadza do utworzenia lokalnych modeli rozwo-
jowych z wykorzystaniem wyników ww. projektu badawczego, 
pozostając pod ścisłym nadzorem autorskim wykonawców tegoż 
projektu.

§ 24
1. Mając na względzie zjawisko zwiększającej się w LP ilości 

wydzieleń leśnych z drzewostanami charakteryzującymi się 
różnowiekowością – na potrzeby wykonywania niniejszego 
zarządzenia drzewostanom tym przypisuje się wiek umowny, 
rozumiejąc pod tym pojęciem wiek drzewostanów jednowieko-
wych w nadleśnictwie (lub w nadleśnictwach otaczających) 
charakteryzujących się podobnym wzrostem wysokości górnej 
do wzrostu wysokości górnej drzewostanów różnowiekowych.

2. Problematyka wieku umownego powinna zostać uwzględniona 
w tematyce projektu badawczego, o którym mowa w § 2.

§ 25
1. Końcowym efektem wykonania postanowień § 14 – § 24 powinno 

być opracowanie przez nadleśniczego programu  postępowania 
gospodarczego i ochronnego w wydzieleniach stanowiących 
Leśne Gospodarstwo Węglowe, a także w wydzieleniach stano-
wiących obszar referencyjny, zwanego dalej programem 
węglowym.

2. Odrębny program węglowy sporządza się dla składów energe-
tycznych. Program, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 
sporządza jednostka organizacyjna Lasów Państwowych prowa-
dząca dany skład energetyczny.

3. Program węglowy powinien być sporządzany według wzoru, 
który będzie zawarty w załącznika nr 10.

§ 26
Mając na względzie, że art. 23 ust. 1 ustawy o lasach dopuszcza 

aneksowanie planu urządzenia lasu w każdym przypadku tego 
wymagającym, ograniczając taką możliwość jedynie w odniesieniu 
do zwiększenia rozmiaru pozyskania drewna w nadleśnictwie 
ponad wielkość określoną w planie urządzenia lasu etatem miąż-
szościowym użytków rębnych do przypadków, jeżeli konieczność 
zmiany planu nie jest związana ze szkodami w drzewostanie lub 
kląskami żywiołowymi – na dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych oraz Wydział Urządzania Lasu DGLP nakłada się 
obowiązek doprowadzania do objęcia każdego z programów 
węglowych aneksem do planu urządzenia lasu.

Rozdział 4.
Opracowywanie Zbiorczego Programu Węglowego 

§ 27
1. Programy węglowe wraz z ww. aneksami do planów urządzenia 

lasu podlegają obowiązkowi przesłania do Centrum Koordynacji 
Projektów Środowiskowych.   

2. Na podstawie programów oraz aneksów, o których mowa  
w ust. 1, CKPŚ sporządza projekt Zbiorczego Programu Węglo-
wego (przywoływanego dalej także za pomocą akronimu ZPW),  
kierując się jego wzorem, który będzie zawarty w załączniku nr 11. 

§ 28
1. Projekt ZPW staraniem CKPŚ jest poddawany ocenie ze strony 

zespołu osłonowego. 
2. CKPŚ jest obowiązane do:

1) wprowadzenia zmian i uzupełnień do projektu ZPW – 
stosownie do rekomendacji zawartych w ocenie, o której 
mowa w ust. 1;

2) doprowadzenia do uwzględnienia zmian i uzupełnień, o 
których mowa w pkt 1, w wyżej wymienionych:

a) projektach węglowych, 
a także (w miarę takiej potrzeby) w 
b) aneksach do planów urządzenia lasu.

§ 29
1. Zbiorczy Program Węglowy jest zatwierdzany przez Dyrek-

tora Generalnego Lasów Państwowych w drodze jego  
decyzji zarządczej. 

2. ZPW stanowi podstawę założenia  Rejestru JDW, o którym 
mowa w rozdziale 6. 

§ 30
1. Zbiorczy Program Węglowy podlega aneksowaniu w każdym 

przypadku, w którym, w wykonaniu § 11 ust. 2, przystąpienie 
określonego nadleśnictwa do PLGW nastąpi po styczniu 2017 r.

2. Do aneksów do ZPW postanowienia § 27–29 stosuje się odpo-
wiednio.

Rozdział 5.
Sporządzanie oraz aktualizowanie przedsięwzięć  

do realizowania przez LP 
według sugestii nabywców jednostek dwutlenku węgla

§ 31
1. Z mocy niniejszego zarządzenia elementem umowy LP z 

podmiotami będącymi nabywcami JDW powinno być upraw-
nienie tych nabywców do wskazywania (sugerowania) Lasom 
Państwowym określonych działań do wykonania z listy wspól-
nych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych proponowanych przez LP do realizacji, zwanej dalej listą 
przedsięwzięć.

2. Ustala się, że lista przedsięwzięć powinna zawierać:
1) miejsca i okres wykonywania;
2) zakres rzeczowy;
3) kosztorys;
4) przewidywane efekty, związane z realizacją

 wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych.

§ 32
Obowiązek ustalenia projektu listy przedsięwzięć nakłada się 

na:
1) CKPŚ 
oraz na 
2) Centrum Informacyjne Lasów Państwowych (przywoływane 

dalej również za pomocą akronimu CILP), działające w wyko-
naniu porozumienia z DGLP. 

§ 33
Ustala się następujące wytyczne, którymi CKPŚ i CILP powinny 

się kierować przy sporządzaniu projektu listy przedsięwzięć:
1) projekt listy przedsięwzięć powinien być następstwem ankiety 

wystosowanej do osób, będących w szczególności:
a) członkami:

– Kolegium Lasów Państwowych,
– Komisji Leśno-Samorządowej,
– Komisji Drzewnej,
– Komisji Wspólnej,
– Forum Ekologicznego,
– Bractwa Leśnego,
– Komisji Kombatanckiej, 
– Zespołu Duszpasterskiego,

b) nadleśniczymi,
c) dyrektorami parków narodowych,
d) dziekanami wydziałów leśnych szkół wyższych lub 

wydziałów podobnych,
e) dyrektorami placówek naukowo-badawczych o leśnej 

specjalności lub specjalności podobnej,
f) dyrektorami techników leśnych lub szkół podobnych;
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2) osoby ankietowane (respondenci) powinny być ukierunko-
wane w swoich odpowiedziach poprzez umieszczenie w ww. 
ankiecie następującego obszaru uprawnionego działania 
Lasów Państwowych, w ramach którego mogą być artykuło-
wane postulaty co do działań do podjęcia przez Lasy 
Państwowe:
a) gospodarka leśna, jeżeli nie polega na realizacji pozapro-

dukcyjnych funkcji lasu (np. zmiana sposobu prowadzenia 
określonych działań w określonych miejscach geograficz-
nych),

b) realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu:
a) o charakterze społecznym (np. wzmożenie w niektó-

rych miejscach geograficznych świadczeń wypoczynko-
wych),

b) o charakterze środowiskotwórczym i środowisko-
ochronnym, 

c) realizacja działań w zakresie czynnej ochrony przyrody,
d) edukacja leśna i historyczna,
e) przedsięwzięcia infrastrukturalne (w szczególności w 

ramach wspólnego działania Lasów Państwowych oraz 
samorządu),

f) poprawa funkcjonowania Lasów Państwowych jako insty-
tucji;

3) wyniki ankiety należy poddać analizie w celu:
a) odrzucenia działań postulowanych wprawdzie przez 

respondentów, jednak z oczywistych względów niezasłu-
gujących na umieszczenie na liście przedsięwzięć, 

b) jednoznacznego, zgodnego z klasyfikacją uprawnionego 
obszaru działalności Lasów Państwowych, nazwania 
działań postulowanych przez respondentów,

c) logicznego pogrupowania tych działań,
d) utworzenia z działań, o których mowa w lit. c, ich zbiorów 

kwalifikujących się do sfinansowania z użyciem środków 
związanych z funduszem leśnym, w tym jako wspólne 
przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych,

e) uszeregowania zbiorów, o których mowa w lit. d,  według 
priorytetowości ocenionej przez CKPŚ i CILP.

§ 34
1. CKPŚ i CILP przedstawiają Dyrektorowi Generalnemu Lasów 

Państwowych projekt listy przedsięwzięć do zatwierdzenia. 
2. Zatwierdzenie projektu listy przedsięwzięć następuje w drodze 

decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. 
3. Komórka organizacyjna DGLP właściwa do spraw planowania 

uwzględnia przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 2 (po jej 
zatwierdzeniu), w planie funduszu leśnego – z odpowiednim 
uwzględnieniem postanowień § 54 i 55. 

§ 35
Lista przedsięwzięć podlega okresowej aktualizacji. Do aktuali-

zacji  listy przedsięwzięć postanowienia § 31–34 stosuje się odpo-
wiednio.

Rozdział 6.
Rejestr jednostek dwutlenku węgla i działania z nim związane 

§ 36
1. Tworzy się Rejestr JDW.
2. Rejestr JDW:

1) stanowi część składową portalu, o którym mowa w rozdziale 
12;

2) jest prowadzony przez CKPŚ;
3) podlega utrzymaniu administracyjnemu przez Zakład Infor-

matyki Lasów Państwowych (ZILP).
3. W Rejestrze JDW utrwala się według poszczególnych nadleś- 

nictw oraz wytwórców wspierających, a także zbiorczo:
1) ilość JDW do wytworzenia w okresie prognostycznym w reali-

zacji programów węglowych – ogółem oraz w rozbiciu na:

a) ilość JDW planowaną do zbycia – ogółem oraz w rozbiciu 
na JDW:
– JDW objęte umowami przyrzekającymi zbycie, o których 

mowa w § 44  (ilość JDW oznaczonych wstępnie pod 
względem nabywców),

– pozostające do wstępnego oznaczenia pod względem 
przyszłych nabywców,

b) ilość JDW planowaną do tworzenia rezerwy JDW, o której 
mowa w rozdziale 7;

2) ilość JDW wytworzonych ogółem niestanowiących rezerwy 
JDW oraz w rozbiciu na JDW:
a) przeniesione do rezerwy JDW (w rejestrze ze znakiem 

minus),
b) przeznaczone do objęcia umowami zbycia JDW, przy 

czym umowy te:
– powinny stanowić konkretyzację umów, o których mowa 

w pkt 2 lit. a,
– w dalszej części niniejszego zarządzenia są przywoły-

wane jako umowy zbycia JDW,
c) objęte umowami zbycia JDW,
d) wydane nabywcom JDW (w rejestrze ze znakiem minus),
e) przeniesione z rezerwy JDW, jeżeli w rachunku nara-

stającym nastąpi nadmierne wydanie JDW na rzecz 
nabywców;

3) ilość JDW stanowiących rezerwę JDW ogółem oraz w rozbiciu na: 
a) JDW przeniesione do poz. 3e rejestru JDW, zwane dalej 

JDW aktywowanymi (w rejestrze ze znakiem minus), 
b) nieoznaczone pod względem nabywców, 
c) oznaczone pod względem nabywców,
d) objęte umowami zbycia JDW z rezerwy JDW,
e) wydane nabywcom JDW z rezerwy JDW (w rejestrze ze 

znakiem minus).

§ 37
1. Na:

1) nadleśnictwa będące wytwórcami JDW, 
2) jednostki organizacyjne LP prowadzące składy drewna ener-

getycznego,
3) wytwórców wspierających –

 nakłada się obowiązek przedkładania raz do roku sprawozdania 
z realizacji programu węglowego.

2. Sporządzając sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, należy – 
wzorując się na ustalonym w niniejszym zarządzeniu postępowaniu 
służącym sporządzeniu planu wytwarzania JDW –  uwzględniać:
1) faktyczną charakterystykę taksacyjną na koniec roku spra-

wozdawczego wydzieleń leśnych, wchodzących w skład 
LGW oraz obszarów referencyjnych, wynikającą z:
a) faktycznie wykonanych działań dodatkowych w leśnictwie,
b) faktycznie zrealizowanych działań w wykonaniu projektów, 

o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, lit. b, 
c) opisu taksacyjnego wydzieleń utrwalonego na koniec roku 

sprawozdawczego  w SILP (z uwzględnieniem wszelkich 
udoskonaleń funkcjonalnych, jakie zostaną w tym zakresie 
zaimplantowane w SILP z wykorzystanie w szczególności 
wyników projektu badawczego, o którym mowa w § 2,

d) najnowszych wariantów modelu kanadyjskiego oraz 
najnowszej wiedzy o funkcji terenów bagiennych w akumu-
lowaniu węgla organicznego;

2) faktyczny przebieg składowania drewna na składach energe-
tycznych oraz bieżące wyniki tematu badawczego, o którym 
mowa w § 18 ust. 4 pkt e pierwsze tiret.

3. Częścią składową ww. sprawozdania powinien być poświad-
czony za zgodność ze stanem faktycznym wykaz dokumentów 
będących dowodami poniesionych kosztów działań w LGW oraz 
na terenie obszaru referencyjnego.  

4. Wytwórcy wspierający sprawozdania swoje przedkładają właści-
wemu nadleśniczemu; właściwy nadleśniczy jest obowiązany do 
dokonania oceny sprawozdań sporządzanych przez wytwórców 
wspierających. Postanowienia ust. 3 nie stosuje się.
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5. Z uwzględnieniem ust. 3, sprawozdania, o których mowa w ust. 1, 
są poddawane ocenie nadzorczej dokonywanej przez właści-
wych dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, po 
czym podlegają przesłaniu do CKPŚ.

6. Wzór sprawozdania z realizacji programu węglowego będzie 
stanowić przedmiot załącznika nr 12. 

§ 38
1. Na CKPŚ nakłada się obowiązek sporządzania projektu Zbior-

czego Sprawozdania z Realizacji Programów Węglowych.
2. Projekt Zbiorczego  Sprawozdania z Realizacji Programów 

Węglowych jest poddawany audytowi dokonywanemu przez 
jednostkę audytorską.

3. Audyt jednostki audytorskiej może zawierać wnioski co do zmian 
i uzupełnień w poszczególnych sprawozdaniach z realizacji 
programu, a w konsekwencji w projekcie Zbiorczego Sprawoz-
dania z Realizacji Programów Węglowych.

4. CKPŚ, po zasięgnięciu opinii zespołu osłonowego, jest obowią-
zane do przygotowania projektu decyzji zarządczej Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych w sprawie ustalenia Zbior-
czego Sprawozdania z Realizacji Programów Węglowych. W 
projekcie decyzji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, 
uwzględnia się odpowiednio zmiany i uzupełnienia, o których 
mowa w ust. 3.

5. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, w drodze decyzji 
zarządczych, zatwierdza Zbiorcze Sprawozdania z Realizacji 
Programów Węglowych.

§ 39
Kierując się  ilorazem ilości JDW planowanych do zbycia do 

ilości JDW planowanych do tworzenia rezerwy JDW (por.  
rozdział 7):

1) część wytworzonych JDW jest systematycznie przenoszona 
do rezerwy JDW,

2) pozostała zaś część jest przeznaczana do wydania na 
podstawie umów zbycia JDW.

§ 40
1. W miarę postępu procesu wytwarzania JDW – Centrum Koordy-

nacji Projektów Środowiskowych, kierując się zasadą proporcjo-
nalności, jest obowiązane do sukcesywnego podpisywania 
umów zbycia JDW. Podpisanie umowy, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym, stanowi warunek wydania JDW. 

2. Wzór umowy zbycia JDW będzie stanowić przedmiot załącznika 
nr 13. 

3. Wydanie JDW na rzecz nabywcy następuje poprzez spisanie 
protokołu wydania JDW, którego stronami są:
1) działający imieniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych dyrektor CKPŚ
oraz
2) nabywca JDW lub jego przedstawiciel, 

 przy czym do spisania protokołu można przystąpić po uregulo-
waniu przez ww. nabywcę jego zobowiązań z tytułu nabycia 
JDW.

§ 41
Jeżeli na koniec okresu prognostycznego ewidencja Rejestru 

JDW będzie obejmować  jednostki dwutlenku węgla, o których 
mowa w § 36 ust. 3 pkt 3 lit. b – jednostki te powinny zostać prze-
niesione do rezerwy JDW. 

§ 42
1. Ustala się, że poczynając od roku 2027 jednostki dwutlenku 

węgla, stanowiące na koniec okresu prognostycznego rezerwę 
JDW, powinny zostać przeznaczane do zbycia w drodze postę-
powań aukcyjnych, o których mowa w § 57.

2. Jednostki dwutlenku węgla, które na drodze ww. postępowań 
aukcyjnych nie zostaną oznaczone pod względem nabywców, 
zdejmuje się ze stanu ewidencyjnego Rejestru JDW.

§ 43
1. Wyniki postępowań, o których  mowa w § 42 ust. 1, powinny być 

kwitowane umowami zbycia JDW z rezerwy JDW. Podpisanie 
umowy zbycia JDW z rezerwy JDW stanowi warunek wydania 
JDW z rezerwy JDW.

2. Wzór umowy zbycia JDW z rezerwy JDW będzie stanowić 
przedmiot załącznika nr 14. 

3. Wydanie JDW z rezerwy JDW  na rzecz nabywcy następuje 
poprzez spisanie protokołu wydania JDW z rezerwy JDW, 
którego stronami są:
1) działający imieniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych dyrektor CKPŚ
oraz
2) nabywca JDW z rezerwy JDW lub jego przedstawiciel, 

 przy czym do spisania protokołu można przystąpić po uregulo-
waniu przez ww. nabywcę jego zobowiązań z tytułu nabycia 
JDW z rezerwy JDW.

§ 44
1. Ustala się, że źródłami danych do umieszczania w rejestrze 

JDW, są:
1) dane zawarte, w podziale na wytwórców, w Zbiorczym 

Programie Węglowym lub w aneksie do niego (ilość JDW – 
plan wytworzenia);

2) decyzja zarządcza Dyrektora Generalnego w sprawie plano-
wanej rezerwy JDW (plan rezerwy JDW; plan JDW do zbycia 
ogółem);

3) dane wynikające z umów przyrzekających zbycie (ilość JDW 
oznaczonych wstępnie pod względem nabywców; ilość JDW 
pozostających do wstępnego oznaczenia pod względem 
przyszłych nabywców); 

4) decyzje zarządcze, o których mowa w § 38 ust. 5 z odpo-
wiednim użyciem ilorazu, o którym mowa w § 39  (ilość JDW 
wytworzonych  niestanowiących rezerwy JDW: razem oraz 
według poszczególnych wytwórców, a także w rozbiciu na: 
/1/ JDW przeniesione do rezerwy JDW, /2/ JDW przezna-
czone do objęcie umowami zbycia JDW);

5) umowy zbycia JDW (JDW objęte umowami zbycia JDW); 
6) protokół wydania JDW (JDW wydane nabywcom JDW);
7) wyniki postępowań aukcyjnych (JDW z rezerwy JDW ozna-

czone pod względem nabywców);
8) umowy zbycia JDW z rezerwy JDW (JDW z rezerwy JDW 

objęte umowami zbycia);
9) protokół wydania JDW z rezerwy JDW (JDW z rezerwy JDW 

wydane nabywcom).
2. W takim zakresie, w jakim nie wynika to ze źródeł danych, o 

których mowa w ust. 1, utrwalenia w rejestrze JDW są dokony-
wane automatycznie w realizacji algorytmów zainstalowanych w 
systemie informatycznym LP, w tym:
1) ilość JDW pozostająca do wstępnego oznaczenia pod 

względem przyszłych nabywców   jest ustalana jako różnica 
pomiędzy: /1/  ogólną ilością JDW planowaną do zbycia a /2/ 
ilością JDW objętych ww. umowami przyrzekającymi;

2) ilość JDW przeznaczonych do objęcia umowami zbycia JDW 
jest automatycznie korygowana o ilość JDW obejmowanych 
umowami zbycia JDW;

3) ilość JDW przenoszonych do rezerwy JDW  jest ustalana w 
wykonaniu § 39 oraz § 41; 

4) ilość JDW  wytworzonych ogółem jest automatycznie korygo-
wana o ilość JDW przenoszonych z rezerwy;

5) ilość JDW przeznaczonych do objęciami umowami zbycia 
JDW jest zmniejszana w miarę obejmowania JDW umowami 
zbycia JDW;

6) ilość JDW aktywowanych (zapis ze znakiem minus) oraz 
ilość JDW przenoszonych z rezerwy jest utrwalana w reje-
strze JDW automatycznie w każdym przypadku, w którym (w 
następstwie aktualizacji na podstawie danego Zbiorczego 
Sprawozdania z Realizacji Programów Węglowych) suma 
ilości JDW:
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a) przeniesionych do rezerwy,
b) przeznaczonych do objęcia umowami zbycia JDW,
c) objętych umowami zbycia JDW,
d) wydanych nabywcom JDW

 przekroczy ilość JDW wytworzonych ogółem, przy czym 
następuje to do wysokości tego przekroczenia, chyba że 
aktualny stan JDW stanowiących rezerwę JDW pozwala na  
to jedynie do wysokości tegoż stanu;

7) ilość JDW stanowiących rezerwę JDW ogółem zmniejsza się 
automatycznie o ilość JDW aktywowanych oraz o ilość JDW 
wydanych z rezerwy JDW;

8) ilość JDW nieoznaczonych w ramach rezerwy JDW pod 
względem nabywców stanowi różnicę pomiędzy ilością JDW 
stanowiących rezerwą JDW ogółem a ilością JDW oznaczo-
nych w ramach rezerwy JDW pod względem nabywców;

9) ilość JDW oznaczonych w ramach rezerwy JDW pod 
względem nabywców zmniejsza się automatycznie o ilość 
JDW z rezerwy JDW objętych umowami zbycia JDW z 
rezerwy JDW;

10) ilość JDW objętych umowami zbycia JDW z rezerwy JDW 
zmniejsza się automatycznie w miarę wydawania JDW z 
rezerwy JDW.

3. Ilekroć zmiany w rejestrze JDW wymagają skorygowania 
zapisów dotyczących poszczególnych wytwórców, dokonuje się 
tego zgodnie z zasadą proporcjonalności.

§ 45
Aplikacja informatyczna związana z Rejestrem JDW jako 

częścią składową portalu, o którym mowa w rozdziale 12, powinna 
umożliwiać generowanie raportu, którego wzór będzie przedsta-
wiony w załączniku nr 15.

Rozdział 7.
Wytwarzanie jednostek dwutlenku węgla. Tworzenie rezerwy 

jednostek dwutlenku węgla 

§ 46
1. Dany wytwórca wytwarza JDW poprzez realizację związanego z 

nim programu węglowego jako częścią składową ZPW, o którym 
mowa w § 29 ust. 1.

2. Wytwarzanie JDW w LGW rodzi obowiązek należytego wykony-
wania zadań w ramach obszarów referencyjnych, o których 
mowa w § 6 ust. 3. 

§ 47
1. Mając na względzie niepewność wytwarzania JDW związaną z 

możliwością występowania w okresie prognostycznym zdarzeń 
zakłócających wzrost i rozwój ekosystemów leśnych oraz 
ekosystemów funkcjonalnie z nimi związanych (w następstwie 
m.in. takich zjawisk, jak szkody od wiatru, pożary leśne, 
nadmierne wystąpienia organizmów owadzich itp.) – określona 
część JDW planowanych do wytworzenia, a w ślad za tym okre-
ślona część JDW wytworzonych, powinna być używana odpo-
wiednio do  sporządzania planu rezerwy JDW oraz do tworzenia 
rezerwy JDW.

2. Kierując się wskazaniami konsultacyjnymi zespołu osłonowego, 
CKPŚ sporządza projekt decyzji zarządczej Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych w sprawie ilorazu ilości JDW plano-
wanych do zbycia do ilości JDW planowanych do tworzenia 
rezerwy JDW jako wskaźnika:
1) służącego do sporządzania planu rezerwy JDW;
2) służącego do zawiązywania faktycznej rezerwy JDW w miarę 

postępu procesu wytwarzania JDW. 
3. Iloraz, o którym mowa w ust. 2, podlega ustaleniu w drodze 

decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych.  

4. W uzasadnionych przypadkach iloraz, o którym mowa, może 
podlegać zmianie w ciągu okresu prognostycznego. Do zmiany 
tego ilorazu postanowienia ust. 2. i 3 stosuje się odpowiednio, z 

tym że decyzja zarządcza Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych powinna rozstrzygać co do konieczności stoso-
wania tego ilorazu nie tylko w odniesieniu do dokonywania przy-
szłościowych zapisów w Rejestrze JDW następujących, lecz 
również w odniesieniu do okresu przeszłego.  

Rozdział 8.
Dopuszczanie jednostek dwutlenku węgla do obrotu. 

Dokonywanie obrotu jednostkami dwutlenku węgla. Realizowanie 
przez Lasy Państwowe zobowiązań względem nabywców JDW

§ 48
Ustala się, że przedmiot obrotu stanowią:
1) w trakcie okresu prognostycznego – jednostki dwutlenku 

węgla niestanowiące rezerwy JDW;
2) po okresie prognostycznym (od roku 2027) – jednostki 

dwutlenku węgla stanowiące rezerwę JDW.

§ 49
1. CKPŚ zobowiązuje się do przygotowania projektu decyzji 

zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w 
sprawie zasadniczej procedury aukcyjnej służącej oznaczeniu 
JDW (niestanowiących rezerwy JDW) pod względem przyszłych 
nabywców.

2. Projekt decyzji, o którym mowa w ust. 1, powinien objąć 
wszystkie JDW, które na podstawie ZPW zostaną wprowadzone 
do Rejestru JDW jako JDW planowane do zbycia – ogółem (por. 
§ 36 ust. 3 pkt 1 lit. a). W trakcie okresu prognostycznego mogą 
być wszczynane procedury aukcyjne o charakterze uzupełnia-
jącym.

§ 50
1. Podjęcie przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

decyzji, o której mowa w § 49, należy traktować jako formalną 
podstawę inicjacji obrotu JDW niestanowiącymi rezerwy  
JDW.

2. Obrót JDW niestanowiącymi rezerwy JDW jest dokonywany z 
użyciem aplikacji informatycznej, pozwalającej na prowadzenie  
aukcji o nazwie  „e – JDW” . Aplikacja, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym, stanowi część składową portalu, o którym 
mowa w rozdziale 12.

§ 51
1. Oznaczanie JDW (niestanowiących rezerwy JDW) pod 

względem przyszłych nabywców powinno być poprzedzone 
rozpoczęciem oraz osiągnięciem odpowiedniego stanu zaawan-
sowania, zakrojonej na szeroką skalę i trwającej przez cały 
okres prognostyczny,  kampanii promującej PLGW, do prowa-
dzenia której zobowiązuje się CILP. Formalną podstawą 
kampanii, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna 
być decyzja zarządcza Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych, o której mowa w ust. 2. 

2. CILP zobowiązuje się do opracowania:
1) projektu kampanii, o której mowa w ust. 1;
2) projektu decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych w sprawie kampanii promocyjnej PLGW.

§ 52
1. Oznaczanie JDW (niestanowiących rezerwy JDW) pod 

względem przyszłych nabywców powinno następować z zacho-
waniem następującej procedury: 
1) CKPŚ poprzez ogłoszenie prasowe oraz wysłanie informacji 

indywidualnych, w tym do podmiotów, z którymi Lasy 
Państwowe podpisały wcześniej stosowne listy intencyjne, 
które zostaną zawarte w załączniku nr 16, zawiadamia m.in.  
o:
a) okresie, w którym potencjalni nabywcy JDW mogą reje-

strować się z użyciem funkcjonalności portalu, o którym 
mowa w rozdziale 12, 
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b) sposobie uzyskiwania informacji o loginie i haśle, przysłu-
gujących poszczególnym podmiotom będącym potencjal-
nymi nabywcami JDW,

c) sposobie rejestrowania się w ww. portalu,
d) sposobie nadawania sobie kryptonimu, 
e) proponowanej cenie  jednostkowej zbycia JDW, 
f) terminie rozpoczęcia i zakończenia procedury aukcyjnej,
g) sposobie obkładania oferty zbycia  ofertą nabycia,
h) sposobie wskazywania przedsięwzięć do wykonania przez 

Lasy Państwowe w zamian za nabycie JDW,
i) algorytmie przydziału JDW,
j) sposobie informowania oferentów o wyniku postępowania 

aukcyjnego;
2) ZILP:

a) doprowadza do przekazania do podmiotów, o których 
mowa w pkt 1 lit. c, informacji o loginie i haśle dostępu do 
tej aplikacji,

b) przez cały czas trwania oznaczania JDW (niestanowią-
cych rezerwy JDW) pod względem przyszłych nabywców 
utrzymuje w sprawności funkcjonalnej aplikację „e – JDW”;

3) w terminie, określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, 
CKPŚ za pomocą aplikacji „e – JDW” przedstawia ofertę 
zbycia JDW (niestanowiących rezerwy JDW), zawierającą 
m.in. liczbę JDW do zbycia oraz proponowaną cenę jednost-
kową zbycia JDW (zwaną także ceną wyjściową);

4) każdy podmiot zainteresowany nabyciem JDW (po uzyskaniu 
dostępu do aplikacji „e – JDW” w następstwie: /1/ zarejestro-
wania się w ww. portalu pod własną firmą lub pod krypto-
nimem – do wyboru oraz /2/ zaakceptowania regulaminu 
aukcji) składa ofertę nabycia JDW, w ramach której podaje:
a) liczbę JDW do nabycia,
b) cenę jednostkową, za jaką zamierza nabyć JDW (nie 

mniejszą aniżeli ww. cena wyjściowa),
c) sugestie co do przedsięwzięć, o których mowa w rozdziale 5,

 przy czym w trakcie trwania procedury aukcyjnej każdy 
podmiot może na bieżąco śledzić swoją aktualną sytuację z 
punktu widzenia przysługującej mu na dany moment  liczby 
JDW na tle sytuacji innych uczestników aukcji, a w ślad za 
tym może wiele razy zmieniać (modyfikować) swoją ofertę 
nabycia JDW pod każdym względem  aż do ostatnich sekund 
trwania aukcji;

5) jeżeli na dany moment sumaryczna liczba JDW objętych 
ofertami nabycia JDW:
a) jest większa aniżeli liczba JDW objętych ofertą zbycia, 

każdy z podmiotów ma możliwość uzyskania informacji o 
aktualnej liczbie JDW mu przysługujących, która to liczba 
jest dana następującym wzorem:

(3)   Ln = [(L1)/∑N]/Nn,

 w którym poszczególne symbole oznaczają: 
 Ln – liczba JDW przysługująca podmiotowi „n”, który zaofe-

rował wolę nabycia   JDW po określonej cenie (liczba JDW 
x oferowana cena jednostkowa),

 L1 – ogólna liczba JDW, na jaką opiewa oferta zbycia JDW,
 ∑N – sumaryczna zaoferowana wartość nabycia JDW 

przez podmioty uczestniczące w aukcji, 
 Nn – wartość nabycia JDW (cena jednostkowa x liczba 

jednostek JDW) zaoferowana przez podmiot „n”;
b) jest mniejsza  aniżeli liczba JDW objętych ofertą zbycia, 

każdy z podmiotów ma możliwość uzyskania informacji o 
aktualnej liczbie JDW mu przysługujących, która to liczba 
jest dana następującym wzorem:

(4)   Ln = [(L2)/∑N]/Nn,

 w którym L2 oznacza sumaryczną liczbę JDW aktualnie 
zaoferowanych do nabycia, pozostałe zaś symbole ozna-
czają to samo, co we wzorze (4), 

 z tym, że wyniki zastosowania wzorów (3) i (4) podlegają 
korektom poprzez zastosowanie algorytmów, które przykła-
dowo zostaną scharakteryzowane w załączniku 17 (arkusz w 
formacie EXCEL, pozwalający na interaktywne zapoznanie 
się ze sposobem: /1/ ustalania liczby JDW, przysługujących 
poszczególnym  oferentom, a także /2/ ustalania kwoty 
środków, o których mowa w § 54 ust. 2);

6) każdy z podmiotów uczestniczących w postępowaniu 
aukcyjnym może w każdej chwili wycofać swoją ofertę, lecz 
jeżeli do czasu zakończenia postępowania aukcyjnego tego 
nie dokona, jest to równoznaczne z zobowiązaniem się tego 
podmiotu do zawarcia umowy przyrzekającej nabycie JDW, 
przy czym do zawierania umów przyrzekających nabycie 
JDW, według wzoru, który będzie przedmiotem załącznika  
nr 18, jest zobowiązane CKPŚ. 

2. Wydawanie JDW (niestanowiących rezerwy JDW) oznaczonych 
pod względem przyszłych nabywców  i objętych umowami przy-
rzekającymi nabycie JDW następuje w wykonaniu § 40, przy 
czym:
1) osoby reprezentujące nabywców JDW są zapraszani na 

Centralne Obchody Dni Lasu dla uroczystego wręczenia im 
dokumentów zaświadczających o protokolarnym nabyciu 
JDW;

2) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zapewnia umiesz-
czenie firmy nabywców, uporządkowanych według wartości 
nabytych JDW, na ekranie tablicy elektronicznej umiesz-
czonej na elewacji frontowej budynku, będącego siedzibą 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych; na tablicy, o której 
mowa w zdaniu poprzedzającym, podaje się również infor-
macje o liczbie zakupionych JDW przez nabywców oraz o 
przedsięwzięciach, o których mowa w § 54 i 55 (z uwzględ-
nieniem ich statusu: przedsięwzięcie przewidziane do reali-
zacji, przedsięwzięcie w trakcie realizacji oraz przedsięwzięcie 
zrealizowane).

§ 53
1. Proponowana cena jednostkowa zbycia JDW, o której mowa w  

§ 52 pkt 1 lit. e, powinna być ustalana z uwzględnieniem cen 
(także spodziewanych cen)  na dobra (takie, jak jednostki emisji 
CO2, kredyty węglowe itp.),  podlegające (mające podlegać) 
obrotowi, m.in. w związku z realizacją Konwencji Klimatycznej 
czy unijnego systemu ETS. 

2. Cena jednostkowa faktycznego zbycia JDW (niestanowiących 
rezerwy JDW) może podlegać indeksacji w stosunku do ceny 
ustalonej w wyniku aukcji – stosownie do treści umowy przyrze-
kającej nabycie JDW (niestanowiących rezerwy JDW).

§ 54
1. Składając ofertę  nabycia JDW lub dokonując jej modyfikacji w 

trakcie trwania procedury aukcyjnej, każdy podmiot wskazuje 
jedno przedsięwzięcie z listy przedsięwzięć, ustalanej w wyko-
naniu rozdziału 5  niniejszego zarządzenia. 

2. W wykonaniu algorytmu, który będzie zawarty w załączniku  
nr 17, następuje identyfikacja przedsięwzięć stanowiących 
zobowiązanie realizacyjne Lasów Państwowych, a także może 
następować zmiana in	 plus lub/oraz in	minus	 	kwoty środków 
związanych z funduszem leśnym, przeznaczonych kosztory-
sowo na realizację tychże przedsięwzięć.

3. W trakcie procedury aukcyjnej oferenci powinni mieć możliwość 
śledzenia kwoty środków pieniężnych przeznaczonych aktualnie 
na realizację poszczególnych ww. przedsięwzięć, w tym na reali-
zację przedsięwzięć przez nich wskazanych (obstawionych).

4. Jeżeli w następstwie  zastosowania algorytmu, o którym mowa 
w ust. 2, następuje wynikowo (końcowo) zmiana kwoty środków 
przeznaczonych na realizację danego przedsięwzięcia, CKPŚ 
jest zobowiązane do doprowadzenia do odpowiedniej zmiany  
charakterystyki tego przedsięwzięcia, w szczególności z punktu 
widzenia jego zakresu rzeczowego – z odpowiednim uwzględ-
nieniem postanowień rozdziału 5.
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5. Lasy Państwowe, kierując się zasadą racjonalności, zastrzegają 
sobie dokonywanie mało istotnych korekt kwot środków, wynika-
jących z wykonania postanowień ust. 1–4. 

6. Korekta, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek CKPŚ i 
wymaga decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych.

7. CKPŚ sporządza projekt decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, ustalającej przedsięwzięcia do wykonania 
przez LP z uwzględnieniem  ww. wskazań (sugestii) nabywców JDW. 
W decyzji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, określa się: 
1) miejsca (w tym jednostki organizacyjne LP) i okres wykony-

wania działań;
2) zakres rzeczowy; 
3) kosztorys;
4) przewidywane efekty związane z realizacją przedsięwzięcia. 

8. Ustalenia zawarte w decyzji, o której mowa w ust. 7, ujmuje się 
(z uwzględnieniem porozumień, o których mowa w § 55) w 
planie finansowym funduszu leśnego, przy czym:
1) w roku 2017 oraz latach prowadzenia aukcji uzupełniających 

(w odniesieniu do  przedsięwzięć inicjowanych w następstwie 
tychże aukcji) powinno to następować poprzez ustalanie 
odpowiednio wysokiej rezerwy ogólnej funduszu leśnego;

2) w latach, w których  przedsięwzięcia zainicjowane:
a) w roku 2017 
lub zainicjowane 
b) w następstwie aukcji uzupełniających

 są (mają być) kontynuowane, powinno to następować 
poprzez ujmowanie w planie funduszu leśnego konkretnych 
pozycji wydatkowych na tę kontynuację.

§ 55
W celu zapewnienia wykonania ww. przedsięwzięć:
1) CKPŚ zobowiązuje się do:

a) zawarcia (zawierania) na realizację każdego z tych przed-
sięwzięć porozumień, których stronami powinny być:
– dyrektor CKPŚ działający imieniem Dyrektora General-

nego Lasów Państwowych, 
– właściwy dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwo-

wych (właściwi dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych),

– jednostki organizacyjne Lasów Państwowych jako 
bezpośredni wykonawcy działań składających się na 
dane przedsięwzięcie,

b) prowadzenia należytej działalności kontrolingowej, nadzor-
czej i kontrolnej w przedmiocie wykonywania porozumień, 
o których mowa w lit. a,

c) sporządzania projektów aneksów do ww. porozumień i 
doprowadzania do ich podpisywania, jeżeli wymagać tego 
będą wyniki działalności, o której  mowa w lit. b;

2) właściwych terytorialnie dyrektorów regionalnych dyrekcji 
Lasów Państwowych zobowiązuje się do sprawowania nale-
żytej kontroli funkcjonalnej oraz następczej  oraz udzielania 
koniecznej pomocy, podlegającym ich nadzorowi, jednostkom 
organizacyjnym Lasów Państwowych, będącym bezpośred-
nimi wykonawcami działań w ramach ww. przedsięwzięć.

§ 56
1. Urzeczywistnianie ww. przedsięwzięć polega na realizowaniu 

porozumień (wraz z aneksami), o których to porozumieniach i 
aneksach jest mowa w § 55.

2. Jednostki organizacyjne LP, będące bezpośrednimi wykonaw-
cami działań w ramach ww. przedsięwzięć, zobowiązuje się do 
sporządzania corocznie, z zachowaniem wzoru, który będzie 
przedmiotem załącznika nr 19, pod nadzorem właściwych tery-
torialnie dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych 
sprawozdań z postępu prac w realizacji tychże działań – przy 
kontrolingowej, kontrolnej oraz korekcyjnej funkcji CKPŚ. 

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2, powinny być przesy-
łane do CKPŚ. 

§ 57
1. Do:

1) oznaczania JDW (stanowiących rezerwę JDW) pod 
względem przyszłych nabywców; 

2) wydawania JDW (stanowiących rezerwę JDW), 
3) podejmowania przez LP zobowiązań względem nabywców 

JDW (stanowiących rezerwę JDW), polegających na 
uwzględnianiu przez LP wskazań nabywców JDW (stanowią-
cych rezerwę JDW) co realizacji przez LP określonych przed-
sięwzięć;

4) realizowania i zdawania sprawy z realizacji przedsięwzięć, o 
których mowa w pkt 3 –

 postanowienia § 49–56 stosuje się odpowiednio, z tym że nie 
zawiera się umów przyrzekających nabycie, lecz wyłącznie 
umowy zbycia JDW (stanowiące rezerwę JDW).

2. Pod koniec okresu prognostycznego Dyrektor Generalny Lasów 
Państwowych wyda zarządzenie konkretyzujące i aktualizujące 
postępowanie związane z JDW (stanowiącymi rezerwę JDW). 

Rozdziała 9.
Rozrachunki finansowe związane z realizacją PLGW.  

Wykorzystywanie środków finansowych pozyskiwanych  
ze zbywania jednostek dwutlenku węgla. 

Prowadzenie ewidencji księgowej zdarzeń  
związanych z realizacją PLGW

§ 58
1. Uznaje się, że ogół jednostek dwutlenku węgla wytwarzanych 

przez Lasy Państwowe i ujmowanych w Rejestrze JDW stanowi 
jeden produkt wyjściowy wspólnego przedsięwzięcia jednostek 
organizacyjnych LP – z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli JDW są dodatkowo wytwarzane z udziałem podmiotów 
spoza Lasów Państwowych, należy przyjmować, iż ogół JDW, o 
którym mowa w ust. 1, powiększony o JDW wytworzone przez 
wytwórców wspierających, stanowi  produkt wspólnego dzia-
łania LP oraz tych właśnie podmiotów.
 

§ 59
1. Za udział w wytwarzania produktu, o którym mowa § 58, nadleś- 

nictwom, z zastrzeżeniem ust. 2,  przysługuje zwrot kosztów 
bezpośrednio wytwórczych ponoszonych na działania w Leśnych 
Gospodarstwach Węglowych. Koszty, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym:
1) na etapie planowania zasadniczego nie są uwzględniane w 

kalkulacji dopłaty netto do nadleśnictw dokonywanej z 
użyciem środków związanych z funduszem leśnym;

2) są pomijane na etapie wewnątrzinstytucjonalnego badania 
wyniku finansowego nadleśnictw.  

2. Za element kosztów wytworzenia JDW uznaje się:
1) koszty ponoszone przez nadleśnictwa na opracowywanie 

programów węglowych oraz sporządzanie sprawozdań z 
realizacji PLGW, 

2) koszty ponoszone na pomoc w opracowywaniu programów 
węglowych oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji PLGW 
w lasach nieznajdujących się w zarządzie LP,

 jednak w tym tylko zakresie, w jakim nie zostały one uwzględ-
nione w trakcie  kalkulacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1. 

3. Na wniosek zainteresowanych nadleśnictw właściwy teryto-
rialnie dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych jest 
obowiązany zwrócić się do Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych  o postawienie do dyspozycji tych nadleśnictw 
środków związanych z funduszem leśnym – do wysokości 
kosztów opracowania programów węglowych (w tym także 
kosztów związanych z pomocą udzielaną przez nadleśnictwa 
wytwórcom wspierającym w trakcie opracowywania przez nich 
programów węglowych dla lasów pozostających poza zarządem 
LP). Do przekazywania i rozliczania środków, o których mowa w 
zdaniu poprzedzającym, postanowienia aktów zarządów w tej 
sprawie stosuje się odpowiednio.  
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4. W celu uzyskania zwrotu kosztów, o którym mowa w ust. 1, 
nadleśnictwa są obowiązane do wystawiania Dyrekcji Gene-
ralnej Lasów Państwowych not księgowych, do których załączni-
kiem powinny być:
1) program węglowy opracowany przez nadleśnictwo;
2) sprawozdanie z realizacji programu węglowego, o którym 

mowa w  § 37 ust. 2;
3) dokumenty dowodzące kosztów poniesionych w związku z 

udzielaniem przez nadleśnictwo  pomocy wytwórcom wspo-
magającym.

5. Noty księgowe powinny być przesyłane do CKPŚ. CKPŚ doko-
nuje kontroli not pod względem formalnym i merytorycznym, po 
czym przekazuje je do DGLP w celu realizacji, przy czym:
1) powinno to następować odpowiednio po zatwierdzeniu Zbior-

czego Programu Węglowego lub ustaleniu Zbiorczego Spra-
wozdania z Realizacji Programów Węglowych;

2) jeżeli nadleśnictwu postawiono do dyspozycji środki, o 
których mowa w ust. 3, ww. noty służą w pierwszej kolejności 
do rozliczenia tychże środków. 

6. Do niebędących nadleśnictwami jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych prowadzących składy drewna energetycz-
nego postanowienia ust. 1–5 stosuje się odpowiednio, przy 
czym podstawą wynagrodzenia za udział w wytwarzaniu JDW 
powinny tu być faktury wystawiane DGLP. 

7. Inne jednostki organizacyjne LP uczestniczące w realizacji 
PLGW korzystają ze środków związanych z funduszem leśnym 
na ogólnych zasadach funkcjonowania tego funduszu. 

§ 60
1. Wytwórcy wspierający wraz ze sprawozdaniem z realizacji 

PLGW przekazują na ręce właściwego terytorialnie nadleśnictwa 
fakturę obciążającą fundusz leśny z tytułu wynagrodzenia za 
wytwarzanie JDW poza lasami w zarządzie LP.

2. Wynagrodzenie bez podatku VAT (Z) przysługujące danemu 
wytwórcy wspomagającemu ustala się po zatwierdzeniu danego 
Zbiorczego Sprawozdania z Realizacji Programów Węglowych, 
stosując następującą formułę:

(5)    Z = (∆Lnp * Pw) – (KLP),

w którym:
∆Lnp – liczba JDW wytworzonych przez wytwórcę wspierającego 

w świetle jego sprawozdania z realizacji programu węglo-
wego rozumiana jako różnica pomiędzy liczbą JDW ujętych 
w rachunku narastającym w bieżącym sprawozdaniu a 
liczbą JDW ujętych  w rachunku narastającym w poprzednim 
sprawozdaniu,

Pw – średnia ważona cena jednostkowa zbycia jednej JDW ujęta 
w umowach zbycia JD,

KLP – koszty poniesione przez nadleśnictwo na pomoc przy 
sporządzeniu przez wytwórcę wspomagającego bieżącego 
sprawozdania z realizacji programu węglowego powięk-
szone o przypis kosztów poniesionych przez nadleśnictwo 
na pomoc przy opracowywaniu przez wytwórcę wspomaga-
jącego programu węglowego.   

3. Jeżeli ze względu na obniżenie w świetle ww. sprawozdania w 
danym roku w rachunku narastającym liczby JDW wytworzo-
nych przez danego wytwórcę wspierającego zastosowanie 
formuły, o której mowa w ust. 2, daje wynik ujemny –  wytwórca 
ten nie otrzymuje wynagrodzenia, a powstałe u niego z tej 
okoliczności zobowiązanie względem funduszu leśnego podlega 
rozliczeniu z należnym wynagrodzeniem odpowiednio w roku 
lub w latach następnych.

4. Jeżeli natomiast wynik ujemny, o którym mowa w ust. 3, dotyczy 
ostatniego roku okresu sprawozdawczego – nadleśnictwo 
zawiera z tym wytwórcą imieniem Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych umowę co do sposobu wywiązania się 
przez tego wytwórcę z zobowiązań wynikających z tej okolicz-
ności.  

5. Szczegółowy sposób ustalania wynagrodzenia przysługującego 
w poszczególnych latach okresu prognostycznego wytwórcom 
wspierającym zostanie scharakteryzowany w załączniku nr 20. 

§ 61
1. Mając na względzie, że z praktycznego punktu widzenia ogół 

JDW, powiększony ewentualnie o JDW wytworzone przez 
wytwórców wspierających, stanowi  nierzeczowy wytwór z reali-
zacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu – zbywanie JDW należy 
traktować  jako element obrotu  produktami gospodarki leśnej, 
uzasadniający uznanie na mocy niniejszego zarządzenia przy-
chodów z tego tytułu za inne dochody, o których mowa w art. 57 
ust. 1 pkt 6 ustawy o lasach (inne dochody uzyskiwane na rzecz 
funduszu leśnego).

2. W ramach konkretyzacji  § 5 ustala się, że po upływie okresu 
prognostycznego i zakończeniu postępowań aukcyjnych doty-
czących JDW (stanowiących rezerwę JDW) środki, związane z 
obrotem JDW, będą systematycznie przeznaczane w trakcie 
planowania finansowo-gospodarczego w Lasach Państwowych 
na finansowanie realizacji wspólnych przedsięwzięć Lasów 
Państwowych i samorządu terytorialnego. 

§ 62 
1. Indeks księgowań zdarzeń, związanych z realizacją w Lasach 

Państwowych PLGW, będzie zawarty w załączniku nr 21. 
2. Głównego Księgowego Lasów Państwowych oraz kierownika 

komórki organizacyjnej właściwej w DGLP do spraw księgo-
wości zobowiązuje się do systematycznego projektowania 
decyzji zarządczych Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych mających na celu doskonalenie, w tym aktualizowanie 
oraz konkretyzowanie indeksu, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 10.
Dokonywanie oceny zmian różnorodności biologicznej  

zachodzących w ekosystemach leśnych oraz  w ekosystemach 
funkcjonalnie z nimi powiązanych w związku 

z wykonywaniem działań dodatkowych w leśnictwie  
w ramach PLGW

§ 63
Z mocy niniejszego zarządzenia – wydzielenia, wchodzące w 

skład LGW oraz obszarów referencyjnych, stają się częścią skła-
dową ogólnopolskiej sieci powierzchni służących wykonaniu Zarzą-
dzenia nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
14 czerwca 2016 r. w sprawie (1) oceny procesu stanowienia obsza-
rów Natura 2000 obejmujących grunty w zarządzie Lasów Państwo-
wych, (2) sporządzania planów urządzenia lasu pełniących również 
funkcje planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000,  
(3) ustalenia systemu okresowej powszechnej inwentaryzacji gatun-
ków roślin, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybra-
nych cech biotopu, mających znaczenie dla oceny stanu lasów oraz 
prognozowania zmian w ekosystemach leśnych (znak ZP.720.3.2016). 

§ 64
1. Działania, będące (w odniesieniu do LGW i obszarów referen-

cyjnych) wykonaniem ww. zarządzenia nr 29, powinny być 
zrealizowane co najmniej na początku okresu prognostycznego 
oraz w ostatnim roku okresu prognostycznego, przy czym 
konkretyzacji przedmiotowych działań będzie poświecona 
odrębna decyzja zarządcza Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych .

2. Wyniki ww. działań powinny być wykorzystane do sporządzenia 
suplementu do pierwszego raportu kwitującego PLGW, o którym 
to raporcie jest mowa w rozdziale 11. Suplement, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zawierać ocenę 
wpływu ukierunkowania określonych części lasów w nadleśnic-
twach na wzmożoną retencję węgla organicznego na kształto-
wanie się różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych oraz 
ekosystemów funkcjonalnie z nimi związanych. 
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Rozdział 11.
Rozliczanie procesu wytwarzania i obrotu jednostkami  

dwutlenku węgla 

§ 65
1. Na CKPŚ nakłada się obowiązek sporządzenia projektów dwóch 

raportów, kwitujących realizację PLGW:
1) pierwszego raportu kwitującego – po upływie okresu progno-

stycznego,
2) drugiego raportu kwitującego – po zakończeniu aukcji jedno-

stek dwutlenku węgla stanowiących rezerwę JDW.
2. Ustala się następujący spis treści projektu pierwszego raportu 

kwitującego:
1) sentencja;
2) syntetyczna prezentacja dorobku projektu badawczego, o 

którym mowa w § 2;
3) charakterystyka LGW, składów drewna energetycznego oraz 

obszarów referencyjnych;
4) charakterystyka działań wykonanych w ramach:

a) LGW,
b) składów drewna energetycznego, 
oraz  
c) obszarów referencyjnych;

5) informacja o liczbie JDW wytworzonych w funkcji czasu w 
okresie prognostycznym;

6) informacja o nabywcach JDW niestanowiących rezerwy 
JDW;

7) informacja o przebiegu wydawania w okresie progno-
stycznym JDW;

8) informacja o kształtowaniu się w funkcji czasu rezerwy JDW;
9) suplement, o którym mowa w § 64 ust. 2;

10) sprawozdanie finansowe z realizacji PLGW w okresie progno-
stycznym, obejmujące:
a) sumę sprolongowanych na koniec okresu prognostycz-

nego dochodów ze zbywania jednostek dwutlenku węgla 
(z wyłączeniem JDW wytworzonych przez wytwórców 
wspierających),

b) sumę sprolongowanych na koniec okresu prognostycznego:
– faktycznych kosztów działań bezpośrednio wytwórczych 

w wydzieleniach stanowiących w nadleśnictwach LGW, 
– kosztów działań pomocniczych na rzecz PLGW (takich, 

jak działania prognostyczne, sprawozdawcze i audytor-
skie),

– przypisów kosztów ogólnego zarządu, logistyki itp. 
pośrednio  produkcyjnych,

 pomniejszoną o sumę sprolongowanych na koniec okresu 
prognostycznego kosztów bezpośrednio produkcyjnych 
(ustalonych na podstawie kosztów poniesionych na dzia-
łalność na terenie obszarów referencyjnych) i związanych 
z nimi kosztów działań pomocniczych (pośrednio produk-
cyjnych), jakie byłyby poniesione na prowadzenie LGW 
w nadleśnictwach, gdyby wydzielenia leśne, stanowiące 
LGW nie były ukierunkowane na wzmożoną retencję 
węgla organicznego,

c) różnicę między sumą, o której mowa w lit. a, a sumą,  o 
której mowa w lit. b, skorygowaną poprzez:
– pomnożenie tej sumy  przez iloraz sumy sprolongowa-

nych na koniec okresu prognostycznego dochodów ze 
zbywania JDW ogółem oraz sumy, o której mowa w lit. a,

– pomniejszenie o sumę sprolongowanych na koniec 
okresu prognostycznego kosztów działalności pomoc-
niczej na rzecz wytwórców wspierających;

11) charakterystyka przedsięwzięć ustalonych, realizowanych i 
zrealizowanych w wykonaniu postanowień § 54–56;

12) informacja o dofinansowaniu realizacji projektów rozwojo-
wych z wykorzystaniem środków związanych ze zbywaniem 
JDW (niestanowiących rezerwy JDW); 

13) podsumowanie.

3. Ustala się następujący spis treści projektu drugiego raportu 
kwitującego: 
1) sentencja;
2) streszczenie pierwszego raportu kwitującego;
3) informacja o nabywcach JDW stanowiących rezerwę JDW;
4) informacja o przebiegu wydawania JDW stanowiących 

rezerwę JDW;
5) informacja o JDW stanowiących rezerwę JDW umorzo- 

nych;
6) końcowe sprawozdanie finansowe z realizacji PLGW; 
7) charakterystyka przedsięwzięć ustalonych, realizowanych  

i zrealizowanych w wykonaniu (JDW niestanowiące rezerwy 
JDW) lub odpowiednim wykonaniu (JDW stanowiące rezerwę 
JDW)  postanowień § 54–56;

8) informacja o dofinansowaniu realizacji projektów rozwojo-
wych z wykorzystanym środków związanych ze zbywania 
JDW (niestanowiących lub stanowiących rezerwę JDW);

9) podsumowanie.

§ 66
Szczegółowa charakterystyka algorytmu służącego opracowa-

niu sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 65 ust. 2  
pkt 10, będzie zawarta w załączniku nr 22. 

§ 67
1. Projekty raportów kwitujących, o których mowa w § 65, CKPŚ 

jest obowiązane przekazać jednostce audytorskiej do oceny 
dokonywanej z punktu widzenia zgodności z kryterium rzetel-
ności w formie pisemnej opinii, zawierającej – w razie takiej 
konieczności – sugestie co do zmian i uzupełnień.

2. Projekty raportów z ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonywanymi przez CKPŚ w rozpatrzeniu sugestii, o których 
mowa w ust. 1, są przekazywane do komórki organizacyjnej, 
właściwej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych do spraw 
rozwoju.

3. Komórka, o której mowa w ust. 2, po zasięgnięciu i odpowiednim 
uwzględnieniu  opinii zespołu osłonowego przygotowuje projekt 
decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
w sprawie zatwierdzenia przedmiotowych raportów.

4. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, po zatwierdzeniu  
ww. raportów, przedkłada je ministrowi właściwemu do spraw 
środowiska z prośbą o poddanie ocenie nadzorczej. 

5. Raporty wraz z ewentualną oceną, o której mowa w ust. 4, są 
odpowiednio uwzględniane w corocznych raportach o stanie 
lasu.  

Rozdział 12.
Informatyczne wspomaganie realizacji PLGW

§ 68
1. W ramach Systemu Informatycznego Lasów Państwowych 

tworzy się Portal CO2.
2. Obowiązek uruchomienia Portalu CO2 oraz administrowania nim 

nakłada się na ZILP.
3. Ustala się, że ZILP w szczególności:

1) traktując niniejsze zarządzenie, w tym wytyczne co do struk-
tury oraz funkcjonalności Portalu CO2, któremu zostanie 
poświęcony załącznik nr 23, jak dokumentację ontologiczną 
– pod nadzorem Wydziału Informatyki DGLP opracuje we 
własnym zakresie dokumentację analityczną i techniczną 
portalu; 

2) przeprowadzi działania w zakresie instalacji oprogramo-
wania;

3) wykona niezbędne działania w zakresie testowania oraz pilo-
tażowego sprawdzenia poprawności działania portalu;

4) opracuje instrukcję użytkownika Portalu CO2;
5) wykona wszystkie działania związane z upowszechnianiem 

portalu. 
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Rozdział 13.
Postanowienia końcowe 

§ 69
1. Załączniki od 2 do 24, o których mowa w postanowieniach 

poprzedzających, będą sukcesywnie wprowadzane w życie do 
końca stycznia 2017 r. poprzez stanowienia decyzji zarządczych 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

2. Postanowienia niniejszego zarządzenia mogą podlegać dalszej 
aktualizacji, konkretyzacji i nowelizacji poprzez stanowienia 
decyzji zarządczych Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych. 

§ 70
Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych z 

siedzibą w Bedoniu  zobowiązuje się do przygotowania oraz prze-
prowadzenia szkolenia centralnego w zakresie PLGW, adresowa-
nego zarówno do pracowników jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych, jak i do wszystkich zainteresowanych podmiotów 
gospodarczych. 

§ 71
Przewiduje się, że na podstawie odrębnej umowy jednostka 

audytorska, mając na względzie, że COP24 będzie miał miejsce na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przygotuje plan działań, mają-
cych za przedmiot promowanie i propagowanie PLGW jako 
systemu, który – po określonych modyfikacjach i uproszczeniach – 
kwalifikuje się do szerokiego upowszechniania w układzie między-
narodowym. 

§ 72
Harmonogramowi realizacji PLGW będzie poświęcony załącznik 

nr 24 do niniejszego zarządzenia.

§ 73
1. Ustala się, że obowiązek ogólnego kierowania podmiotami w 

trakcie realizacji PLGW przypada stanowisku pracy wyodrębnio-
nemu w ramach CKPŚ.

2. Co do zasady generalnej w wypełnianiu obowiązku, o którym 
mowa w ust. 1,  CKPŚ powinno kontaktować się z komórkami 
organizacyjnymi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych  za 
pośrednictwem  lub z udziałem komórki organizacyjnej DGLP 
właściwej ds. projektowania rozwoju. 

§ 74
1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z 

zastrzeżeniem § 69 ust. 2.  
2. Niniejsze zarządzenie wraz z kompletem załączników zostanie 

opublikowane w ramach kolejnego specjalnego wydania Biule-
tynu Informacyjnego Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

Załączniki do wprowadzenia w życie
poprzez stanowienie decyzji zarządczych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 

Załącznik nr 1   – Decyzja zarządcza Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie sfinansowania ze środków, związanych z 
funduszem leśnym, badań na potrzeby LGW

Załącznik nr 2   – Znaczenie pojęć specjalistycznych użytych w zarządzeniu
Załącznik nr 3   – Uwarunkowania prawne i uzasadnienie merytoryczne postanowień zawartych w zarządzeniu. 
Załącznik nr 4   –  Projekt wystąpienia do Ministra Środowiska
Załącznik nr 5   – Lista nadleśnictw uczestniczących w PLGW
Załącznik nr 6   –  Zbiorcze zestawienie obowiązków przypadających poszczególnym organom wewnętrznym i jednostkom organizacyj-

nym LP w realizacji PLGW
Załącznik nr 7   –  Klasyfikacja działań składających się na gospodarkę leśną
Załącznik nr 8   –  Schemat ideowy odtwarzania w poszczególnych wydzieleniach leśnych zaszłych oraz spodziewanych zmian wysokości 

górnych
Załącznik nr 9   –  Istota tworzenia szeregów bonitacyjnych
Załącznik nr 10 –  Wzór programu węglowego
Załącznik nr 11 –  Wzór Zbiorczego Programu Węglowego
Załącznik nr 12 –  Wzór sprawozdania z realizacji programu węglowego
Załącznik nr 13 –  Wzór umowy zbycia JDW
Załącznik nr 14 –  Wzór umowy zbycia JDW z rezerwy JDW
Załącznik nr 15 –  Wzór raportu pn. Rejestr JDW
Załącznik nr 16 –  Zbiór listów intencyjnych
Załącznik nr 17 –  Wybrane algorytmy przetwarzania danych
Załącznik nr 18 –  Wzór umowy przyrzekającej nabycie JDW
Załącznik nr 19 –  Wzór sprawozdania z wykonywania działań składających na realizację przedsięwzięć realizowanych przez LP w zamian 

za akty nabywania JDW
Załącznik nr 20 –  Szczegółowy sposób ustalania wynagrodzenia przysługującego wytwórcom wspomagającym 
Załącznik nr 21 –  Indeks księgowań związanych z realizacją PLGW
Załącznik nr 22 – Algorytm przetwarzania danych na potrzeby sprawozdania finansowego stanowiącego część składową pierwszego 

raportu kwitującego
Załącznik nr 23 –  Wytyczne co do struktury i funkcjonalności Portalu CO2
Załącznik nr 24 –  Harmonogram realizacji PLGW
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DECYZJA NR 2
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 5 stycznia 2017 r.
 

w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 

zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników

GD.001.1.2017 

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 Dyrek-
tora Generalnego LP – postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Na dzień 16 stycznia 2017 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 6
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 10 stycznia 2017 r.

w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych 
pt. „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce” 

ZP.0210.1.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 62 i § 103 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe  – w wykonaniu zadania  Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33  
ust. 3 pkt 34 ustawy o lasach – postanawia się, co następuje:

§ 1
1. Uruchamia się do realizacji projekt rozwojowy Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt. „Czynna ochrona 
cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Pol- 
sce”.                              

2. Głównym celem projektu jest zachowanie cietrzewia jako 
gatunku występującego w awifaunie Polski, który zostanie zreali-
zowany poprzez uzyskanie poniższych celów szczątkowych:
a) poznanie aktualnej liczebności i zagrożeń cietrzewia we 

wszystkich lokalnych ostojach w Polsce;
b) poprawa warunków siedliskowych, w tym likwidacja zagrożeń, 

w pięciu rejonach występowania gatunku;
c) zwiększenie liczebności oraz odtworzenie systemu metapo-

pulacji w czterech rejonach występowania gatunku;
d) stworzenie trwałych podstaw prawnych i organizacyjnych dla 

zachowania lokalnych populacji cietrzewia na obszarach 
zarządzanych przez Lasy Państwowe;

e) zwiększenie w społeczeństwie wiedzy na temat potrzeb i 
metod ochrony cietrzewia, a także zasad zachowania się na 
obszarach, gdzie gatunek ten występuje.

3. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 marca 2017 r. do  31 
grudnia 2022 r. 

4. Projekt będzie finansowany ze środków własnych jednostek 
organizacyjnych Lasów Państwowych oraz ze środków funduszu 
leśnego.

5. Projekt będzie realizowany przez Wydział Ochrony Przyrody  
DGLP.

§ 2
W celu sprawnej realizacji projektu wyznacza się następujące 

osoby odpowiedzialne:

1. Kierownik komórki organizacyjnej DGLP –  Pani Jolanta 
Błasiak, Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody DGLP – nadzór 
nad realizacją projektu.

2. Koordynator/Kierownik projektu – Pani Aleksandra Flis, 
pracownik Wydziału Ochrony Przyrody DGLP.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych LP (nadleśnictwa: 
Sobibór, Włodawa, Barycz, Ruszów, Świętoszów, Świeradów, 
Szklarska Poręba, Śnieżka, Kamienna Góra, Drygały, Krynki, 
Waliły, Jedwabno, Szczytno, Spychowo i RDLP w: Lublinie, 
Radomiu, Wrocławiu, Białymstoku, Olsztynie) – odpowiadają za 
realizację delegowanych zadań projektowych. 

§ 3
W terminie do 28 lutego 2017 r., od daty podpisania niniejszej 

decyzji, zobowiązuje się kierownika komórki organizacyjnej DGLP, 
nadzorującej realizację projektu, do przedstawienia do zatwierdze-
nia „Wniosku o realizację i dofinansowanie projektu rozwojowego 
pt. »Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów 
Państwowych w Polsce«”.

§ 4
Przedsięwzięcie rozwojowe realizowane jest zgodnie z procedu-

rami i zasadami opisanymi w Zarządzeniu nr 40 z dnia 1 września 
2016 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie 
zasad zarządzania przedsięwzięciami rozwojowymi – projektami w 
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opubliko-

waniu w Biuletynie Informacyjnym 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 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 
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 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 § 10 Statut Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać  inne stałe lub doraźne zespoły doradcze dla określonych 
spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów.

4 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz 
ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
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DECYZJA NR 12
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 18 stycznia 2017 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.001.1.2017 

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 16 stycznia 
2017 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 13
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie realizacji projektu pt. „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus 
na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” 

ZP.0210.2.1.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 62 i § 103 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania  Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33  
ust. 3 pkt 34 ustawy o lasach – postanawia się, co następuje:

§ 1
1. Uruchamia się do realizacji projekt Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe pt. „Ochrona rybołowa Pandion  
haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000  
w Polsce”.

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze 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 
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 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 § 10 Statut Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać  inne stałe lub doraźne zespoły doradcze dla określonych 
spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów.

4 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz 
ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
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2. Głównym celem projektu jest: ochrona populacji rybołowa, 
jednego z najrzadszych gatunków ptaków szponiastych wystę-
pującego w awifaunie Polski, który zostanie zrealizowany 
poprzez realizację m.in. poniższych zadań:
a) identyfikację stanowisk rybołowów i czynników stanowiących 

dla nich zagrożenie we wszystkich stanowiskach w Polsce 
położonych na obszarach Natura 2000;

b) objęcie specjalną ochroną wszystkich znanych stanowisk 
poprzez powołanie sieci opiekunów gniazd i stanowisk; 

c) prowadzenie monitoringu satelitarnego rybołowów;
d) odtworzenie stanowisk rybołowów poprzez budowę nowych 

gniazd nadrzewnych oraz platform na słupach wysokiego 
napięcia;

e) zwiększenie bazy żerowej oraz wzrost wiedzy osób zarzą-
dzających jeziorami i stawami;

f) organizację konferencji międzynarodowych oraz warsztatów 
dla ekspertów w celu zwiększenia wiedzy o najlepszych prak-
tykach ochrony rybołowów.

3. Projekt będzie realizowany w okresie od  18  stycznia 2017 r. do  
30 czerwca 2020 r. 

4. Projekt będzie finansowany ze środków Programu LIFE, Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz ze środków funduszu leśnego. 

5. Projekt będzie realizowany przez Zespół Projektowy ds. projektu 
LIFE. 

§ 2
1. W Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych powołany zostanie 

na czas realizacji projektu Zespół Zadaniowy ds. projektu LIFE. 

2. Na stanowisko kierownika Zespołu Zadaniowego ds. projektu 
LIFE powołuję Pana Łukasza Porębskiego.

3. Zespół Zadaniowy zostanie uzupełniony o osoby zatrudnione w 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na stanowiskach: 
a) specjalista ds. realizacji projektu,
b) specjalista ds. zamówień publicznych,
c) specjalista ds. rozliczeń finansowych i księgowości.

§ 3
Przedsięwzięcie rozwojowe realizowane jest zgodnie z procedu-

rami i zasadami opisanymi w umowie zawartej pomiędzy Dyrekcją 
Generalną Lasów Państwowych a Komisją Europejską w dniu  
3 sierpnia 2016 r. oraz w umowie zawartej pomiędzy Dyrekcją 
Generalną Lasów Państwowych a Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 28 lipca 2016 r. 

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opubliko-

waniu w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY,
ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Strzyżów
Strzyżów
181d

Lutcza
Niebylec
Lutcza 574
38-112 Lutcza

6416/1
RZ1S00037154/3
1316

budynek mieszkalny 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  22 grudnia 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Kudypy
Kudypy
548c (cz.)

Wrzesina
Jonkowo
Wrzesina 64a
11-042 Jonkowo

3222/4
OL1O/00066738/5
1990

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  22 grudnia 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Bartoszyce
Sępopol
306g

Plęsy 
Bartoszyce
Plęsy 8
11-200 Bartoszyce

3306/2
OL1Y/00007364/8
2000

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  9 stycznia 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Krzyż
Krzyż
693n04

Zielonowo
Wieleń
Zielonowo 44
64-730 Wieleń

7348/10
PO2T/00022162/7
2241

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony  
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

2. Durowo
Durowo
46k, n, o

Sarbka
Wągrowiec
Sarbka 10/1
62-113 Żelice

116 
PO1B/00050478/6
241 
(udział 518/1000)

118
PO1B/00032161/9
307

115
PO1B/00050479/3
619 
(udział 108/1000) 

lokal mieszkalny w budynku 
dwurodzinnym, pustostan 
wraz z budynkiem 
gospodarczym 

3. Potrzebowice
Potrzebowice
371 l

Drawsko Nadleśnictwo
Drawsko
Łężno 6
64-733 Drawsko

7042/2
PO2T/00026601/5
1884

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi 

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  22 grudnia 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Podanin
Podanin 
195i

Podanin
Chodzież
Podanin 64
64-800 Chodzież

8195/14
PO1H/00021836/8
1627

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny 
wraz z przynależnościami 
i budynkiem gospodarczym

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  9 stycznia 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Kielce
Snochowice
58p02

Snochowice
Łopuszno
Snochowice, 
ul. Łopuszańska 61
26-070 Łopuszno

749/3
KI1W/00049475/1
1883

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z piwnicą, ogrodzeniem, 
przyłączem wodociągowym 
i studnią

2. Przysucha
Przysucha
210d

Janów
Przysucha
Przysucha, 
ul. Targowa 58/12
26-400 Przysucha

3960/2
RA1P/00027494/7
6666
(udział 9760/227240)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony wraz z garażem, 
przewodami sieci 
kanalizacyjnej, wodociągowej 
oraz linii niskiego napięcia

3. Staszów
Klimontów
113m (cz.)

Łaziska
Staszów
Łaziska 30
28-200 Staszów

529/2
KI1A/00040398/4
1998

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

4. Staszów
Golejów
95h (cz.)

Staszów Miasto
Staszów
ul. 11 listopada 210
28-200 Staszów

2.95/3
KI1A/00027758/9
2044

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

5. Staszów
Golejów
371j (cz.),
k (cz.), l (cz.)

Sichów Mały
Rytwiany
Sichów Mały 117
28-236 Rytwiany

1877/1
KI1A/00027301/1
2091

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  22 grudnia 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Sulęcin
Sieniawa
10a01

Trzemeszno
Sulęcin
Trzemeszno, ul. Kolejowa 7
69-200 Sulęcin

4189/4
GW1U/00000133/8
2413

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  22 grudnia 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Tychowo
Poniki
115f

Kopanino
Manowo
Grąpa 2
76-015 Manowo

352/1
KO1K/00059983/6
1692

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony, 
przydomowa oczyszczalnia 
ścieków

2. Leśny Dwór
Leśny Dwór
249f

Darżkowo
Kołczygłowy
Dobojewo 1
77-140 Kołczygłowy 

249/1
SL1B/00036132/8
2061

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

3. Czarnobór
Czarnobór
46Aa

Szczecinek 20
Szczecinek
ul. Gdańska 6A/8
78-400 Szczecinek

392
KO1I/00052593/4
1376
(udział 435/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym 
wraz z przynależną piwnicą

4. Czarnobór
Czarnobór
167i

Borne 07
Borne Sulinowo 
ul. Spacerowa 1/4
78-449 Borne Sulinowo

36/4
KO1I/00055578/4
1596
(udział 533/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym 
wraz z przynależną piwnicą

5. Czarnobór
Czarnobór
167i

Borne 07
Borne Sulinowo 
ul. Spacerowa 1/6
78-449 Borne Sulinowo

36/4
KO1I/00052503/7
1596
(udział 537/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym 
wraz z przynależną piwnicą

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  9 stycznia 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok
Nadleśnictwo Bielsk

Stosownie do zapisów punktu IX Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w 
zarządzie Lasów Państwowych, wytycznych stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.), Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany 
nieruchomości gruntowych własności Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Bielsk i Gminy Zabłudów. Zgoda 
na dokonanie zamiany gruntów została wydana w dniu 16 stycznia 2017 r. przez  dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Białymstoku (znak: ZS.2261.1.2016).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

ZS.2261.1.2016  
z 16.01.2017 r.

01-03-1-01-10-a  
01-03-1-01-10-b

20-02-145-0032    
32-718/2 Ls 1,81 73 000,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gospodarstwo Rolne PAWŁY,  Spółka z o.o.,                             
ul. Szosa Baranowicka 62A,                                              

15-521 Białystok

20-02-145-0005 5-425                       R V                                
R VI

0,0700     
0,2700

73 000,00
20-02-145-0005 5-390/1

Ls                                     
R V                                
R VI

1,4363    
0,0334     
0,0129

Nadleśniczy
 mgr inż. Jerzy Andrzejuk
Bielsk Podlaski, 20 stycznia 2017  r. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków
Nadleśnictwo Łosie

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2015 r. poz. 2100 z późn. 
zm.), Nadleśnictwo Łosie informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości, na którą w dniu 3 stycznia 2017 r. 
uzyskało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, zn. spr.: OZ.2261.23.2016. 

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 13 stycznia 2017 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

3.01.2017 r. 03-13-2-06-38-k-01 12-05-102-0016-1/4 LzV 0,0989 3 220

Razem: 3 220

Dokończenie	na	str.	35
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna 12-05-102-0003-487/15 PsV 0,1778 3 390

Razem: 0,1778 3 390

 Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Łosie 

                                                                        Franciszek Zygarowicz
Łosie, 13 stycznia 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła
Nadleśnictwa Człopa i Jastrowie

Zgodnie ze Szczegółowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie nadleś- 
nictw wchodzących w skład RDLP w Pile, stanowiącymi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Pile z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z 
dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2015.2100 z dnia 10 grudnia 2015 r.), Nadleśnictwo Człopa informuje o zamiarze 
przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Kołem Łowieckim „OSTĘP” w Warszawie, zarejestrowanym w rejestrze Kół 
Łowieckich pod nr 17, prowadzonym przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie. Na dokonanie zamiany grun-
tów nadleśnictwo uzyskało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, udzieloną pismem z dnia 29 listopada  
2016 r., znak sprawy:  ZS.2261.31.2015.RW.

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 19 stycznia 2017 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

29.11.2016 r. 08-01-1-12-537- j - 00 321702_5.0092.606 B 0,3672 118,000

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Koło Łowieckie „OSTĘP” w Warszawie
303102_4.0001.2832/6 LsV 1,1523 86,337

303102_4.0001.2834/3 LsV 2,0731 31,700

   Nadleśniczy
           Wiesław Kaczmarek

Człopa, 19 stycznia 2017 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Czaplinek

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) oraz zapisów punktu IX 
Ramowych wytycznych w sprawie zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, 
wytycznych stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r. (znak: 
ZS-D-2141-11/12), Nadleśnictwo Czaplinek informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany z osobą fizyczną następujących 
nieruchomości na podstawie zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku (pismo nr ZS.2261.21.2016 z dnia 
21 grudnia 2016 r.).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

21.12.2016 r.

11-04-3-04-369   -c   -00 32.1504_5.0095.369/3 PsV 0,0709 3,51

11-04-3-04-354   -h   -00

32.1504_5.0095.354/5
PsV

0,0812

23,1411-04-3-04-354   -m   -00 0,0212

11-04-3-04-354   -k   -00 Lz-RVI 0,3650

Razem: 0,5383 26,65

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna 32.1504_5.0098.2/6 RIVa 0,7700 26,80

Nadleśniczy
Tomasz Tomecki

Czaplinek, 4 stycznia 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Damnica

Korekta ogłoszenia ze str. 32 nru 12 (288) „Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych” 
o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości

 
Stosownie do zapisów punktu IX Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w 

zarządzie Lasów Państwowych, wytycznych stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.), Nadleśnictwo Damnica informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości 
z Gminą Damnica. Na dokonanie zamiany gruntów nadleśnictwo uzyskało w dniu 3 listopada 2016 r. zgodę dyrektora Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Szczecinku (znak: ZS.2261.27.2016).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

3.11.2016 r.

11-25-1-09-629    -n   -00 22-12-022-0005-229/34 Br-RIIIb 0,0472 11 885,00

11-25-1-09-633   -i   -00 22-12-022-0005-233/31 Ls 0,5661 144 410,00

11-25-1-11-656 -c  -00
część 11-25-1-11-656-a- 00 22-12-022-0005-256/3 PsV,

Ls 0,3001 68 860,00

11-25-1-09-629 -ay- 00 22-12-022-0004-229/3 Bi 0,0071 1 800,00

Razem: 0,9205 226 955,00

Dokończenie	na	str.	37
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Gmina Damnica 22-12-022 -0009-34 dr 1,8000 227 440,00

Razem: 1,8000 227 440,00

Nadleśniczy 
Beata Topolińska

Damnica, 3 stycznia 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra
Nadleśnictwo Przytok

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., znak: 
ZS-D-2141-11/12, w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.), Nadleśnictwo Przytok informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany gruntów po otrzy-
maniu zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze na zamianę nieruchomości (pismo z dnia 29 grudnia 
2016 r., znak sprawy: ZS.2261.8.1.2016).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

29.12.2016 r.

14-18-1-06-206   -r   -00 08-04-072-0006-1147
woj. lubuskie, 

powiat nowosolski,  
gmina Otyń,

obręb ew. Niedoradz, 
działka nr 1147

Ls 0,5595

47 900,00

14-18-1-06-206   -~g  -00 Ls 0,0205

14-18-1-06-206   -s   -00 08-04-072-0006-1148  
woj. lubuskie, 

powiat nowosolski, 
gmina Otyń,

obręb ew. Niedoradz, 
działka nr 1148

Ls 0,2512

14-18-1-06-206   -~h  -00 Ls 0,0088

Razem: 0,8400 47 900,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Osoby fizyczne

08-04-072-0001-1/2           
woj. lubuskie, 

powiat nowosolski, 
gmina Otyń, 

obręb ew. Bobrowniki, 
działka nr 1/2

Ls 0,8700 43 700,00

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Przytok

Maciej Taborski
Zielona Góra, 9 stycznia 2017 r.
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OGŁOSZENIA

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi infor-

muje o zaginięciu w Nadleśnictwie Smardzewice na terenie 
leśnictwa Prucheńsko 40 oznaczników (płytek) do numerowa-
nia drewna o numerach od 6001 do 6040 z kodem identyfika-
cyjnym jednostki 061703.

W przypadku ujawnienia wyżej wymienionych płytek proszę 
o ich konfiskatę i kontakt z nadleśnictwem lub RDLP w Łodzi.

Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych  w Łodzi
dr inż. Dariusz Pieniak

Łódź, 11 stycznia 2017 r.

***
Nadleśnictwo Międzychód (RDLP Szczecin) informuje, że 

w dniu 5 stycznia 2017 r. zaginęła legitymacja służbowa 
pracownika Nadleśnictwa Międzychód, podleśniczego Milana 
Drzewieckiego. Numer zaginionej legitymacji pracownika 
Służby Leśnej: 36/1187.

Nadleśniczy
mgr inż. Piotr  Bielanowski

Przedlesie, 12 stycznia 2017 r.
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CENNIK REKLAM
Obowiązuje od 1 stycznia 2017 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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