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AKTY OGÓLNEGO ZARZĄDU
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 23 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r.))

l

l

l

l

l

Zarządzenie nr 20 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nowelizacji Zarządzenia nr 49 DGLP z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczania środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w  art. 21
ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (ZU.6007.1.2017)
Zarządzenie nr 21 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie utworzenia innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych nieposiadającej
osobowości prawnej o zasięgu krajowym – Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu
k. Tucholi (OR.0140.2.2017)
Zarządzenie nr 22 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych, z wykorzystaniem środków związanych z
funduszem leśnym, wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych o charakterze infrastrukturalnym, mających związek z gospodarką leśną lub inną uprawnioną działalnością Lasów Państwowych, z uwzględnieniem zintegrowania tych przedsięwzięć z działalnością Lasów Państwowych w zakresie wspomagania administracji publicznej (EI.770.11.2017)
Zarządzenie nr 23 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru  w Państwowym Gospodarstwie
Leśnym Lasy Państwowe (GN.2601.2.2017)
Zarządzenie nr 24 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostkach organizacyjnych Lasów
Państwowych za 2016 rok (EG.0210.2.2017)
DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 12 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r.)

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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Decyzja nr 120 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.8.2017)
Decyzja nr 121 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej dot. wydzierżawiania gruntów rolnych na rzecz Kół Łowieckich na terenie RDLP w Szczecinie (GI.0210.11.2017)
Decyzja nr 122 z dnia 23 maja   2017 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów
zakładów o zasięgu krajowym (GD.0050.4.2017)
Decyzja nr 123 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 97 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 marca
2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie powołania Rady
Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie” (OE.7160.16.1.2017)
Decyzja nr 124 z dnia 25 maja  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.001.8.2017)
Decyzja nr 125 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej skargowej
dot. wydzierżawienia gruntów [...] na terenie Nadleśnictwa Manowo (GI.0210.12.2017)
Decyzja nr 126 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia organizacji ogólnopolskiej wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczerpującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pod nazwą własną „Centralne obchody
Święta Lasu 2017 połączone z Krajową Naradą Leśników” organizowanej przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych we współpracy z RDLP Radom i Nadleśnictwem Radom (GK.166.9.2017)
Decyzja nr 127 z dnia 26 maja 2017  r. w sprawie zlecenia Instytutowi Dendrologii PAN w Kórniku realizacji usługi badawczej pod nazwą
„Wykorzystanie dojrzałych powierzchni proweniencyjnych do wyboru materiału dla Leśnych Gospodarstw Węglowych”
(OR.5001.6.1.2017)
Decyzja nr 128 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach Nagrody Loreta
(GP.0611.1.2017)
Decyzja nr 129 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pod nazwą
„Gospodarowanie truflą letnią (Tuber aestivum Vittad.) w lasach i plantacjach. Opracowanie zasad użytkowania i promocji trufli jako
specjalnego produktu leśnego” (OR.5001.7.1.2017)
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Decyzja nr 130 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu realizacji usług badawczych:
„Restytucja jodły pospolitej w Sudetach część 4” i „ Opracowanie sposobów zwalczania czeremchy amerykańskiej w drzewostanach
sosnowych” (OR.5001.8.1.2017)
Decyzja nr 131 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zlecenia konsorcjum czterech instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Studia
Opracowań Przyrodniczych Krzysztof Kajzer, Stowarzyszenia Ochrony Sów, Fundacji Hereditas, usługi badawczej pod nazwą „Ocena
i monitoring zmian stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i
kulturowych – kontynuacja” (OR.5001.2.3.2017)
Decyzja nr 132 z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zasiadania w Komitecie Organizacyjnym VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Użytkowanie Maszyn Rolniczych i Leśnych – badania naukowe i dydaktyka” (GK.016.31.2017)
Decyzja nr 133 z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw uznawania nabycia przez pracowników
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych uprawnień do nagrody jubileuszowej (GK.101.2.2017)
Decyzja nr 134 z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.9.2017)
Decyzja nr 135 z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „Mistrzostwa Polski w Łucznictwie 3D o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych” organizowanej
przez Nadleśnictwo Warcino (GK.166.10.2017)
Decyzja nr 136 z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany niektórych terminów określonych w Rozdziale 4 § 6 pkt 1 Decyzji nr 115
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 maja 2017 r. (znak: ZM.800.15.2017) (ZM.800.17.2017)
Decyzja nr 137 z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą „Dostawa urządzeń komputerowych”
(EZ.272.1.2.2017)
Decyzja nr 138 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zlecenia konsorcjum trzech instytucji: Taxus SI Sp. z o.o., Muzeum i Instytutu
Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, usługi badawczej pod nazwą „Weryfikacja innowacyjnej metody inwentaryzacji zwierzyny grubej z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz narzędzi teledetekcyjnych, w powiązaniu z szacowaniem szkód łowieckich w wielkoobszarowych uprawach rolnych” (OR.5001.10.1.2017)
Decyzja nr 139 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „XXX Mistrzostwa Leśników w Brydżu Sportowym” organizowanej przez RDLP Szczecinek (GK.166.11.2017)
Decyzja nr 140 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie
narady odbytej w Warszawie w dniu 7 czerwca 2017 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów
o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawicielami Ministerstwa
Środowiska, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi osobami
(GD.0050.4.2017)
Decyzja nr 141 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie kontynuowania finansowania w roku 2017 realizacji przedsięwzięć drogowych
(EI.770.11.2017)
Decyzja nr 142 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu doradczego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do analizy procesu wynajmu samochodów Dacia w RDLP w Poznaniu (EI.4000.7.2017)
Decyzja nr 143 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie: 1) nadania projektowi pt. „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych
obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” statusu wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych LP, 2) konkretyzacji niektórych
ustaleń zawartych w Decyzji 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”, zwanego dalej Projektem, 3) ustalenia
podziału obowiązków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi LP w realizacji Projektu (ZP.L.0210.1.2017)
Decyzja nr 144 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia mocy przerobowych po weryfikacji wniosków złożonych przez przedmioty w procedurze oznaczania surowca pod względem przyszłych jego nabywców na rynku dla rozwoju w 2017 roku (ZM.800.18.2017)
Decyzja nr 145 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych za 2016 rok (RDLP w Białymstoku) (EG.0210.2.2017)
Decyzja nr 146 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych za 2016 rok (RDLP w Katowicach) (EG.0210.2.2017)
Decyzja nr 147 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych za 2016 rok (RDLP w Krakowie) (EG.0210.2.2017)
Decyzja nr 148 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych za 2016 rok (RDLP w Krośnie) (EG.0210.2.2017)
BILP 7/2017
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Decyzja nr 149 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych za 2016 rok (RDLP w Lublinie) (EG.0210.2.2017)
Decyzja nr 150 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych za 2016 rok (RDLP w Łodzi) (EG.0210.2.2017)
Decyzja nr 151 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych za 2016 rok (RDLP w Olsztynie) (EG.0210.2.2017)
Decyzja nr 152 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych za 2016 rok (RDLP w Pile) (EG.0210.2.2017)
Decyzja nr 153 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych za 2016 rok (RDLP w Poznaniu) (EG.0210.2.2017)
Decyzja nr 154 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych za 2016 rok (RDLP w Szczecinie) (EG.0210.2.2017)
Decyzja nr 155 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych za 2016 rok (RDLP w Szczecinku) (EG.0210.2.2017)
Decyzja nr 156 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych za 2016 rok (RDLP w Toruniu) (EG.0210.2.2017)
Decyzja nr 157 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych za 2016 rok (RDLP we Wrocławiu) (EG.0210.2.2017)
Decyzja nr 158 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych za 2016 rok (RDLP w Zielonej Górze) (EG.0210.2.2017)
Decyzja nr 159 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych za 2016 rok (RDLP w Gdańsku) (EG.0210.2.2017)
Decyzja nr 160 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych za 2016 rok (RDLP w Radomiu) (EG.0210.2.2017)

• Decyzja nr 161 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych za 2016 rok (RDLP w Warszawie) (EG.0210.2.2017)
l

l

l

l

l

Decyzja nr 162 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych za 2016 rok (ORWLP w Bedoniu) (EG.0210.2.2017)
Decyzja nr 163 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych za 2016 rok (CILP) (EG.0210.2.2017)
Decyzja nr 164 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych za 2016 rok (OTL w Jarocinie) (EG.0210.2.2017)
Decyzja nr 165 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych za 2016 rok (ZILP) (EG.0210.2.2017)
Decyzja nr 166 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych za 2016 rok (CKPŚ) (EG.0210.2.2017)

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 20
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie nowelizacji Zarządzenia nr 49 DGLP z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie przeznaczania środków, związanych z funduszem leśnym,
na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu,
o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach1
ZU.6007.1.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach2, w związku z § 6
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe3,
w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z uprawnienia i obowiązku tego organu, określonego w art. 56 ust. 2 ustawy o lasach4, mając na względzie, że:
1) uprawnionym obszarem działalności Lasów Państwowych
jest m.in. wspomaganie administracji publicznej w wypełnianiu jej obowiązków;
2) występujące zaległości w zakresie tworzenia uproszczonych
planów urządzenia lasu, o których mowa w tytule zarządzenia, zwanych dalej planami uproszczonymi lub w liczbie
pojedynczej planem uproszczonym, stwarza istotne trudności w wypełnianiu przez Lasy Państwowe między innymi
obowiązku prowadzenia banku danych o lasach wszystkich
własności;
3) przepis art. 58 ust. 3a, pkt 5 ustawy o lasach stwarza możliwość sporządzania planów urządzenia lasu z wykorzystaniem w tym celu środków związanych z funduszem leśnym,
pochodzących z realizacji:
a) należności, kar i opłat oraz należności z tytułu wyłączenia
z produkcji gruntów leśnych, będących lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa lub znajdującymi się w
użytkowaniu wieczystym parków narodowych, jak również
b) odszkodowań z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz
znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych,
zwanych dalej środkami funduszu leśnego
– zarządzam, co następuje:
§1
W paragrafie 2 ustęp 1 Zarządzenia nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 listopada 2016 r. wyrazy:
„rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych (Dz. U.
2012 poz. 949)”, skreśla się.

1

2
3

4

§2
W paragrafie 4 ustęp 3 załącznika nr 7 do Zarządzenia nr 49
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 listopada
2016 r. wyrazy: „rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego
do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych
(Dz. U. 2012 poz. 949)”, skreśla się.
§3
Pozostałe regulacje zawarte w zarządzeniu przywołanym w
tytule nie ulegają zmianie.
§4
Wprowadzone zmiany dotyczą wszystkich umów dofinansowania sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu, także
postępowań przeprowadzonych w 2017 roku przed wprowadzeniem zmian niniejszym zarządzeniem.

							
DYREKTOR GENERALNY
				
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. 2017 r., poz. 788); przepis art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach stanowi o uproszczonych planach urządzenia lasu
sporządzanych na zlecenie starostów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych.
Art. 33 ust.1 ustawy o lasach stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określa, że w wykonaniu zadań ustawy o lasach Dyrektor Generalny wydaje decyzje i zarządzenia
obowiązujące w Lasach Państwowych.
Art. 56 ust. 2 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny dysponuje środkami funduszu leśnego.
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ZARZĄDZENIE NR 21
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie utworzenia innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych
nieposiadającej osobowości prawnej o zasięgu krajowym –
Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy
w Plaskoszu k. Tucholi
OR.0140.2.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, zwanej dalej
ustawą, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, zwanego dalej Statutem LP – w wykonaniu
zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikających
z obowiązków tego organu kierowniczego, określonych w (1) § 8
ust. 1 pkt 7 Statutu LP3, (2) art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy4, (3) § 9 ust. 3
pkt 3 Statutu LP5, (4), (5) art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy w powiązaniu z
§ 19 pkt 6 Statutu LP6 – uwzględniając:
1) uprawnienia majątkowe, związane z tworzeniem lub
potrzebne do tworzenia zakładów o zasięgu krajowym, określone m.in. w § 27 ust. 2 Statutu LP, stanowiącym, że
„Dyrektor Generalny przy utworzeniu zakładu wydziela z
mienia Lasów Państwowych niezbędne środki dla prowadzenia działalności przez zakład”;
2) możliwości, warunki i zasady tworzenia i funkcjonowania
zakładów Lasów Państwowych wynikające z:
a) art. 58 ust. 2 pkt 1 i 3 w powiązaniu z art. 56 ust. 2 i art. 33
ust. 3 pkt 8 ustawy7,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

b) § 3, § 4 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i ust. 3, § 6 ust. 4, § 8 ust. 1,
§ 10 ust. 2, § 15 i § 16 rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe8,
c) Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć, polegających na zmianach organizacyjnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
„Lasy Państwowe”, obejmujących likwidowanie, dzielenie, łączenie oraz tworzenie nadleśnictw, a także
innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
nieposiadających osobowości prawnej (znak sprawy:
OR.013.13.2016)9,
d) studium teoretyczno-prawnego, stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzania (Załącznika nr 1 nie drukujemy – przyp. red.) –
zarządzam, co następuje:

Art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
§ 8 ust. 1 pkt 7 Statutu LP stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala „zasady tworzenia, łączenia, dzielenia, likwidowania zakładów Lasów
Państwowych”.
Art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych tworzy, łączy, dzieli i likwiduje jednostki organizacyjne o zasięgu krajowym, o których
mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4 (przy czym w art. 32 ust. 2 pkt 4 jest mowa o innych jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wchodzących w
skład Lasów Państwowych).
Z § 9 ust. 3 pkt 3 Statutu LP wynika obowiązek Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych pobrania opinii Kolegium LP na temat projektowanych zmian
organizacyjnych w Lasach Państwowych (przepis ten stanowi bowiem, że „Dyrektor Generalny przedstawia Kolegium, dla wyrażenia opinii, projekty (…) zmian
prawnych i organizacyjnych w Lasach Państwowych”.
Z art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy wynika obowiązek Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych określania zasięgu terytorialnego nadleśnictw, przy czym § 19 pkt 6
Statutu LP stanowi m.in., że obowiązkiem dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych jest przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu LP wniosków w sprawie
(…) określenia zasięgu terytorialnego działania nadleśnictw i zakładów, po zasięgnięciu opinii kierowników tych jednostek.
Z powołanych przepisów wynika, że jeżeli tworzenie jednostki organizacyjnej uzna się za wspólne przedsięwzięcie jednostek organizacyjnych LP, organizowane przez
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (art. 33 ust. 3 pkt 8), to w wykonaniu uprawnienia i obowiązku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dysponowania
środkami związanymi z funduszem leśnym (art. 56 ust. 2), środki te można przeznaczać na realizację takiego wspólnego przedsięwzięcia (art. 58 ust. 1 pkt 1); również
w przypadku uznania, iż funkcjonowanie takiego zakładu jest realizacją wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – jego działalność
może być finansowana (współfinansowana) z wykorzystaniem przedmiotowych środków.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692), zwanego dalej w tym przypisie i innych miejscach niniejszego zarządzenia rozporządzeniem finansowym; § 3 rozporządzenia
finansowego stanowi, że „działalność Lasów Państwowych i ich jednostek organizacyjnych jest prowadzona na podstawie rachunku ekonomicznego; § 4 ust. 1 pkt 3
rozporządzenia finansowego stanowi, że w „Lasach Państwowych (…) jest prowadzona działalność dodatkowo produkcyjna i usługowa na rzecz gospodarki leśnej,
opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeżeli wydatki związane z wytwarzaniem produktów lub świadczeniem usług w ramach tej działalności nie
są wyższe od ich zakupu poza Lasami Państwowymi”; § 4 ust. 2 rozporządzenia finansowego stanowi, że zakłady „prowadzą działalność niezbędną do realizacji
zadań Lasów Państwowych w zakresie gospodarki leśnej lub działalność poza gospodarką leśną”; § 4 ust. 3 rozporządzenia finansowego stanowi, że „przychody z
działalności ubocznej i dodatkowej nie powinny być niższe niż koszty poniesione na ich prowadzenie”; § 6 ust. 4 rozporządzenia finansowego stanowi, że „w planie
finansowo-gospodarczym Lasów Państwowych zapewnia się środki na tworzenie, łączenie, dzielenie i likwidację nadleśnictw oraz zakładów”; § 8 ust. 1 rozporządzenia
finansowego stanowi, że jednostki „organizacyjne Lasów Państwowych (…) prowadzą ewidencję ilościową i wartościową powierzonego w zarząd mienia Skarbu
Państwa”; § 10 ust. 2 rozporządzenia finansowego stanowi, że „zasoby poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych mogą ulegać (…) zmianie
w przypadku tworzenia i likwidowania, łączenia i dzielenia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych”; § 15 rozporządzenia finansowego stanowi, że sprzedaż
„wyrobów i usług” pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych oraz nadleśnictwami „jest realizowana po
koszcie wykonania”; § 16 rozporządzenia finansowego stanowi, że jednostki „organizacyjne Lasów Państwowych nie mogą nabywać produktów lub usług po cenach
równych lub wyższych od tych, które oferują określone jednostki organizacyjne Lasów Państwowych”.
Zarządzenie nr 22 Dyrektora Generalnego LP z dnia 21 kwietnia 2016 r., stanowiąc konkretyzację wykonawczą norm prawnych zawartych w przepisach aktów prawa
powszechnego, dotyczących problematyki samoorganizowania się Lasów Państwowych, ustala obowiązującą w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
procedurę realizacji przedsięwzięć polegających na zmianach organizacyjnych w LP, obejmujących likwidowanie, dzielenie, łączenie oraz tworzenie nadleśnictw, a także
innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy, zwanych dalej zakładami LP.
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Rozdział pierwszy
Postanowienia ogólne
§1
1. Ważąc na misję Lasów Państwowych, obejmującą m.in. wspomaganie administracji publicznej w wypełnianiu jej obowiązków,
w tym obowiązków w zakresie kształtowania suwerenności terytorialnej i niezawisłości państwa w sferze władczej, której urzeczywistnianiem jest w szczególności:
1) użyczanie gruntów w zarządzie Lasów Państwowych na cele
obronności w trakcie pokoju (na cele działalności poligonowej);
2) pozostawanie Lasów Państwowych w stanie gotowości do
militaryzacji w razie wystąpienia zagrożeń zewnętrznych i
wewnętrznych (przede wszystkim w przypadkach wystąpienia szeroko rozumianych stanów siły wyższej);
3) związany z gotowością, o której mowa w pkt 2, imperatyw:
a) doskonalenia umiejętności pracowników:
– mających status strażników leśnych,
– przewidzianych do militaryzacji,
b) udziału LP w kształtowaniu zdolności do skoordynowanego i profesjonalnego działania wszystkich instytucji
obowiązanych do pozostawania w gotowości do działań
obronnych oraz działań w stanach wyższej konieczności
wewnętrznej –
z dniem 1 czerwca 2017 roku tworzy się Centrum Szkolenia
Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w
Plaskoszu k. Tucholi, będące inną jednostką organizacyjną, o
której mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy, zwaną dalej Centrum.
2. Tymczasową siedzibę Centrum lokalizuje się w budynku,
będącym siedzibą Nadleśnictwa Tuchola. Nadleśniczego Nadleśnictwa Tuchola zobowiązuje się, w wykonaniu jego udziału we
wspólnym przedsięwzięciu jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych, związanym z pierwszą fazą funkcjonowania
Centrum, do bezzwłocznego zorganizowania, udostępnienia i
utrzymywania pomieszczeń, będących tymczasową siedzibą
Centrum.
3. Ustala się:
1) miejscowość Plaskosz jako docelową siedzibę Centrum;
2) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako zasięg działania
Centrum;
3) akronim „CSSLP” jako alternatywne oznaczenie firmy
Centrum;
4) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, działającego
przy pomocy dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, jako organ uprawniony, w świetle obowiązujących przepisów prawnych, do:
a) powoływania i odwoływania osoby kierownika Centrum,
zwanego dalej dyrektorem CSSLP,
b) inicjowania, nadzorowania, kontrolowania oraz koordynowania działalności Centrum, głównie poprzez stanowienia
aktów ogólnego zarządu.
4. Zakres i sposób pomocy, o której mowa w ust. 3 pkt 4, zostanie
określony odrębną decyzją zarządczą Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych.
§2
Oprócz postanowień § 1 niniejsze zarządzenie ustala m.in.:
1) ramową strukturę organizacyjną Centrum oraz organizację
Centrum, w tym system podległości służbowej obowiązujący
w Centrum i jego reprezentowania na zewnątrz;
2) uprawniony obszar działalności oraz zdolność do czynności
prawnych Centrum;
3) podstawowe składniki majątkowe składające się na przedsiębiorstwo Centrum w pierwszej fazie jego funkcjonowania;
4) podstawowe rozwiązania odnoszące się do systemu finansowego Centrum;
5) postanowienia szczególne dotyczące Centrum w pierwszej
fazie jego funkcjonowania.
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Rozdział drugi
Ramowa struktura organizacyjna oraz organizacja Centrum,
w tym system podległości służbowej w Centrum
i jego reprezentowania na zewnątrz
§3
1. Na docelową strukturę organizacyjną Centrum składają się:
1) kierownictwo Centrum, obejmujące:
a) stanowisko dyrektora CSSLP,
b) stanowiska zastępcy lub co najwyżej dwóch zastępców
dyrektora CSSLP,
c) stanowisko asystenta dyrektora Centrum (w pierwszej
fazie funkcjonowania Centrum);
2) piony, obejmujące komórki organizacyjne, których kierownicy
są bezpośrednio podporządkowani odpowiednio dyrektorowi
Centrum lub jego zastępcy (zastępcom).
2. W skład każdego pionu wyodrębnionego w ramach struktury
organizacyjnej Centrum mogą wchodzić następujące komórki
organizacyjne:
1) zespoły stałe,
2) zespoły tymczasowe (doraźne),
3) wieloosobowe stanowiska pracy,
4) jednoosobowe stanowiska pracy.
3. Struktura organizacyjna Centrum może obejmować zespoły
doraźne podporządkowane bezpośrednio dyrektorowi Centrum.
4. Zespoły doraźne, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, mogą składać
się z członków, których funkcje są wypełniane przez osoby:
1) będące pracownikami Centrum,
2) będące pracownikami innych jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych,
a także
3) niebędące pracownikami jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych.
5. Wypełnianie funkcji członka przez osoby będące pracownikami jednostek organizacyjnych LP wymaga zgody kierownika tych jednostek, uzyskiwanej z zachowaniem drogi służbowej.
6. Osoby, wypełniające funkcje członka zespołu doraźnego, niebędące pracownikami Centrum, pozostają w stosunku organizacyjno-prawnym z dyrektorem CSSLP.
		
§4
1. Osoba dyrektora CSSLP, w zakresie działania zajmowanego
stanowiska, odpowiada bezpośrednio przed osobą Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, przy czym Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oddziałuje na bieg spraw w Centrum
poprzez stanowienie:
1) aktów oddziaływania kierowniczego, wiążącego dyrektora
Centrum, chyba że w określonym zakresie Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w drodze decyzji zarządczej (lub
zarządzenia) umocowanie do oddziaływania kierowniczego
na dyrektora Centrum przeleje na swoich zastępców lub na
dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w
Toruniu;
2) aktów oddziaływania zbiorowego, będących decyzjami
zarządczymi lub zarządzeniami, o których mowa w § 6
Statutu LP;
3) w drodze decyzji zarządczej ustala zakres obowiązków,
upoważnień oraz odpowiedzialności swoich zastępców.
2. Osoby dyrektora CSSLP oraz jego zastępcy (zastępców) są
uprawnieni do wydawania poleceń służbowych i dokonywania
aktów oddziaływania niewładczego na osoby kierowników
komórek organizacyjnych właściwego pionu. Uprawnienie, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje osobie
dyrektora CSSLP jako zwierzchnikowi wszystkich pracowników
Centrum, w odniesieniu do wszystkich osób wypełniających
funkcję kierowników komórek organizacyjnych, składających się
na strukturę organizacyjną Centrum.
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3. Dyrektor CSSLP może oddziaływać na bieg spraw w Centrum
poprzez stanowienie aktów oddziaływania zbiorowego: decyzji
zarządczych lub zarządzeń.
4. Dyrektor CSSLP reprezentuje Centrum w relacjach wewnątrzinstytucjonalnych oraz w relacjach zewnętrznych, z zastrzeżeniem
§ 16.
§5
W Centrum obowiązuje droga służbowa, oznaczająca, że:
1) pracownik zajmujący dane stanowisko pracy w Centrum
może otrzymywać polecenia służbowe tylko od pracownika
będącego jego bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym, a
także tylko przed nim odpowiadać za ich wykonanie;
2) pracownik Centrum bez zgody oraz wiedzy bezpośredniego
przełożonego nie może zwracać się w sprawach służbowych
do wyższego przełożonego, chyba że dotyczy to skarg,
wniosków i postulatów oraz innych sytuacji prawnych, pozwalających na pominięcie drogi służbowej;
3) do pracownika Centrum nie należy zwracać się w sprawach
służbowych bez wiedzy jego bezpośredniego przełożonego,
chyba że wymaga tego ważna sprawa niecierpiąca zwłoki;
4) pracownik, który otrzyma polecenie służbowe od przełożonego wyższego szczebla, powinien polecenie to wykonać,
zawiadamiając o tym – w miarę możliwości jeszcze przed
jego wykonaniem – swojego bezpośredniego przełożonego;
5) w przypadku otrzymania polecenia służbowego budzącego
wątpliwości co do zgodności z przepisami prawa, pracownikowi przysługuje prawo żądania potwierdzenia go na piśmie.
§6
1. Poziom zatrudnienia w Centrum ustala roczny plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych, z tym że w roku 2017
zatrudnienie w Centrum ustala się na poziomie dwóch etatów
(dyrektor CSSLP i jego asystent).
2. Zwiększenie zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego wymaga
zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
§7
1. Dyrektor CSSLP rozstrzyga o:
1) obowiązkach, uprawnieniach i odpowiedzialności swojego
zastępcy (swoich zastępców);
2) szczegółowym podziale obowiązków ciążących na poszczególnych komórkach organizacyjnych;
3) uprawnieniach przysługujących kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych;
4) odpowiedzialności pracowników, ciążących na nich w trakcie
wykonywania obowiązków służbowych;
5) przydziale składników majątkowych do stanowisk pracy,
składających się na kierownictwo Centrum.
2. Dyrektor CSSLP, w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym
Lasów Państwowych, nadaje i nowelizuje w formie zarządzenia:
1) regulamin organizacyjny Centrum, przy czym jeden z egzemplarzy przedmiotowego regulaminu dyrektor CSSLP jest
obowiązany przekazać do Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych;
2) regulamin pracy Centrum, uwzględniający m.in. zasady
bieżącego organizowania Centrum, w tym przydzielania (z
zachowaniem odrębnych przepisów) pracowników Centrum
do komórek organizacyjnych innych aniżeli komórki, do
których pracownicy ci są przypisani w ramach umowy o
pracę;
3) regulamin pobytu na terenie we władaniu Centrum osób,
niebędących pracownikami tego zakładu;
4) regulamin strzelnicy, stanowiącej część składową infrastruktury znajdującej się we władaniu Centrum.
3. W regulaminie organizacyjnym i regulaminie pracy powinny być
uwzględnione rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1, oraz
poprzedzające postanowienia niniejszego zarządzenia.
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§8
Zespoły doraźne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, są
powoływane i rozwiązywane w drodze decyzji zarządczej dyrektora
CSSLP.
Rozdział trzeci
Forma organizacyjno-prawna Centrum.
Uprawniony obszar działalności Centrum, zdolność Centrum
do czynności prawnych, zasoby majątkowe mogące
pozostawać we władaniu Centrum jako części składowe
jego przedsiębiorstwa i związane z nimi podmiotowe
prawa majątkowe
§9
Za dokumenty uwiarygodniające postanowienia niniejszego
rozdziału należy traktować:
1) wyżej wymieniony załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) studium teoretyczno-prawne pn. „Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe – forma organizacyjno-prawna, w
tym status LP”, zamieszczone na stronie internetowej Lasów
Państwowych;
§ 10
1. Centrum należy identyfikować jako tzw. ułomną osobę prawną:
1) będącą przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
2) niebędącą przedsiębiorcą państwowym w rozumieniu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych;
3) działająca w ramach obligatoryjnego zgrupowania przedsiębiorców, jakim w rozumieniu przepisów o rachunkach narodowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe (Grupa przedsiębiorców).
2. Centrum nie może działać według zasady, zgodnie z którą to
dozwolone, co prawnie niezakazane. Swoją działalność Centrum
powinno prowadzić według zasady, zgodnie z którą to możliwe,
co Centrum dostatecznie wyraźnie jest prawnie dozwolone z
punktu widzenia:
1) uprawnionego, w tym obligatoryjnego, obszaru obowiązków
rodzących zadania do wykonywania;
2) składników majątkowych oraz związanych z nimi praw majątkowych mogących pozostawać we władaniu Centrum;
3) uprawnień niemajątkowych, którymi Lasy Państwowe mogą
się posługiwać w ramach swojej zdolności prawnej przy
wypełnianiu obowiązków z wykorzystaniem mienia mogącego pozostawać w ich władaniu.
§ 11
1. Na gruncie rozporządzenia finansowego całą działalność
Centrum należy identyfikować jako działalność dodatkową
objętą podatkiem dochodowym od osób prawnych, odnosząc do
niej wszystkie przepisy rozporządzenia finansowego dotyczące
tejże działalności i zakładów Lasów Państwowych.
2. Działalność bezpośrednio wytwórcza prowadzona przez
Centrum jako w rozumieniu ustawy innej jednostki organizacyjnej LP o zasięgu krajowym, zwanej zwyczajowo zakładem LP
o zasięgu krajowym (lub zakładem krajowym), może wchodzić w
skład:
1) wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych, polegających na podnoszeniu, na drodze
przede wszystkim zajęć praktycznych, kwalifikacji pracowników tych jednostek, w szczególności mających status
strażników leśnych, w zakresie:
a) zdolności do wypełniania przez LP obowiązków wynikających z:
– przepisów o obronie terytorialnej kraju
		 oraz
– okoliczności, iż Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe jest jednostką organizacyjną przewidzianą
do militaryzacji,
jak również
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– przypisania do strażników leśnych uprawnień administracyjno-prawnych, skutkujących m.in. możnością używania
środków przymusu bezpośredniego, łącznie z bronią
palną;
b) zdolności do wykonywania tzw. polowań administracyjnych –
– przy czym realizowanie wyżej wymienionych wspólnych
przedsięwzięć jednostek organizacyjnych z punktu widzenia
uprawnionego obszaru działalności Lasów Państwowych
powinno być identyfikowane jako wykonywanie działalności
rozwojowej przez LP, polegającej przede wszystkim na szkoleniu i doskonaleniu pracowników mających status strażników leśnych, jak również innych pracowników jednostek
organizacyjnych LP, w celu zapewnienia coraz bardziej
profesjonalnego funkcjonowania Straży Leśnej oraz stanowisk pracy spoza Straży Leśnej;
2) wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych poza gospodarką leśną, polegających na
wspomaganiu administracji publicznej w zakresie wzmacniania (podnoszenia) zdolności:
a) obronnych państwa
oraz
b) zapewniania ładu i porządku publicznego
poprzez udostępnianie infrastruktury Centrum w celach
szkoleniowych na warunkach umownych oddziałom wojsk
obrony terytorialnej kraju, formacjom innych rodzajów sił
zbrojnych, policji, Inspekcji Transportu Drogowego, służbie
więziennej oraz innym jednostkom instytucjonalnym, których
pracownicy muszą wykazywać się umiejętnością używania
broni palnej, a także poprzez organizowanie i realizowanie
tych szkoleń;
3) wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych, polegających na:
a) edukacji przyrodniczoleśnej społeczeństwa (z punktu
widzenia Lasów Państwowych działalność w zakresie
wspomagania administracji publicznej w sferze dominium),
b) organizowaniu i przeprowadzaniu konferencji, warsztatów,
imprez promujących LP, imprez w zakresie integracji
pracowniczej (z punktu widzenia Lasów Państwowych
działalność w zakresie miękkiego rozwoju).
3. Ponadto Centrum może prowadzić działalność dodatkową
zarobkową w zakresie udostępniania na warunkach umownych
infrastruktury Centrum:
1) na potrzeby:
a) szkoleniowe kół łowieckich oraz osób mających status
myśliwych niezrzeszonych,
b) uprawiania strzelectwa sportowego,
c) przeprowadzania zawodów motocrossowych,
d) uprawiania na warunkach amatorskich sportów rekreacyjnych,
e) działalności w zakresie usług hotelarskich oraz gastronomicznych;
2) w celu przeprowadzenia konferencji, narad, imprez promocyjnych oraz imprez integracyjnych na potrzeby jednostek
organizacyjnych spoza Lasów Państwowych –
łącznie z wykonywaniem przez Centrum określonych działań
związanych z realizacją tych potrzeb.
§ 12
1. W związku z działalnością bezpośrednio wytwórczą, o której
mowa w § 9, Centrum prowadzi wszelką konieczną do tego działalność pomocniczą ujętą w ramy odrębnego zarządzania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (zarządzenia w sprawie
klasyfikacji działalności pomocniczej w Lasach Państwowych).
2. Szczególnym przejawem udziału Centrum w realizacji działalności pomocniczej w LP może być prowadzenie przez ten zakład
krajowy działalności dodatkowej na rzecz centralnych narad
gospodarczych, jeżeli mają one status wspólnych przedsięwzięć
jednostek organizacyjnych poza gospodarką leśną i są finansoBILP 7/2017

wane z wykorzystaniem środków związanych z funduszem
leśnym.
§ 13
Docelowo szczegółowa klasyfikacja uprawnionej działalności, w
konsultacji z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych,
powinna być ujęta w ramy regulaminu organizacyjnego, o którym
mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, przy uwzględnieniu m.in.:
1) powiązania działań, realizowanych przez Centrum, z Polską
Klasyfikacją Działalności oraz Polską Klasyfikacją Wyrobów
i Usług;
2) zgodności klasyfikacji z aktami ogólnego zarządu, dotyczącymi szkolenia strażników leśnych.
§ 14
Mając na względzie wywody i konkluzje, zawarte w załączniku
nr 1 zarządzenia oraz w studium, o którym mowa w § 9 pkt 2 –
niniejszym potwierdza się, że w zakresie uprawnionego działania
tego podmiotu:
1) przymiotem Centrum, jako jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, jest zdolność prawna skutkująca zdolnością do dokonywania:
a) w imieniu własnym:
– czynności pracowniczo-prawnych, z którą to czynnością
po zawarciu stosunku pracy z pracowniami Centrum,
jest związana zdolność do jednostronnych czynności
prawnych władztwa służbowego,
– czynności prawnych potrzebnych do zawierania
stosunków pracy nakładczej,
– czynności prawnych potrzebnych do zawierania stosunków
organizacyjno-prawnych,
– innych czynności prawnych substytuujących stosunek pracy;
b) czynności prawnych, w tym:
– czynności cywilnoprawnych,
– biernych czynności sądowych i procesowych, niezastrzeżonych dla Prokuratorii Generalnej RP,
– czynności w postępowaniu administracyjno-prawnym,
prokuratorsko-prawnym oraz policyjno-prawnym itp.;
c) czynności faktycznych, niewywołujących istotnych skutków
prawnych.
§ 15
1. Centrum nie przysługuje zdolność do dokonywania doniosłych
czynności konwencjonalnych, w tym zdolność stanowienia
aktów prawa wewnętrznego, zdolność stanowienia aktów stosowania prawa, zdolność konwencjonalna w zakresie stosowania
środków przymusu bezpośredniego.
2. W razie potrzeby podjęcia działań dotyczących zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony
przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony
mienia – dyrektor CSSLP, niezależnie od innych powinności
wynikających z przepisów prawa, może zwracać się do nadleśniczego Nadleśnictwa Tuchola (lub innego nadleśniczego), w
uzasadnionych przypadkach bez zachowania drogi służbowej, o
polecenie przez tego nadleśniczego podległym strażnikom
leśnym podjęcia stosownych działań, przewidzianych przepisami ustawy o lasach.
§ 16
1. Z zastrzeżeniem uprawnienia do wydawania poleceń służbowych przez przełożonych, zdolność do czynności pracowniczo-prawnych oraz do czynności prawnych, o których mowa w § 15,
jest bezpośrednio przywiązana do dyrektora CSSLP.
2. Dyrektorowi CSSLP przysługują uprawnienia do pobierania
informacji:
1) z zachowaniem drogi służbowej, od kierowników komórek
organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych;
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3.

4.

5.

6.

2) od podmiotów zewnętrznych,
jeżeli będzie to niezbędne do wykonywania przez Centrum
uprawnionej działalności.
W takim zakresie, w jakim polega lub wiąże się z wykonywaniem
przez Centrum zadań w ramach uprawnionego obszaru działalności, dyrektor CSSLP doprowadza do wytwarzania, przetwarzania oraz udostępniania informacji jednostkom organizacyjnym LP oraz podmiotom zewnętrznym, przy czym:
1) system informatyczny Centrum powinien stanowić część
składową Systemu Informatycznego Lasów Państwowych;
2) przetwarzanie danych osobowych powinno odbywać się
wyłącznie w zakresie realizacji zadań wynikających z uprawnionego obszaru działalności LP:
a) w tym w ramach zbiorów właściwych dla Centrum,
b) z zachowaniem ochrony tych danych;
3) pozyskiwanie, wytwarzanie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji powinno odbywać się z zachowaniem przepisów o informacjach niejawnych, o tajemnicy przedsiębiorcy,
o dostępie do informacji publicznych oraz o dostępie do informacji o środowisku.
W ramach zdolności do czynności pracowniczo-prawnych
dyrektor CSSLP w szczególności, w reprezentowaniu Centrum
jako pracodawcy, zatrudnia i zwalnia pracowników oraz kształtuje poziom ich wynagrodzenia.
W ramach zdolności do czynności prawnych dyrektor CSSLP, w
wykonaniu przepisów prawa powszechnego, jest w szczególności obowiązany do doprowadzenia bez zbędnej zwłoki do
wytworzenia dokumentacji legitymizującej funkcjonowanie
Centrum, na którą powinny składać się m.in. następujące dokumenty:
1) zaświadczenie o wpisie do krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej REGON;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) umowy rachunku bankowego;
4) plan kont Ośrodka oraz inne wymagane prawem dokumenty
opisujące reguły prowadzenia rachunkowości przez Centrum
(z obowiązkiem zachowania pełnej kompatybilności tych
dokumentów z Planem kont i polityką rachunkowości obowiązującą w LP);
5) zasady wynagradzania pracowników Centrum;
6) zasady systemu informacyjnego oraz informatycznego z
uwzględnieniem przepisów prawa powszechnego oraz aktów
ogólnego zarządu PGL LP;
7) wypisy z ewidencji gruntów i budynków;
8) wypisy (zawiadomienia) z księgi wieczystej, urządzonej dla
Centrum.
Niezależnie od uprawnień przypisanych zastępcy (zastępcom)
dyrektora CSSLP oraz innym stanowiskom pracy w Centrum w
regulaminie organizacyjnym – osoba dyrektora Centrum może
mocować innych pracowników Centrum oraz osoby niebędącego pracownikami Centrum do dokonywania czynności, o
których mowa w ust. 1, poprzez stanowienie pełnomocnictw.

§ 17
Niniejszym potwierdza się również, że:
1) poza przypadkami, omówionymi w studium, o którym mowa w
§ 9 pkt 1, Centrum jako przedsiębiorca działa w imieniu innego
podmiotu, jakim jest Skarb Państwa, z wyłącznym użyciem
składników majątkowych stanowiących własność tegoż
podmiotu, z zastrzeżeniem co do środków pieniężnych oraz
związanych z nimi wierzytelności Centrum;
2) składniki majątkowe, o których mowa w ust. 1, tworząc przedsiębiorstwo Centrum, są we władaniu tego podmiotu pod tytułem
prawnym zarządu, określonym w ustawie, przy czym:
a) zarząd, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie
stanowi zarządu trwałego,
b) prawo zarządu składnikami majątkowymi Skarbu Państwa
stanowi zintegrowaną
wiązkę szczegółowych podmiotowych praw majątkowych, przysługujących Centrum, niezbęd-
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nych temu podmiotowi do prowadzenia ww. uprawnionej
działalności,
c) odpłatnością Lasów Państwowych i warunkiem władania w
formie zarządu przez jednostki organizacyjne LP jest wartość
efektów z realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu udostępnianych beneficjentom nieodpłatnie.
§ 18
1. Ustala się, że ze składnikami majątkowymi, znajdującymi się w
zarządzie Centrum, związane są wszystkie prawa majątkowe,
potrzebne do korzystania z tych składników do wykonywania
wyżej wymienionej uprawnionej działalności Centrum, z zastrzeżeniem ust. 2–4, w tym:
1) prawo do nabywania składników majątkowych, potrzebnych
Centrum do prowadzenia działalności, m.in. poprzez:
a) wytworzenie,
b) zakup,
c) przyjęcie na warunkach nieodpłatnych,
d) przyjęcie w posiadanie zależne,
e) nabycie w zarząd w wykonaniu przepisów rozporządzenia
finansowego od innych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych;
2) prawo do używania składników majątkowych w toku realizacji uprawnionej działalności.
2. Składniki majątkowe, znajdujące się w zarządzie Centrum, nie
mogą być samodzielnie przez ten zakład:
1) zbywane,
2) przekazywane nieodpłatnie,
3) używane do tworzenia innych podmiotów,
4) obciążane prawami rzeczowymi,
5) obejmowane prawami obligacyjnymi.
3. Dyrektorowi CSSLP nie przysługuje uprawnienie do zaciągania
kredytów bankowych ani do korzystania na warunkach samodzielnych z pomocowych środków zewnętrznych i wewnętrznych.
4. Lista składników majątkowych mogących pozostawać w zarządzie Centrum, praw majątkowych związanych z tymi składnikami oraz sposób gospodarowania zasobami majątkowymi
znajdującymi się w zarządzie Centrum poza ramami zwykłego
używania do prowadzenia działalności operacyjnej będzie
przedmiotem odrębnej decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego LP
Rozdział czwarty
Podstawowe rozwiązania odnoszące się
do systemu finansowego Centrum
§ 19
1. Centrum jest obowiązane do prowadzenia rachunkowości na
zasadach wynikających z przepisów prawa powszechnego, z
uwzględnieniem polityki rachunkowości Lasów Państwowych
oraz Planu Kont Lasów Państwowych.
2. Wszystkie zdarzenia, wymagające utrwalenia w księgach
rachunkowych Centrum, zaistniałe do czasu wydania niniejszego zarządzania, wymagają zaewidencjonowania retrospektywnego – bez zbędnej zwłoki.
3. Zakład Informatyki Lasów Państwowych, przy współdziałaniu z
Głównym Księgowym Lasów Państwowych oraz komórką organizacyjną LP właściwą ds. księgowości, zobowiązuje się do
bezzwłocznego stworzenia Centrum możliwości prowadzenia
rachunkowości (ewidencjonowania wszelkich zdarzeń finansowych i gospodarczych) z wykorzystaniem aktualnej funkcjonalności SILP – do czasu zadedykowania Centrum rozwiązań
docelowych w tym zakresie.
§ 20
1. W każdym przypadku, w którym działania Centrum mają polegać
na wspomaganiu administracji publicznej, Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych w ramach prac nad planem finansowym
BILP 7/2017

Lasów Państwowych powinien podejmować starania w celu
zapewnienia na sfinansowanie tych działań środków związanych z dotacjami, o których mowa w art. 54 ustawy.
2. W każdym przypadku, w którym Centrum uczestniczy w realizacji wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych, należy dążyć do tego, aby w ich finansowaniu zapewniona została odpowiednia partycypacja środków
finansowych podmiotów, mających być beneficjentami tych
przedsięwzięć.
3. W zakresie, w jakim koszty (wydatki) realizacji wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, przewidujących udział Centrum, nie zostaną pokryte środkami, o
których mowa w ust. 1 i 2, powinny być one finansowane z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym.
§ 21
1. Realizowanie uprawnionego obszaru działalności Centrum,
generujące zarówno koszty działalności operacyjnej, jak i koszty
pozostałej działalności operacyjnej oraz koszty finansowe
Centrum, powinny być pokrywane z przychodów własnych
Centrum.
2. Ustala się następujące przychody własne Centrum:
1) przychody uzyskiwane ze sprzedaży wyników działalności
wytwórczej Centrum na rzecz podmiotów spoza Lasów
Państwowych;
2) przychody uzyskiwane ze sprzedaży wyników działalności
wytwórczej Centrum na rzecz jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych;
3) środki otrzymywane za pośrednictwem Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych z realizacji dotacji, o których mowa
w § 20 ust. 1;
4) środki związane z funduszem leśnym, otrzymane z Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych tytułem wynagrodzenia za
udział w realizacji wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych LP, włączając w to środki pomocowe.
§ 22
Nawiązując do przepisów rozporządzenia finansowego, ustala
się, że:
1) w odniesieniu do dostaw i usług świadczonych na rzecz
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych cena
jednostkowa tychże dostaw i usług, liczona według pełnego
rachunku kosztów z uwzględnieniem kosztów usług transportowych, każdorazowo powinna być co najmniej równa
cenie jednostkowej za takie dostawy i usługi (z uwzględnieniem kosztów transportu) oferowane, według najlepszej
wiedzy Centrum i danej jednostki organizacyjnej LP, przez
podmioty zewnętrzne – chyba że konkretne dostawy i usługi
Centrum mają charakter unikatowych, w tym ze względu na
tajemnicę przedsiębiorcy i względy związane z obronnością i
bezpieczeństwa państwa;
2) w odniesieniu do dostaw i usług świadczonych na rzecz
podmiotów zewnętrznych ich ceny powinny mieć charakter
cen rynkowych, chyba że dostawy te i usługi są finansowane
ze środków z realizacji dotacji budżetowych, w tym związanych ze środkami pomocowymi (w takich przypadkach ceny
te nie powinny przekraczać całkowitych kosztów wytworzenia
produktów wyjściowych działalności z uwzględnieniem
kosztów niekwalifikowanych);
3) w skali roku:
a) przychody z działalności operacyjnej Centrum powinny
być co najmniej równe całkowitym kosztom wytworzenia
produktów wyjściowych tejże działalności,
b) Centrum nie powinno uzyskiwać wyniku ujemnego na
całokształcie swojej działalności;
4) jeżeli warunki, wynikające z postanowień pkt 3, nie zostaną w
danym roku spełnione, Centrum przedstawia Dyrektorowi
Generalnemu Lasów Państwowych plan działań naprawczych,
przygotowywany we współpracy z dyrektorem regionalnej
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dyrekcji LP w Toruniu. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w porozumieniu z dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych w Toruniu, po zanalizowaniu planu działań
naprawczych, podejmuje stosowne decyzje zarządcze.
§ 23
Nawiązując do przepisów rozporządzenia finansowego, ustala
się również, że:
1) podstawą gospodarki finansowej Centrum powinien być jego
roczny plan finansowo-gospodarczy – z integralną częścią
składową tego planu w postaci rocznego zestawienia przedsięwzięć przewidywanych do zrealizowania przez Centrum;
2) zestawienie przedsięwzięć, o którym mowa w pkt 1:
a) powinno być sporządzane według wytycznych Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych opracowywanych we
współpracy z dyrektorem regionalnej dyrekcji LP w Toruniu,
b) powinno podlegać zaakceptowaniu przez Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych dokonywanemu we
współpracy z dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych w Toruniu,
c) powinno zawierać m.in. następujące elementy:
– nazwa własna przedsięwzięcia,
– wskazanie uprawnionego obszaru działalności Centrum
w rozumieniu postanowienia § 11 i § 12,
– produkt wyjściowy z realizacji przedsięwzięcia z punktu
widzenia Centrum (nazwa, symbol w rozumieniu PKWiU
2008),
– status przedsięwzięcia – z podziałem na: (1) usługi i
dostawy w ramach realizacji wspólnych przedsięwzięć
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, (2)
usługi i dostawy w ramach działalności dodatkowej
zarobkowej, realizowane poza wspólnymi przedsięwzięciami jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
(3) miękka działalność rozwojowa Centrum prowadzona
na potrzeby własne (w tym imprezy integracyjne, opracowywanie systemów funkcjonalnych Centrum itd.), (4)
działalność rozwojowa Centrum polegająca na wytwarzaniu lub/oraz nabywaniu dóbr trwałych na potrzeby
realizacji uprawnionego obszaru działalności,
– okres realizacji przedsięwzięcia,
– plan kosztów przedsięwzięcia w rozbiciu na: (1) koszty
rodzajowe przewidywane do poniesienia w okresie
realizacji przedsięwzięcia o charakterze bezpośrednio
wytwórczym oraz (2) koszty rodzajowe przewidywane
do poniesienia w okresie realizacji przedsięwzięcia w
zakresie działalności pomocniczej,
– plan nakładów na wytwarzanie oraz nabywanie dóbr
trwałych w okresie realizacji przedsięwzięcia (z uwzględnieniem przypisu kosztów rodzajowych przewidywanych
do poniesienia w realizacji działalności pomocniczej na
rzecz działalności rozwojowej polegającej na wytwarzaniu lub nabywaniu dóbr trwałych),
– adnotacja na temat rozpoznania co do cen jednostkowych zbywania przez podmioty zewnętrzne produktów
wyjściowych działalności Centrum, składającej się na
dane przedsięwzięcie,
– przychody Centrum ze zbywania produktów wyjściowych działalności Centrum, składającej się na dane
przedsięwzięcie – w rozbiciu na źródła ich finansowania,
– wynik finansowy Centrum, związany z realizacją danego
przedsięwzięcia,
– źródła finansowania wytwarzania lub nabywania dóbr
trwałych;
3) plan finansowo-gospodarczy Centrum, sporządzany w wykonaniu odrębnego zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych dotyczącego planowania finansowego i gospodarczego w Lasach Państwowych, powinien podlegać
zatwierdzeniu w formie decyzji zarządczej przez Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych;
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4) uzupełnienia i zmiany w ciągu roku, zestawienie, o którym
mowa w pkt 2, mogą następować za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w konsultacji z dyrektorem
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu;
5) gospodarowanie aktywami, związanymi z wynikiem finansowym Centrum, odbywa się zgodnie z rozporządzeniem
finansowym oraz aktami ogólnego zarządu stanowionymi
przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

3. Z wykorzystaniem nieruchomości i przynależności ruchomych
oraz składników majątkowych, o których mowa w ust. 2,
Centrum będzie prowadzić m.in. roboty budowlano-montażowe,
urzeczywistniające docelową koncepcję zagospodarowania
terenu pod potrzeby uprawnionej działalności tego zakładu.
4. Urzeczywistnianie koncepcji, o której mowa w ust. 3, będzie
przedmiotem odrębnego zarządzenia Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych.

§ 24
Sposób dokonywania przypisu kosztów działalności pomocniczej do kosztów, o których mowa w § 23 pkt 2 lit. c szóste tiret, oraz
do nakładów, o których mowa w § 23 pkt 2 lit. c siódme tiret, zostanie ustalony przez Dyrektora Generalnego w formie odrębnej decyzji zarządczej.

§ 28
Oprócz sformalizowanego przejęcia zarządu składnikami majątkowymi, o których mowa w § 25, dyrektora CSSLP zobowiązuje się
do dokonania w pierwszej fazie funkcjonowania Centrum następujących działań w roku 2017:
1) opracowanie bez zbędnej zwłoki, przy współdziałaniu z dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,
Głównym Inspektorem Straży Leśnej, komórką organizacyjna
DGLP właściwą ds. planowania oraz innymi komórkami organizacyjnymi DGLP, dokumentu pn. „Plan finansowy i rzeczowy
działań Centrum do końca roku 2017”, zwanego dalej Planem
2017, mającego mieć, po zatwierdzeniu przez Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych w drodze jego decyzji
zarządczej, funkcję formalnej podstawy wnioskowania przez
dyrektora CSSLP, przy opinii dyrektora regionalnej dyrekcji
Lasów Państwowych w Toruniu, do Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych o uruchamianie, poprzez rozwiązywanie
rezerwy ogólnej funduszu leśnego, sukcesywnych płatności,
dokonywanych na rzecz Centrum z wykorzystaniem środków
związanych z tym funduszem – w podziale na płatności związane w szczególności z:
a) wynagrodzeniami ze wszelkimi pochodnymi osoby dyrektora CSSLP oraz osoby jego asystenta (oraz pozostałych
pracowników Centrum, jeżeli Plan 2017 będzie przewidywał funkcjonowanie stanowisk pracy w Centrum innych
aniżeli stanowisko dyrektora CSSLP oraz asystenta dyrektora CSSLP),
b) dostawami i usługami,
c) zakupami dóbr trwałych,
d) obowiązkiem regulowania danin publicznych;
2) doprowadzenie do wytworzenia zgodnie z Planem 2017
dokumentacji legitymizującej, o której mowa w § 16 ust. 5, z
tym że termin doprowadzenia do założenia dla Centrum
ewidencji gruntów i budynków oraz doprowadzenia do urządzenia dla Centrum księgi wieczystej nie sprzeciwia się
uznaniu, iż Centrum osiągnęło stan pełnej zdolności do działania, jeżeli podyktowane to będzie długotrwałością procedowania odpowiednio służb starosty oraz sądu księgowo-wieczystego;
3) doprowadzenie do włączenia Centrum do zgrupowania
podmiotów objętych SILP;
4) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Centrum oraz
regulaminu pracy tego zakładu;
5) prowadzenie, zgodnie z Planem 2017, działań w celu opracowania końcowej wersji dokumentacji projektowo-architektonicznej Centrum (w takim zakresie, na jaki pozwalać będzie w
roku 2017 okoliczność braku tytułu do posiadania przez
Centrum nieruchomości gruntowych, o których mowa w § 27);
6) wykonywanie, zgodnie z Planem 2017, postanowień § 27 w
taki sposób, aby przejęcie wyżej wymienionych nieruchomości wraz przynależnościami ruchomymi oraz wyżej wymienionych składników majątkowych nastąpiło do końca 2017 r;
7) opracowanie projektu prowizorium planu finansowo-gospodarczego na rok 2018 Centrum i udział w nadawaniu temu
prowizorium postaci ostatecznej.

Rozdział piąty
Postanowienia szczególne dotyczące Centrum
w pierwszej fazie jego funkcjonowania
§ 25
1. Na potrzeby pierwszej fazy funkcjonowania Centrum z mienia
Nadleśnictwa Tuchola wydziela się wyodrębnioną część nieruchomości, składającą się, w podejściu przedmiotowym, wraz z
przynależnościami ruchomymi na tymczasową siedzibę
Centrum. Do czasu ustalenia docelowej siedziby Centrum składniki majątkowe, będące tą wyodrębnioną częścią nieruchomości
oraz będące tymi przynależnościami ruchomymi, przekazuje się
Centrum w zarząd, o którym mowa w § 17.
2. Nadleśniczego Nadleśnictwa Tuchola zobowiązuje się do podpisania porozumienia z dyrektorem CSSLP potwierdzającego
przejęcie ww. składników na czas oznaczony (tj. do czasu
przeniesienia się Centrum do nowej siedziby) w zarząd Centrum.
3. Składniki majątkowe, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostają na
stanie ewidencyjnym Nadleśnictwa Tuchola.
§ 26
Ustala się, że pełną zdolność do działania Centrum osiągnie
najpóźniej w terminie do początku roku 2019.
§ 27
1. Mając na względzie, że według wstępnych uzgodnień o operacyjnym charakterze, w wykonaniu § 19 pkt 6 Statutu LP, dyrektor
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, po zasięgnięciu opinii nadleśniczego Nadleśnictwa Tuchola, w odpowiednim terminie wystąpi do Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z wnioskiem o określenie zasięgu terytorialnego
działania nadleśnictw poprzez odpowiednią zmianę tegoż
zasięgu, aby Dyrektor Generalny Lasów Państwowych mógł to
usankcjonować swoją decyzją zarządczą w wykonaniu art. 32
ust. 3 pkt 2 ustawy – w okresie dochodzenia do pełnej zdolności
do działania, o której mowa w § 26, w drodze odrębnego aktu
ogólnego zarządu, nastąpi wydzielenie z bezpośredniego
zarządu Nadleśnictwa Tuchola nieruchomości gruntowych (wraz
z infrastrukturą), niezbędnych do prowadzenia działalności
przez Centrum, i ich przekazania w zarząd tego zakładu wraz z
określonymi przynależnościami ruchomymi. Akt ogólnego
zarządu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może ustanawiać zarząd Centrum w odniesieniu do składników majątkowych, wydzielanych z bezpośredniego zarządu jednostek organizacyjnych LP innych niż Nadleśnictwo Tuchola.
2. Centrum oraz Nadleśnictwo Tuchola zobowiązuje się do protokolarnego ustalenia nieruchomości wraz z przynależnościami
ruchomymi oraz składnikami majątkowymi, które Centrum
obejmie w zarząd w wykonaniu postanowienia ust. 1. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do
Centrum i innych jednostek organizacyjnych LP, o których mowa
w ust. 1.
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§ 29
Ustala się, że uprawnienia przysługujące z mocy prawa i powiązane z nimi obowiązki Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, m.in. w zakresie:
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1) inicjowania działań Centrum;
2) zapewnienia funkcjonowania Centrum w sposób planowy i
należycie na bieżąco zorganizowany;
3) sprawowania, w ramach nadzoru, kontrolingu i kontroli funkcjonalnej Centrum oraz kontroli następczej;
4) stanowienia aktów kierowniczych mających na celu zapewnienie działania Centrum:
a) w sposób skoordynowany
oraz
b) w celu zainicjowania innych korektur w funkcjonowaniu
Centrum –
– będą realizowane za pomocą Głównego Inspektora Straży
Leśnej działającego przy współpracy z dyrektorem regionalnej
dyrekcji LP w Toruniu i właściwymi komórkami organizacyjnymi
DGLP, w szczególności z komórką właściwą ds. rozwoju.
§ 30
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem
stosuje się przepisy prawa powszechnego oraz postanowienia
aktów ogólnego zarządu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – w szczególności dotyczące procesu zamówieniowego,
zakładowych układów pracy, zasad rozliczania środków związanych z funduszem leśnym.

Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi;
2) pełnomocnictwo nr 15 z dnia 1 marca 2017 r. udzielone przez
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
§ 32
Z mocy niniejszego zarządzenia sankcjonuje się skutki prawne i
faktyczne, jakie wystąpiły na mocy lub/oraz w wykonaniu decyzji
oraz pełnomocnictwa, o których mowa w § 31.
§ 33
Integralną częścią składową niniejszego zarządzenia jest
załącznik nr 2, będący opinią Kolegium Lasów Państwowych na
temat koncepcji utworzenia w Lasach Państwowych Centrum.
§ 34
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 31
Traci moc:
1) Decyzja nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z
dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie działań zmierzających do
utworzenia innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych nieposiadającej osobowości prawnej o zasięgu
krajowym – Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 31 maja 2017 r.
OPINIA
KOLEGIUM LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie projektu powołania innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych
nieposiadającej osobowości prawnej o zasięgu krajowym –
Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy
w Plaskoszu k. Tucholi
Kolegium Lasów Państwowych na posiedzeniu w dniu 25 maja
2017 r. omówiło projekt zarządzenia Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych w sprawie utworzenia innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych nieposiadającej osobowości prawnej
o zasięgu krajowym – Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów
Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi.
Wprowadzenia dokonał Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Konrad Tomaszewski, który zapoznał zebranych z
zasadniczymi kwestiami dotyczącymi tworzenia nowego zakładu
LP o zasięgu krajowym. Następnie głos zabrał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu Janusz Kaczmarek, przedstawiając
planowane cele i zadania do osiągniecia przez zakład oraz zakres
planowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.
Planuje się, że Centrum Szkolenia Strzeleckiego LP odgrywać
będzie istotną rolę w systemie przygotowania i profesjonalnego
doskonalenia zawodowego pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, szczególnie Straży Leśnej, w
oparciu o wybudowaną infrastrukturę hotelowo-dydaktyczną oraz
zmodernizowaną strzelnicę przejętą od Nadleśnictwa Tuchola.
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W zamierzeniach Centrum będzie również prowadzenie szkolenia dla innych organów i instytucji w sprawach dotyczących zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i
ochrony przyrody lub wykonujących zadania na rzecz porządku i
bezpieczeństwa publicznego, a także w zakresie wspierania systemu
obrony Państwa we współpracy z Siłami Zbrojnymi RP, jednostkami
podległymi MSWiA oraz organizacjami pozarządowymi.
Poza ww. zadaniami szkoleniowymi zakład świadczyć będzie
również usługi komercyjne na rzecz zewnętrznych podmiotów oraz
osób fizycznych.
Przewidywany termin zakończenia prac inwestycyjnych w
Centrum został ustalony na 2019 rok.
W dyskusji, w której zabrało głos 10 członków Kolegium, poruszono kwestie dotyczące: potrzeby profesjonalizacji kadry oraz
zapewnienia odpowiednich szkoleń specjalistycznych dla Straży
Leśnej, realizacji przez LP powszechnego obowiązku obrony, odpowiedniego przygotowania kadry instruktorskiej przeprowadzającej
szkolenia dla pracowników Straży Leśnej, koncepcji i idei powołania
Centrum, potrzeby wszechstronnego wykorzystania Centrum.
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Na wystosowane przez członków Kolegium zapytania wyjaśnień
udzielali: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Konrad
Tomaszewski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu Janusz
Kaczmarek, Główny Inspektor Straży Leśnej Tadeusz Pasternak.
Po dyskusji, w głosowaniu nad przyjęciem projektu utworzenia
nowego zakładu LP – Centrum Szkolenia Strzeleckiego LP – brało
udział 47 członków Kolegium Lasów Państwowych, z których 41
głosowało za pozytywnym zaopiniowaniem utworzenia Centrum,
a 6 wstrzymało się od głosu; nikt nie głosował przeciw.
Po przeprowadzonym głosowaniu Kolegium Lasów Państwowych pozytywnie opiniuje projekt utworzenia innej jednostki organi-

zacyjnej Lasów Państwowych nieposiadającej osobowości prawnej
o zasięgu krajowym – Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów
Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi z opcją
rozważenia uzupełnienia ww. Centrum o ośrodek w Jedlni-Letnisku
i inne ośrodki PGL LP.

Przewodniczący
Kolegium Lasów Państwowych
dr inż. Ryszard Kapuściński

ZARZĄDZENIE NR 22
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie realizacji w Lasach Państwowych, z wykorzystaniem środków
związanych z funduszem leśnym, wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych
o charakterze infrastrukturalnym, mających związek z gospodarką leśną
lub inną uprawnioną działalnością Lasów Państwowych, z uwzględnieniem zintegrowania tych przedsięwzięć
z działalnością Lasów Państwowych
w zakresie wspomagania administracji publicznej
EI.770.11.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, zwanej dalej „ustawą o lasach”, w związku z § 6 Statutu
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z jego obowiązku, określonego w art. 33 ust. 3 pkt. 3
ustawy o lasach3, mając na względzie, że:
1) stosownie do przepisu art. 3 pkt 2 ustawy o lasach – lasem
jest m.in. grunt lub fragment gruntu, związany z gospodarkę
leśną i wykorzystywany na potrzeby gospodarki leśnej,
którego częściami składowymi są urządzenia gruntowe,
tworzące infrastrukturę leśną, takie, jak:
a) urządzenia stanowiące część składową gruntu (fragmentu
gruntu), będącego wyodrębnionym co do granic miejscem składowania drewna, obiektem turystycznym, w tym
wewnętrzną drogą rowerową, drogą leśną, parkingiem
leśnym, szkółką leśną, obiektem budownictwa wodnego
oraz linią podziału powierzchniowego
czy
b) urządzenia wchodzące w skład gruntu (fragmentu gruntu),
będące innymi budynkami i budowlami;
1

2

3

4

5

6

2) racjonalizacja w nadleśnictwach sieci dróg leśnych oraz
innych elementów infrastruktury leśnej stanowi niewątpliwy
przejaw przedsięwzięć rozwojowych w Lasach Państwowych, związanych z gospodarką leśną;
3) uprawnieniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
jest możność nadawania realizacji działalności w Lasach
Państwowych formy wspólnych przedsięwzięć jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych (stosownie do
brzmienia art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach4);
4) zgodnie z brzmieniem w ustawie o lasach następujących jej
przepisów5: art. 56 pkt 2, art. 58 ust. 1 pkt 3 i pkt 1 – Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych, w ramach dysponowania
środkami związanymi z funduszem leśnym, środki te może
przeznaczać na tworzenie infrastruktury niezbędnej do
prowadzenia gospodarki leśnej, w tym na tworzenie takiej
właśnie infrastruktury w ramach realizacji wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;
5) art. 1 ustawy o lasach6 nakłada na Lasy Państwowe
obowiązek prowadzenia działalności leśnej w zespoleniu
oraz w zintegrowaniu z pozostałą gospodarką narodową;

Tekst jednolity ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach został ogłoszony w Dz. U. z 2017 r. pod poz. 788; art. 33 ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że Lasami
Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dokonując tego przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r. § 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.
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; art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne
przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych; art. 56 ust. 2 ustawy o lasach stanowi, że środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych.
Art. 56 ust. 2 ustawy o lasach stanowi, że środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych; art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach
stanowi, że środki związane z funduszem leśnym mogą być przeznaczane na tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej; art. 58 ust. 1 pkt 1
ustawy o lasach stanowi, że środki związane z funduszem leśnym mogą być przeznaczane na realizację wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych w zakresie gospodarki leśnej oraz poza zakresem gospodarki leśnej.
Art. 1 ustawy o lasach stanowi, że ustawa określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi
elementami środowiska i z gospodarką narodową.
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6) uprawnionym obszarem działalności Lasów Państwowych o
charakterze obowiązkowym jest wspomaganie przez ten
podmiot administracji publicznej w zakresie spraw mających
związek z leśnictwem7, przy czym zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 2
ustawy o lasach8 nadleśnictwa, realizujące zadania dotyczące
administracji publicznej w zakresie leśnictwa, powinny otrzymywać środki związane z funduszem leśnym na wyrównywanie niedoborów powstających przy realizacji takich zadań;
7) art. 3 ust. 5 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu
lądowego9 stanowi, że budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane
przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej –
zarządzam, co następuje:
Rozdział I
Przedmiot zarządzenia
§1
1. Przedmiotem zarządzenia są wybrane działania Lasów Państwowych, będące elementem (przejawem) działalności polegającej
na:
1) budowie (w tym rozbudowie i odbudowie) oraz przebudowie,
w formie wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym:
a) infrastruktury leśnej jako składowej gruntów związanych
z gospodarką leśną w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy o
lasach,
b) innej infrastruktury technicznej:
– jako składowej gruntów niezwiązanych z gospodarką
leśną, w szczególności infrastruktury edukacyjno-promocyjnej,
lub/oraz
– jako nieruchomości niegruntowych;
2) wspomaganiu administracji publicznej, w szczególności
samorządowej, poprzez finansowanie lub dofinansowywanie,
z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym,
budowy, przebudowy lub istotnego odtwarzania (istotnego
remontu) infrastruktury technicznej, funkcjonalnie odpowiadającej infrastrukturze, o której mowa w pkt 1, jeżeli łącznie:
a) inwestorem jest (ma być) jednostka samorządu terytorialnego – z prawem ustanowienia zgodnie z przepisami
prawa budowlanego inwestora zastępczego, np. w postaci
jednostki organizacyjnej utworzonej przez jednostkę
samorządu terytorialnego lub z udziałem jednostki samorządu terytorialnego,
b) ww. infrastruktura techniczna służy (ma służyć) osiągnięciu
celu publicznemu, związanemu z obowiązkami administracji publicznej, w tym przede wszystkim obowiązkami
jednostek samorządu terytorialnego,
c) budowa (wytwarzanie), przebudowa (modernizacja) lub
istotne odtwarzanie (istotne remonty) ww. infrastruktury
technicznej:
– warunkuje
lub/oraz
– istotnie poprawi jakościowo lub/oraz efektywnościowo,
lub/oraz
– synergicznie wzmocni
efekty prowadzonej przez LP: (1) gospodarki leśnej (w tym
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efekty realizowania pozaprodukcyjnych funkcji lasu), (2)
edukacji przyrodniczoleśnej, (3) promocji i podnoszenia
na innej drodze szeroko rozumianego goodwillu Lasów
Państwowych.
2. Ustala się następujący podział klasyfikacyjny działalności, o
której mowa w ust. 1:
1) tworzenie w nadleśnictwach, z wykorzystaniem środków
związanych z funduszem leśnym, sieci leśnych dróg
wewnętrznych:
a) w powiązaniu z finansowaniem (dofinansowywaniem)
przez Lasy Państwowe niektórych przedsięwzięć drogowych administracji publicznej, przede wszystkim administracji samorządowej,
b) bez powiązania, o którym mowa w lit. a;
2) budowa, przebudowa lub istotne remontowanie, z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, obiektów
znajdujących się lub mających znaleźć się w zarządzie
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w ramach
urzeczywistniania koncepcji „Wielkiego Szlaku Leśnego –
wypoczynek, rehabilitacja, edukacja, historia”, zwanego dalej
Wielkim Szlakiem:
a) w powiązaniu z finansowaniem (dofinansowaniem) przez
Lasy Państwowe niektórych przedsięwzięć administracji
publicznej o podobnym charakterze,
b) bez powiązania, o którym mowa w lit. a;
3) wspomaganie administracji publicznej, w szczególności
samorządowej, poprzez finansowanie lub dofinansowywanie,
z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym,
budowy (tworzenia), przebudowy (modernizacji) lub istotnego odtwarzania (istotnego remontu):
a) drogowej infrastruktury technicznej,
b) infrastruktury służącej urzeczywistnianiu koncepcji Wielkiego Szlaku.
§2
Niniejsze zarządzenie dotyczy w szczególności:
1) sposobu ustalania puli środków związanych z realizacją
przedsięwzięć w zakresie:
a) budowy oraz przebudowy leśnych dróg wewnętrznych,
b) budowy, przebudowy lub istotnego remontowania obiektów
w ramach urzeczywistniania koncepcji Wielkiego Szlaku,
c) wspomagania administracji publicznej w zakresie budowy,
przebudowy lub istotnego remontowania:
– drogowej infrastruktury technicznej,
– infrastruktury służącej urzeczywistnianiu koncepcji Wielkiego Szlaku;
2) postępowania w sprawie kontynuacji realizacji przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1;
3) procedury naboru wniosków nadleśnictw:
a) w sprawie tworzenia w nadleśnictwach sieci leśnych dróg
wewnętrznych
lub/oraz
b) w sprawie wspomagania administracji publicznej poprzez
finansowanie (dofinansowanie) budowy (tworzenia), przebudowy (modernizacji) lub istotnego odtwarzania (istotnego remontu) drogowej infrastruktury technicznej;
4) procedury naboru wniosków nadleśnictw:
a) w sprawie budowy, przebudowy lub istotnego remontowania obiektów w urzeczywistnianiu koncepcji Wielkiego
Szlaku
lub/oraz

Por. wywód na temat statusu oraz formy organizacyjno-prawnej Lasów Państwowych opublikowany na stronie internetowej Lasów Państwowych
Art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach stanowi, że środki związane z funduszem leśnym przeznacza się dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów powstających
przy realizacji zadań dotyczących administracji publicznej w zakresie leśnictwa.
Art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zmian.) stanowi, że budowa,
przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby
fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
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b) w sprawie wspomagania administracji publicznej poprzez
finansowanie (dofinansowanie) budowy (tworzenia),
przebudowy (modernizacji) lub istotnego odtwarzania
(istotnego remontowania) infrastruktury służącej urzeczywistnianiu koncepcji Wielkiego Szlaku;
5) obowiązków Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w
odniesieniu do:
a) analizy wniosków, o których mowa w pkt 3 i 4,
b) projektowania listy wniosków przyjętych w danym roku do
realizacji,
c) doprowadzania do zatwierdzenia listy, o której mowa w lit. b,
oraz objęcia wniosków porozumieniami pomiędzy DGLP a
wnioskodawcami,
d) prowadzenia terenowego kontrolingu oraz kontroli funkcjonalnej DGLP i wnioskodawców, o których mowa w lit. c w
trakcie realizowania przez nich postanowień ww. porozumień,
e) procedury uruchamiania płatności na rzecz ww. wnioskodawców,
f) przygotowywania raportów okresowych jako części składowych sprawozdań finansowo-gospodarczych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
6) obowiązków wnioskodawców jako podmiotów wypełniających funkcje:
a) inwestorów w odniesieniu do działań polegających na
budowie, przebudowie leśnych dróg wewnętrznych
oraz budowie, przebudowie lub istotnym remontowaniu
obiektów Wielkiego Szlaku,
b) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jako organu
dokonującego finansowania (dofinansowania) przedsięwzięć podlegających lub mających podlegać realizowaniu
oraz realizowanych przez administrację publiczną.
Rozdział II
Funkcja załączników do niniejszego zarządzenia
§3
Za integralną część niniejszego zarządzenia uznaje się:
1) załącznik nr 1 pt. „Studium analityczne na temat infrastruktury technicznej w Lasach Państwowych z uwzględnieniem
ustawowej definicji lasu”,
2) załącznik nr 2 pt. „Klasyfikacja urządzeń nieruchomych lub
ich pozostałości w zarządzie lub innym władaniu LP, wchodzących w skład lub związanych z gruntem, będącym lasem
w kontekście koncepcji Wielkiego Szlaku”. (Załączników nie
drukujemy – przyp. red.).
§4
Załączniki, o których mowa w § 3, należy w szczególności traktować jako:
1) uzasadnienie prawne i celowościowe oraz rozwinięcie postanowień niniejszego zarządzenia,
2) określenie na potrzeby niniejszego zarządzenia znaczenia
pojęć w nim użytych.
Rozdział III
Pula środków związanych z funduszem leśnym,
przeznaczonych na realizacją przedsięwzięć drogowych
oraz związanych z urzeczywistnianiem
koncepcji Wielkiego Szlaku
§5
1. Pula środków („P”) związanych z realizacją przedsięwzięć w
zakresie:
1) budowy oraz przebudowy leśnych dróg wewnętrznych;
2) budowy, przebudowy lub istotnego remontowania obiektów w
ramach urzeczywistniania koncepcji Wielkiego Szlaku;
3) wspomagania administracji publicznej w zakresie budowy,
przebudowy lub istotnego remontowania:
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a) drogowej infrastruktury technicznej,
b) infrastruktury służącej urzeczywistnianiu koncepcji Wielkiego Szlaku.
– jest ustalana w trakcie prac nad planem finansowo-gospodarczym Lasów Państwowych, w tym nad planem związanym z
funduszem leśnym.
2. Na etapie prac nad ww. planem pula środków, o których mowa w
ust. 1, jest definiowana:
a) bezpośrednio (jako środki przeznaczone na finansowanie
przedsięwzięć drogowych lub przedsięwzięć służących urzeczywistnianiu koncepcji Wielkiego Szlaku)
lub/oraz
b) pośrednio – w trybie operacyjnych wskazań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych adresowanych w trakcie prac
planistycznych do komórek organizacyjnych DGLP:
– właściwej ds. infrastruktury
lub
– właściwej ds. udostępniania lasu
oraz
– właściwej ds. planowania
co do kwoty środków związanych z funduszem leśnym,
stanowiących tzw. rezerwę funduszu leśnego, którą należy
traktować jako tworzącą pulę środków „P”.
§6
1. W odniesieniu do puli środków „P” mają zastosowanie następujące formuły:
1) P = P1 + P2, w której:
P1 oznacza pulę środków, związanych z funduszem leśnym,
przeznaczonych w danym roku kalendarzowych na realizację przedsięwzięć drogowych,
P2 oznacza pulę środków związanych z funduszem leśnym,
przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na realizację przedsięwzięć urzeczywistniających koncepcję
Wielkiego Szlaku;
2) P1 = P1.1 + P1.2 = P1k + P1n, w której:
P1.1 oznacza pulę środków związanych z funduszem leśnym,
przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na realizację przedsięwzięć drogowych, ustalonych w planie
finansowo-gospodarczym LP w sposób bezpośredni,
P1.2 oznacza pulę środków związanych z funduszem leśnym,
przeznaczonych w danym roku na realizację przedsięwzięć drogowych, ustalonych w planie finansowo-gospodarczym LP pośrednio,
P1k oznacza pulę środków związanych z funduszem leśnym,
przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na realizację przedsięwzięć drogowych kontynuowanych,
P1n oznacza pulę środków związanych w funduszem leśnym,
przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na realizację przedsięwzięć drogowych nowych;
3) P1k = P1kb + P1kf, w której:
P1kb oznacza pulę środków na kontynuację przedsięwzięć
w zakresie budowy lub przebudowy leśnych dróg
wewnętrznych,
P1kf oznacza pulę środków na kontynuację finansowania
(dofinansowania) tworzenia infrastruktury drogowej w
ramach wspomagania przez LP administracji publicznej;
4) P2 = P2.1 + P2.2 = P2k + P2n, w której:
P2.1 oznacza pulę środków związanych z funduszem leśnym,
przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na realizację przedsięwzięć dotyczących Wielkiego Szlaku,
ustalonych w planie finansowo-gospodarczym LP w
sposób bezpośredni,
P2.2 oznacza pulę środków związanych z funduszem leśnym,
przeznaczonych w danym roku na realizację przedsięwzięć dotyczących Wielkiego Szlaku, ustalonych w
planie finansowo-gospodarczym LP pośrednio,
P2k oznacza pulę środków związanych z funduszem leśnym,
przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na
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realizację przedsięwzięć dotyczących Wielkiego Szlaku
kontynuowanych,
P2n oznacza pulę środków związanych w funduszem leśnym,
przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na realizację przedsięwzięć dotyczących Wielkiego Szlaku
nowych;
5) P2k = P2kb + P2kf, w której:
P2kb oznacza pulę środków na kontynuację przedsięwzięć
dotyczących Wielkiego Szlaku (budowa, przebudowa,
istotne remonty urządzeń nieruchomych w zarządzie LP),
P2kf oznacza pulę środków na kontynuację finansowania
(dofinansowania) przedsięwzięć dotyczących Wielkiego
Szlaku w ramach wspomagania przez LP administracji
publicznej.
2. Komórkę organizacyjną DGLP właściwą do spraw planowania
zobowiązuje się do podjęcia bez zbędnej zwłoki we współdziałaniu z komórką właściwą ds. infrastruktury oraz z komórką
właściwą ds. udostępniania lasu działań koncepcyjnych mających na celu ustalenie algorytmu ustalania w sposób zobiektywizowany dla danego roku kalendarzowego kwoty środków związanych z funduszem leśnym, oznaczonych w ust. 1 symbolami
P1n oraz P2n.
Rozdział IV
Kontynuowanie przedsięwzięć drogowych
lub dotyczących Wielkiego Szlaku
rozpoczętych w latach minionych
§7
1. Jeżeli wynika to z porozumienia lub/oraz aneksu do porozumienia, wiążącego w dacie wydania niniejszego zarządzenia
DGLP z wnioskodawcą (nadleśnictwem) – wszczęcie w
minionym okresie (w tym w poprzednim roku) realizacji przedsięwzięcia drogowego lub dotyczącego Wielkiego Szlaku, wymagającego dalszych prac, rodzi po stronie Lasów Państwowych
obowiązek przeznaczenia w planie finansowo-gospodarczym na
dany rok kalendarzowy określonej kwoty środków związanych z
funduszem leśnym na kontynuację tego przedsięwzięcia. Na
równi z przedsięwzięciami drogowymi lub dotyczącymi Wielkiego Szlaku, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, traktuje się przedsięwzięcia realizowane w minionym roku z
nadwyżki środków obrotowych nadleśnictw przewidziane do
kontynuacji w roku bieżącym, jeżeli o takie traktowanie wystąpi
zainteresowane nadleśnictwo z zachowaniem drogi służbowej.
2. Kwota środków, o której mowa w ust. 1, powinna wynikać z
wyżej wymienionego porozumienia lub aneksu (aneksów) do
porozumienia oraz analiz własnych komórki organizacyjnej
DGLP właściwej ds. infrastruktury oraz właściwej ds. udostępniania lasu.
§8
Komórka organizacyjna DGLP właściwa ds. infrastruktury, we
współdziałaniu z innymi właściwymi komórkami organizacyjnymi
DGLP, jest obowiązana do:
1) przygotowania projektu decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie kontynuowania
finansowania w danym roku gospodarczym realizacji przedsięwzięć drogowych oraz związanych z urzeczywistnianiem
koncepcji Wielkiego Szlaku – z uwzględnieniem następujących informacji:
a) przydział klasyfikacji przedsięwzięcia – z uwzględnieniem
w tym zakresie postanowienia § 1 ust. 1,
b) podstawa działań w danym roku gospodarczym (porozumienia oraz dotychczasowe aneksy do porozumienia),
c) beneficjent (nazwa nadleśnictwa lub/oraz nazwa jednostki
samorządu terytorialnego albo administracji publicznej),
d) szczegółowy opis przedsięwzięcia do zrealizowania w
danym roku kalendarzowym,
e) działania dotychczas wykonane,
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f) kwota środków związanych z funduszem leśnym, przeznaczona na realizację (finansowanie, dofinansowanie)
danego przedsięwzięcia,
g) kwota środków, stanowiąca tzw. wkład własny,
h) ogólna kwota środków, związana z funduszem leśnym, w
rozbiciu na kwoty oznaczone powyżej symbolami P1kb, P1kf,
P2kb oraz P2kf;
2) doprowadzenia do rozkolportowania decyzji, o której mowa w
pkt 1, po jej podpisaniu przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych;
3) doprowadzenia do objęcia kontynuacji przedsięwzięć drogowych oraz dotyczących Wielkiego Szlaku najbardziej aktualnymi aneksami do wyżej wymienionych porozumień, jeżeli są
one potrzebne.
§9
Postanowienia niniejszego zarządzenia dotyczące:
1) prowadzenia terenowego kontrolingu oraz kontroli funkcjonalnej nadleśnictw w trakcie realizowania przez nie postanowień porozumień z DGLP w sprawie realizacji przedsięwzięć
drogowych oraz dotyczących Wielkiego Szlaku,
2) uruchamiania płatności na rzecz nadleśnictw,
3) przygotowywania raportów okresowych jako części składowych
sprawozdań finansowo-gospodarczych Lasów Państwowych,
4) obowiązków nadleśnictw jako podmiotów wypełniających
funkcje:
a) inwestorów w związku z budową lub przebudową leśnych
dróg wewnętrznych oraz budową, przebudową lub istotnym
remontowaniem obiektów Wielkiego Szlaku,
b) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jako organu
dokonującego finansowania (dofinansowania) przedsięwzięć podlegających lub mających podlegać realizowaniu
oraz realizowanych przez administrację publiczną –
– stosuje się odpowiednio w odniesieniu do przedsięwzięć
kontynuowanych.
§ 10
Jeżeli wszczęte w minionym okresie przedsięwzięcie drogowe
lub dotyczące Wielkiego Szlaku wymaga kontynuacji, lecz w odniesieniu do niego nie może być zastosowane postanowienie § 7 ust. 1
z braku odpowiednich zapisów w ww. porozumieniu lub aneksie do
tego porozumienia – przedsięwzięcie to może być objęte wnioskami, o których mowa w § 12.
Rozdział V
Procedura naboru wniosków nadleśnictw dotyczących
leśnych dróg wewnętrznych
lub/oraz dotyczących wspomagania administracji publicznej
poprzez finansowanie (dofinansowanie) budowy (tworzenia),
przebudowy (modernizacji) lub istotnego odtwarzania
(istotnego remontu) drogowej infrastruktury technicznej
§ 11
1. Finansowanie z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym:
a) budowy (odbudowy, rozbudowy) lub przebudowy dróg
wewnętrznych, będących drogami leśnymi lub drogami
dojazdowymi do gruntów leśnych (nie wyłączając parkingów
leśnych jako szczególnego przypadku dróg wewnętrznych),
lub/oraz
b) budowy, przebudowy lub istotnego remontowania drogowej
infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez
Lasy Państwowe administracji publicznej –
– następuje na wniosek właściwego nadleśnictwa.
2. Wyróżnia się trzy rodzaje wniosków w sprawie budowy lub przebudowy dróg wewnętrznych lub/oraz budowy, przebudowy lub
istotnego remontowania drogowej infrastruktury technicznej w
ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji
publicznej:
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1) wniosek dotyczący budowy lub przebudowy drogi (dróg)
wewnętrznych;
2) wniosek dotyczący finansowania budowy, przebudowy lub
istotnego remontowania drogowej infrastruktury technicznej
w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji
publicznej;
3) wniosek zintegrowany, obejmujący wnioski, o których mowa
w lit. a oraz b.
§ 12
1. Wniosek zintegrowany powinien zawierać następujące informacje:
1) nazwa nadleśnictwa wnioskującego;
2) nazwa jednostki samorządu terytorialnego albo innej
jednostki administracji publicznej jako potencjalnego współbeneficjenta;
3) stan przygotowania przedsięwzięcia w zakresie budowy lub
przebudowy danej drogi wewnętrznej do realizacji (dalej
przedsięwzięcie drogowe);
4) szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonania danej
drogi wewnętrznej, w tym wykazanie, że:
a) budowa lub przebudowa drogi wewnętrznej mieści się w
ramach przyszłej docelowej sieci dróg wewnętrznych w
nadleśnictwie,
b) występuje istotny związek przyczynowo-skutkowy budowy
lub przebudowy drogi wewnętrznej:
– z przewidywanym przebiegiem użytkowania głównego lasu
w nadleśnictwie w nadchodzącym najbliższym okresie
lub/oraz
– z wymogami ochrony lasu przed pożarami,
lub/oraz
– z dążeniem do zapewnienia należytego skomunikowania
terytorium danej jednostki samorządu terytorialnego,
lub/oraz
– z innymi zjawiskami występującymi lub mającymi
wystąpić w danym nadleśnictwie;
5) szczegółowe uzasadnienie przyjętych rozwiązań techniczno-technologicznych dla przedsięwzięcia drogowego;
6) ustalenie syntetycznego wskaźnika ekonomicznej efektywności realizacji danego przedsięwzięcia drogowego z
uwzględnieniem:
a) nakładów łącznych na budowę lub przebudowę danej
drogi wewnętrznej,
b) kosztów remontów i utrzymania danej drogi wewnętrznej,
c) spadku kosztów łącznych pozyskania drewna w następstwie budowy lub przebudowy danej drogi wewnętrznej;
7) udział środków własnych nadleśnictwa w realizacji danego
przedsięwzięcia drogowego;
8) dane globalne o nadleśnictwie:
a) aktualny wskaźnik długości dróg wewnętrznych łącznie z
liniami podziału przestrzennego tworzącymi ład komunikacyjny, o którym mowa w załączniku nr 1 do niniejszego
zarządzenia (rozważania na temat lasu określonego w
ustawie o lasach jako linia podziału przestrzennego), w
przeliczeniu na roczny przeciętny rozmiar pozyskania
drewna w okresie nadchodzących pięciu lat,
b) prognoza wolnych środków obrotowych w nadleśnictwie w
okresie nadchodzących pięciu lat;
9) dokumentacja sporządzona przez jednostkę samorządu terytorialnego lub inną jednostkę administracji publicznej:
a) oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego lub innej
jednostki administracji publicznej o respektowaniu postanowień niniejszego zarządzenia,
b) aktualny stan przygotowania przedsięwzięcia do realizacji
(dalej przedsięwzięcie publiczne),
c) uzasadnienie, że realizacja przedsięwzięcia publicznego
będzie stanowiła wykonanie postanowienia § 1 ust. 1
pkt 2 i cechuje się zintegrowaniem z przedsięwzięciem
drogowym,
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d) deklarowany udział środków własnych beneficjenta w
realizacji przedsięwzięcia publicznego,
e) dana globalna o terytorium związanym z daną jednostką
samorządu terytorialnego, mówiąca o długości dróg gminnych i powiatowych w przeliczeniu na tys. m3 drewna pozyskiwanego w nadleśnictwach, których zasięg terytorialny
pokrywa się z terytorium danej jednostki samorządu terytorialnego (potencjalny wskaźnik obciążenia dróg lokalnych
ładunkami w postaci surowca drzewnego).
2. Wniosek, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1, obejmuje informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w pkt 3–8.
3. Wniosek, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2, obejmuje informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w pkt 9.
§ 13
Wnioski, o których mowa w § 11 ust. 2, składają nadleśniczowie
za pośrednictwem i przy opinii właściwych dyrektorów regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych oraz w terminie i na warunkach ustalanych każdorazowo w decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, projektowanej przez komórkę organizacyjną
DGLP właściwą ds. infrastruktury.
§ 14
1. Szczegółowy wzór wniosków wraz ze szczegółową instrukcją
ich sporządzania określa decyzja Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych, projektowana przez komórkę organizacyjną
DGLP właściwą ds. infrastruktury.
2. Ustala się, że w odniesieniu do roku 2017 zastosowanie
powinny mieć wnioski złożone przez nadleśnictwa do daty
wydania niniejszego zarządzenia. Kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury zobowiązuje się do
stosownego uzupełnienia w trybie operacyjnym informacji
brakujących we wnioskach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
Rozdział VI
Wykonywanie obowiązków
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
o których mowa w § 2 pkt 5, w części dotyczącej dróg
§ 15
1. Wnioski, o których mowa w rozdziale poprzedzającym, podlegają analizie, za wykonanie której odpowiedzialny jest kierownik
komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury.
2. W trakcie analizy, o której mowa w ust. 1, kierownik komórki
organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury jest uprawniony do pobierania ze wszystkich możliwych źródeł potrzebnych informacji i opinii, nie wyłączając informacji i opinii pobieranych od członków Forum Leśno-Samorządowego.
3. Analiza ta powinna zmierzać do wyeliminowania z dalszego
procedowania wniosków, które:
1) są ewidentnie sprzeczne w sposób niemożliwy do skorygowania z postanowieniami niniejszego zarządzenia,
2) nie rokują nadziei na urzeczywistnienie w danym roku gospodarczym ze względu na aktualny stopień przygotowania
przedsięwzięcia do realizacji.
4. Wnioski odrzucane oraz dopuszczone do procedowania na
potrzeby działań w danym roku gospodarczym powinny być
objęte decyzją zarządczą Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych, projektowaną przez kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury.
§ 16
Ustala się następujące wartości wag dla wniosków dopuszczonych do procedowania na potrzeby działań w danym roku gospodarczym:
1) wnioski zintegrowane – w1 = 0,4;
2) wniosek dotyczący budowy lub przebudowy drogi (dróg)
wewnętrznych – w2 = 0,35;
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3) wniosek dotyczący finansowania budowy, przebudowy lub
istotnego remontowania drogowej infrastruktury technicznej
w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji
publicznej – w3 = 0,25.
§ 17
Komórka organizacyjna DGLP właściwa ds. infrastruktury jest
obowiązana do ustalenia na podstawie wniosków dopuszczonych
do procedowania:
1) sumarycznego zapotrzebowania na środki związane z funduszem leśnym, wynikającego z:
a) wniosków zintegrowanych (S1),
b) wniosków dotyczących budowy lub przebudowy drogi
(dróg) wewnętrznych (S2),
c) wniosków dotyczących finansowania budowy, przebudowy
lub istotnego remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe
administracji publicznej (S3);
2) wskaźnika przeliczeniowego (k), odpowiadającego następującemu ilorazowi:
k = [P1n]/ [(S1 * w1) + (S2 * w2) + (S3 * w3)];
3) pul środków związanych z funduszem leśnym do przeznaczenia na finansowanie przedsięwzięć w realizacji:
a) wniosków zintegrowanych: P1zint. = k * (S1 * w1),
b) wniosków dotyczących budowy lub przebudowy drogi (dróg)
wewnętrznych: P1bud = k * (S2 * w2),
c) wniosków dotyczących finansowania budowy, przebudowy
lub istotnego remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe
administracji publicznej: P1adm = k * (S3 * w3).
§ 18
Ustala się następującą procedurę przypisywania punktów ocennych do poszczególnych wniosków zintegrowanych:
1) do części wniosku zintegrowanego dotyczącego budowy lub
przebudowy drogi wewnętrznej (dróg wewnętrznych) przypisuje się wagę w4 = 0,55;
2) do części wniosku zintegrowanego dotyczącego finansowania budowy, przebudowy lub istotnego remontowania
drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania
przez Lasy Państwowe administracji publicznej przypisuje
się wagę w5 = 0,45;
3) dla części wniosku zintegrowanego dotyczącego budowy lub
przebudowy drogi wewnętrznej (dróg wewnętrznej) przyjmuje się cztery kryteria ocenne:
a) syntetyczny wskaźnik ekonomicznej efektywności realizacji danego przedsięwzięcia drogowego (waga w6 =
0,35; dziesięć punktów ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najwyższej wartości wskaźnika
ekonomicznej efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia
drogowego, jeden punkt ocenny przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najniższej wartości wskaźnika
ekonomicznej efektywności przedsięwzięcia drogowego,
do pozostałych przedsięwzięć punkty ocenne przypisuje
się zgodnie z zasadą prostej proporcjonalności),
b) zdolność (Z) do realizowania przedsięwzięcia z wykorzystaniem własnych środków obrotowych ustalana ilorazem:
Z = O/(PW – U), w którym symbol „O” oznacza całkowite zapotrzebowanie na środki potrzebne do sfinansowania przedsięwzięcia drogowego, symbol „PW” oznacza
prognozę wolnych środków obrotowych w nadleśnictwie
(liczoną bez uwzględnienia ich zaangażowania na działania rozwojowe), symbol „U” oznacza deklarowany udział
środków własnych nadleśnictwa w realizacji przedsięwzięcia drogowego (waga w7 = 0,30; dziesięć punktów
ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego
o najniższej wartości wielkości „Z”, jeden punkt ocenny
przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najwyższej wartości wielkości „Z”; do pozostałych przedsięwzięć
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punkty ocenne przypisuje się zgodnie z zasadą prostej
proporcjonalności),
c) ekspercka ocena konieczności wykonania danej drogi
wewnętrznej dokonywana przez członków Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych
na podstawie analizy autorskiej informacji, o których mowa
w § 12 ust. 1 pkt 4 i 5, z wyłączeniem danych wskazujących nazwę nadleśnictwa (waga w8 = 0,15; członkowie
Rady Konsultacyjnej do poszczególnych przedsięwzięć
drogowych przypisują liczbę punktów ocennych od 1 do 10;
dla każdego przedsięwzięcia drogowego ustala się średnią
arytmetyczną przypisanych punktów ocennych),
d) zaległości w kształtowaniu ładu komunikacyjnego w nadleśnictwie (waga w9 = 0,20; bierze się pod uwagę kształtowanie się wskaźnika, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 8 lit. a;
dziesięć punktów ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego w nadleśnictwie o najniższej wartości
przedmiotowego wskaźnika, jeden punkt ocenny przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego w nadleśnictwie
o najwyższej wartości tego wskaźnika; do pozostałych
przedsięwzięć punkty ocenne przypisuje się zgodnie z
zasadą prostej proporcjonalności);
4) oblicza się syntetyczną ilość punktów ocennych (PKTsynt1)
odnoszących się do danego przedsięwzięcia drogowego,
stosując następującą formułę:
PKTsynt1 = (PKTa * w6) + (PKTb * w7) + (PKTc * w8) + (PKTd * w9),
gdzie symbole PKTa, PKTb, PKTc, PKTd oznaczają odpowiednio liczbę punktów ocennych przypisanych do poszczególnych przedsięwzięć drogowych odpowiednio z punktu
widzenia kryteriów, o których mowa w pkt 3 lit. a–d;
5) dla części wniosku zintegrowanego dotyczącego finansowania budowy, przebudowy lub istotnego remontowania
drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania
przez Lasy Państwowe administracji publicznej przyjmuje się
trzy kryteria ocenne:
a) ekspercka ocena uzasadnienia, że realizacja przedsięwzięcia
publicznego będzie stanowiła wykonanie postanowienia § 1
ust. 1 pkt 2 i cechuje się zintegrowaniem z przedsięwzięciem
drogowym, dokonywana przez członków Rady Konsultacyjnej na podstawie analizy autorskiej informacji, o których
mowa w § 12 ust. 1 pkt 9 lit. c, z wyłączeniem danych wskazujących nazwę nadleśnictwa i jednostek samorządu terytorialnego (waga w10 = 0,35; członkowie Rady Konsultacyjnej
do poszczególnych przedsięwzięć publicznych przypisują
liczbę punktów ocennych od 1 do 10, w zależności od ich
eksperckiej oceny stopnia spełnienia omawianego kryterium;
dla każdego przedsięwzięcia drogowego ustala się średnią
arytmetyczną przypisanych punktów ocennych),
b) udział środków własnych beneficjenta w realizacji przedsięwzięcia publicznego (waga w11 = 0,50; dziesięć punktów
ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o
najwyższym zadeklarowanym udziale środków własnych
beneficjenta, jeden punkt ocenny przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najniższym zadeklarowanym
udziale środków własnych; do pozostałych przedsięwzięć
punkty ocenne przypisuje się zgodnie z zasadą prostej
proporcjonalności),
c) potencjalny wskaźnik obciążenia dróg lokalnych ładunkami
w postaci surowca drzewnego (waga w12 = 0,15; dziesięć
punktów ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego, z którym związana jest najniższa wartość potencjalnego wskaźnika obciążenia dróg lokalnych w postaci
surowca drzewnego, jeden punkt ocenny przypisuje się
do przedsięwzięcia drogowego o najwyższej wartości tego
wskaźnika; do pozostałych przedsięwzięć punkty ocenne
przypisuje się zgodnie z zasadą prostej proporcjonalności);
6) syntetyczną ilość punktów ocennych, dotyczących przedsięwzięć publicznych (PKTsynt2) oblicza się per analogiam do
postanowienia pkt 4;
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7) przypisywanie punktów ocennych do poszczególnych wniosków zintegrowanych kończy się poprzez obliczenie łącznej
oceny przedsięwzięcia publicznego (PKTsynt) z zastosowaniem
następującej formuły: PKTsynt = (w4 * PKTsynt1) + (w5 * PKTsynt2).
§ 19
1. Ocenę wniosków dotyczących wyłącznie przedsięwzięć drogowych kończy się na obliczeniu w wykonaniu § 18 wartości wyrażenia PKTsynt1.
2. Ocenę wniosków dotyczących wyłącznie przedsięwzięć publicznych kończy się na obliczeniu w wykonaniu § 18 wartości wyrażenia PKTsynt2.
§ 20
1. Ustala się następującą procedurę tworzenia wstępnej listy wniosków zintegrowanych przewidywanych w danym roku gospodarczym do realizacji:
1) wszystkie wnioski zintegrowane, będące wnioskami dopuszczonymi do dalszego procedowania w wykonaniu § 15 ust. 4,
szereguje się według wartości wyrażenia PKTsynt od wniosku
najwyżej ocenionego do wniosku o najniższej ocenie łącznej;
2) po przeprowadzeniu szeregowania, o którym mowa w pkt 1,
przypisuje się zapotrzebowanie na środki związane z funduszem leśnym;
3) oblicza się w rachunku narastającym sumaryczne zapotrzebowanie na środki związane z funduszem leśnym, rozpoczynając to działanie od wniosku najwyżej ocenionego, a
następnie uwzględniając wnioski o coraz niższej ocenie – aż
do wyczerpania puli środków, oznaczonych w niniejszym
zarządzeniu symbolem P1zint., z zastrzeżeniem co do pozycji
rezerwowych, o których mowa w ust. 2.
2. W wykonaniu ust. 1 pkt 3 powstaje wstępna lista wniosków zintegrowanych przewidzianych w danym roku gospodarczym do
realizacji. Lista, o której mowa w zdaniu poprzedzającym,
powinna zawierać pozycje rezerwowe.
3. Wstępne listy wniosków dotyczących wyłącznie przedsięwzięć
drogowych oraz wniosków dotyczących wyłącznie przedsięwzięć publicznych tworzy się poprzez odpowiednie wykonywanie postanowień ust. 1, odnosząc działania w tym zakresie
odpowiednio do pul środków, oznaczonych w niniejszym zarządzeniu symbolami P1bud lub P1adm.
§ 21
1. Kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury zobowiązuje się do poddawania wstępnych list, o
których mowa w § 20, wszechstronnym konsultacjom
społecznym, nie wyłączając konsultacji z członkami Forum
Leśno-Samorządowego.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, powinny służyć kierownikowi komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury
do zaprojektowania metodą ekspercką ewentualnych korekt
ww. list.
§ 22
1. Kierownik komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury na bazie list po korektach, o których mowa w § 21 ust. 2,
przygotowuje projekt decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, zawierającej wnioski przyjęte do realizacji
w danym roku gospodarczym oraz wnioski rezerwowe.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, po jej zatwierdzeniu przez
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, staje się podstawą
do zawarcia porozumień pomiędzy Dyrektorem Generalnym
Lasów Państwowych a nadleśnictwami (będącymi wnioskodawcami).
3. Na kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury nakłada się obowiązek opracowania wzoru porozumień, o których mowa w ust. 2, odnoszących się odpowiednio
do: wniosków zintegrowanych, wniosków dotyczących przedsięwzięć drogowych oraz wniosków dotyczących przedsięwzięć
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publicznych. Wzory porozumień, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, powinny podlegać zatwierdzeniu w formie
decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
4. Wnioski rezerwowe obejmuje się porozumieniami w razie niedojścia do skutku porozumień dotyczących wniosków przyjętych do
realizacji, o których mowa w ust. 1, a także w razie wydzielenia
z rezerwy ogólnej funduszu leśnego dodatkowych środków na
finansowanie odpowiednio wniosków zintegrowanych, wniosków dotyczących przedsięwzięć drogowych oraz wniosków
dotyczących przedsięwzięć publicznych.
5. Procedura zawierania porozumień, o których mowa w ustępach
poprzedzających, powinna zostać zakończona w terminie do 30
czerwca 2017 r.
§ 23
Na kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury nakłada się obowiązek doprowadzenia do wydzielenia
(wydzielania) z rezerwy ogólnej funduszu leśnego (zgodnie z
obowiązującymi w LP procedurami i w razie takiej potrzeby) kwot
środków z ich przeznaczeniem na finansowanie (współfinansowanie) poszczególnych przedsięwzięć drogowych, przedsięwzięć
publicznych oraz przedsięwzięć objętych wnioskami zintegrowanymi.
§ 24
1. Ustala się, że niezależnie od:
1) nadzoru wykonywanego przez nadleśnictwa w wykonaniu
przepisów prawa budowlanego,
a także
2) nadzoru nad nadleśnictwami ze strony regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych –
– realizacja poszczególnych przedsięwzięć budowlanych
podlega systematycznemu kontrolingowi sprawowanemu przez
Zespół Kontrolingu Terenowego (stosownie do postanowień
aktu ogólnego zarządu odnoszącego się do tej komórki organizacyjnej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych), jak również
okresowej kontroli funkcjonalnej.
2. Niezależnie od działań nadzorczych ze strony nadleśniczego
jako wnioskodawcy, realizowanych w wykonaniu umowy, o której
mowa w § 30 ust. 1 – Zespół Kontrolingu Terenowego (mając na
względzie oświadczenie, o którym mowa w § 12) jest obowiązany prowadzić działania kontrolingowe w odniesieniu do przedsięwzięć publicznych – objętych i nieobjętych wnioskami zintegrowanymi.
§ 25
W porozumieniach, o których mowa w § 22, należy uwzględniać
zasadę, iż przekazywanie do jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek administracji publicznej środków związanych z
funduszem leśnym dla sfinansowania (dofinansowania) przedsięwzięć publicznych (samoistnych lub stanowiących przedmiot wniosków zintegrowanych) następuje za pośrednictwem właściwych
nadleśnictw, będących wnioskodawcami.
§ 26
1. Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów
Państwowych a nadleśnictwem będącym wnioskodawcą może
przewidywać zaliczkowe przekazanie (przekazywanie) do tego
nadleśnictwa środków na finansowaniem przedsięwzięć budowlanych lub/oraz zasilanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo innej jednostki administracji publicznej w związku z
realizowaniem przez te jednostki przedsięwzięć publicznych
objętych lub nieobjętych wnioskami zintegrowanymi.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, przekazuje się na wniosek
nadleśnictwa wnioskodawcy kierowany do DGLP za pośrednictwem właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych
(wniosek o płatność). Właściwa regionalna dyrekcja Lasów
Państwowych, przed przesłaniem do DGLP ww. wniosku o płatBILP 7/2017
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ność, jest obowiązana do jego zanalizowania pod względem
merytorycznym i finansowym, kwitując tę analizę w piśmie przewodnim.
Jeżeli wniosek o płatność dotyczy zaliczkowego przekazania
środków (por. ust. 1), wniosek powinien zawierać przywołanie
stosownego zapisu na temat takiego zaliczkowego przekazywania, zawarty w ww. porozumieniu.
Przekazywanie do nadleśnictwa wnioskodawcy środków związanych z funduszem leśnym, z tytułu faktycznie wykonanych
robót w realizacji przedsięwzięcia budowlanego lub przedsięwzięcia publicznego objętego lub nieobjętego wnioskiem zintegrowanym, może następować po uprzednim udokumentowanym
rozliczenia środków przekazanych tytułem zaliczki.
Wnioski o płatność z tytułu faktycznie wykonanych robót, o
których mowa w ust. 4, powinny być należycie udokumentowane
– stosownie do szczegółowych zapisów na ten temat w porozumieniu pomiędzy nadleśnictwem wnioskodawcą a DGLP.
Obieg wniosków o płatność, o których mowa w ust. 2 oraz w ust. 5,
w DGLP, ich kontrola merytoryczna, formalna i finansowa, a
także ich realizacja następuje zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie w DGLP postanowieniami instrukcyjnymi.

§ 27
1. Na komórkę organizacyjną DGLP właściwą ds. infrastruktury
nakłada się obowiązek projektowania kwartalnych raportów z
realizacji przedsięwzięć budowlanych oraz przedsięwzięć
publicznych objętych i nieobjętych wnioskami zintegrowanymi.
2. Raporty, o których mowa w ust. 1, po ich zatwierdzeniu w formie
decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, powinny być odpowiednio uwzględniane w corocznych
sprawozdaniach
finansowo-gospodarczych
Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
3. Wzór ww. raportów, po ich zaprojektowaniu przez komórkę
DGLP właściwą ds. infrastruktury, powinien być przedmiotem
odrębnego aktu ogólnego zarządu Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych.
						
Rozdział VII
Wykonywanie obowiązków wnioskodawców,
o których mowa w § 2 pkt 6, w części dotyczącej dróg
§ 28
Nadleśnictwa będące wnioskodawcami wypełniają:
1) wszystkie, prawem przewidziane, obowiązki inwestorskie w
związku z realizowaniem w nadleśnictwie przedsięwzięć
budowlanych;
2) na mocy niniejszego zarządzenia działają z upoważnienia
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w odniesieniu
do przedsięwzięć publicznych objętych i nieobjętych wnioskiem zintegrowanym.
§ 29
1. W związku z realizacją danego przedsięwzięcia budowlanego
nadleśnictwa będące wnioskodawcami są w szczególności
obowiązane do:
1) współdziałania z regionalną dyrekcją Lasów Państwowych w
celu doprowadzenia do podpisania porozumienia, o którym
mowa w § 22 ust. 2;
2) doprowadzenia do wyłonienia wykonawcy (wykonawców)
robót budowlanych, z uwzględnieniem ust. 2;
3) zapewnienia nadzoru budowlanego;
4) protokolarnego, etapowego i końcowego odbioru robót
budowlanych;
5) współdziałania z Zespołem Kontrolingu Terenowego w
trakcie kontrolingu realizowanego przez tę komórkę w realizacji § 24 ust. 1;
6) współdziałania z regionalną dyrekcją Lasów Państwowych
przy wykonywaniu przez nią działań nadzorczych, dotyczących robót budowlanych;
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7) kompletowania wymaganej dokumentacji jako załączników
do wniosków o płatność;
8) projektowania wniosków o płatność i ich dystrybucji do DGLP
za pośrednictwem regionalnej dyrekcji LP;
9) wykonywania innych działań, związanych z robotami budowlanymi, w tym działań, o które zwróci się regionalna dyrekcja
Lasów Państwowych lub, za jej pośrednictwem, Dyrekcja
Generalna Lasów Państwowych.
2. W odniesieniu do każdego przedsięwzięcia budowlanego –
nadleśnictwo będące wnioskodawcą jest obowiązane zwrócić
się do zakładów Lasów Państwowych wyspecjalizowanych w
robotach drogowych z zapytaniem co do możliwości wykonania
całości lub części prac w ramach tego przedsięwzięcia z
uwzględnieniem obowiązujących przepisów o korzystaniu z
usług wewnątrzinstytucjonalnych w Lasach Państwowych, wynikających z rozporządzenia regulującego gospodarkę finansową
tego podmiotu. Zakład Lasów Państwowych, w odpowiedzi na
ww. zapytanie, zobowiązuje się do przedstawienia oferty wykonawczej, jeżeli w danym roku gospodarczych dysponuje lub
będzie w stanie uzyskać wolne moce przerobowe. Nadleśnictwo
będące wnioskodawcą nie może odmówić skorzystania z usług
danego zakładu Lasów Państwowych, jeżeli warunki zaoferowane przez zakład są najkorzystniejsze spośród pozostałych
warunków zaoferowanych przez inne zakłady Lasów Państwowych, a ponadto, jeżeli warunki te wypełniają stosowne dyspozycje rozporządzenia regulującego gospodarkę finansową w LP.
§ 30
1. W związku z realizacją danego przedsięwzięcia publicznego,
objętego lub nieobjętego wnioskiem zintegrowanym, nadleśnictwa będące wnioskodawcami są m.in. obowiązane do:
1) zawarcia z jednostką samorządu terytorialnego lub inną
jednostką administracji publicznej umowy stanowiącej o
uprawnieniach i obowiązkach nadleśnictwa oraz ZKT, w
szczególności stanowiącej o uprawnieniu nadleśnictwa oraz
ZKT do nadzorowania ww. jednostki w przedmiocie postępu
realizacji przedsięwzięcia publicznego;
2) współdziałania z ZKT w trakcie wykonywania przez tę
komórką organizacyjną DGLP działań kontrolingowych;
3) w wykonaniu umowy, o której mowa w pkt 1:
a) prowadzenia systematycznego nadzorowania jednostki
samorządu terytorialnego, dotyczącego postępu realizacji
przedsięwzięcia publicznego,
b) protokolarnego, etapowego i końcowego odbioru prac,
c) kompletowania dokumentacji, w tym sporządzanej przez
jednostkę samorządu terytorialną lub inną jednostkę administracji publicznej, jako załączników do wniosków o płatność,
d) projektowania wniosków o płatność w związku z realizacją
przedsięwzięcia publicznego (objętego lub nieobjętego
wnioskiem zintegrowanym) i ich dystrybucji do DGLP za
pośrednictwem regionalnej dyrekcji LP,
e) prowadzeniu wszystkich działań związanych z regulowaniem zobowiązań finansowych względem jednostki
samorządu terytorialnego lub innej jednostki administracji
publicznej (w tym przyjmowanie wpłat z DGLP, przelewanie środków pieniężnych do jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki administracji publicznej),
f) wykonywanie innych działań.
2. Komórkę organizacyjną DGLP właściwą ds. infrastruktury zobowiązuje się do zaprojektowania wzoru umowy, o której mowa w
ust. 1 pkt 1.
Rozdział VIII
Urzeczywistnianie koncepcji Wielkiego Szlaku
§ 31
1. Komórkę organizacyjną DGLP właściwą ds. udostępniania lasu
zobowiązuje się do zaprojektowania i doprowadzenia do przeprowadzenia w Lasach Państwowych pełnej inwentaryzacji
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wszelkich urządzeń nieruchomych oraz obiektów dziedzictwa
kulturowego stanowiących pozostałości po urządzeniach nieruchomych, związanych z funkcją lasu jako miejsca wypoczynku,
uprawiania turystyki, w tym turystyki krajoznawczej, przechowywania materialnych świadectw przeszłości, rehabilitacji, dokonywania promocji polskiego modelu leśnictwa i ochrony przyrody,
jak również przeprowadzania edukacji przyrodniczoleśnej i
historycznej.
2. Przy przeprowadzaniu ww. inwentaryzacji należy kierować się
klasyfikacją urządzeń nieruchomych i ich pozostałości, stanowiącej przedmiot załącznika nr 2, mając przy tym na względzie,
że te urządzenia i pozostałości mogą występować w odosobnieniu lub funkcjonalnym zespoleniu (np. zespół urządzeń i ich
pozostałości tworzących Wilczy Szaniec, zespół urządzeń nieruchomych i gruntowych tworzących parking leśny itd.).
3. Szczegółowy sposób przeprowadzenia inwentaryzacji, o której
mowa w ust. 1, będzie przedmiotem odrębnego aktu ogólnego
zarządu.
§ 32
1. Na bazie wyników inwentaryzacji, o której mowa w § 31, komórkę
organizacyjną DGLP właściwą ds. udostępniania lasu zobowiązuje
się do zaprojektowania pierwszej i kolejnych wersji Wielkiego
Szlaku, rozumianego jako połączenie wyżej wymienionych urządzeń i ich pozostałości, w tym zespołów tych urządzeń i ich pozostałości (a także elementów przyrody oraz zespołów urządzeń i ich
pozostałości we władaniu jednostek samorządu terytorialnego oraz
innych jednostek administracji publicznej) w funkcjonalną całość z
punktu widzenia poboru (przy różnych oferowanych scenariuszach,
ujętych w katalogach analogowych i internetowych) świadczeń
pobytowych w lasach i ich bliższym i dalszym otoczeniu.
2. Szczegółowy sposób projektowania, katalogowania i warunków
korzystania z Wielkiego Szlaku w jego kolejnych wersjach
będzie przedmiotem odrębnego aktu ogólnego zarządu

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 34
Komórka organizacyjna DGLP właściwa ds. infrastruktury we
współdziałaniu z komórką organizacyjną DGLP właściwą
ds. udostępniania lasu zorganizuje bez zbędnej zwłoki naradę z
udziałem pracowników, zajmujących w regionalnych dyrekcjach
Lasów Państwowych odpowiadające stanowiska pracy, dla dokonania szczegółowego omówienia interpretacyjnego postanowień
niniejszego zarządzenia i zobowiązania tych pracowników do przeprowadzenia na okoliczność niniejszego zarządzenia stosownych
szkoleń w nadleśnictwach.
§ 35
Traci moc 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 (znak sprawy: EI.770.5.2016).
§ 36
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 33
Do realizowania przedsięwzięć budowlanych i przedsięwzięć
publicznych, objętych i nieobjętych wnioskami zintegrowanymi, a
dotyczących Wielkiego Szlaku, postanowienia Rozdziałów od III do
VII stosuje się odpowiednio.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

ZARZĄDZENIE NR 23
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
GN.2601.2.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, zwanej dalej ustawą o lasach, w związku z § 6 Statutu
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikającego z postanowienia § 6 ust. 2 Zarządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie systemu stałych

1

2

3

dyżurów Ministra Środowiska3, zwanego dalej Zarządzeniem,
mając na względzie konieczność dostosowania, w tym skonkretyzowania oraz uszczegółowienia Zarządzenia z uwzględnieniem
specyfiki organizacyjno-prawnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (dalej również Lasy Państwowe lub LP),
zarządzam, co następuje:

Tekst jednolity ustawy o lasach został ogłoszony w Dz. U. z 2017 r. pod poz. 788; art. 33 ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych, dokonując tego przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 18 maja 1994 r. § 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.
Zarządzenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Środowiska z 2017 r. poz. 22; powołane postanowienie stanowi, że kierownicy jednostek organizacyjnych
odpowiadają za utworzenie i funkcjonowanie stałych dyżurów w kierowanej przez siebie jednostce organizacyjnej.
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§1
W Lasach Państwowych z podmiotowego punktu widzenia
przez stały dyżur rozumie się zintegrowany zbiór komórek organizacyjnych, będących jednoosobowymi stanowiskami pracy lub
stałymi zespołami zadaniowymi, utworzonymi na mocy decyzji
zarządczych przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych LP, tj. przez:
1) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych,
2) dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w
regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych,
3) nadleśniczych w nadleśnictwach,
4) kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych w tychże jednostkach, zwanych zwyczajowo:
a) zakładami Lasów Państwowych o zasięgu krajowym,
b) zakładami Lasów Państwowych o zasięgi regionalnym.
§2
1. Stały dyżur w Lasach Państwowych należy traktować jako część
składową systemu stałych dyżurów Ministra Środowiska.
2. Komórki organizacyjne składające się na stały dyżur w Lasach
Państwowych przystępują do działania w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa – z
uwzględnieniem wykazów i harmonogramów przedsięwzięć
realizowanych w razie wystąpienia i trwania takich stanów, przy
czym wykazy i harmonogramy te są zawarte w planach operacyjnych funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe (lub w wyciągach tych planów odnoszących się
do LP).
3. Przystępowanie do działania, o którym mowa w ust. 2, jak
również zaprzestawanie tych działań następuje w wykonaniu
decyzji zarządczych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych po wydaniu w tej sprawie przez Ministra Środowiska
osobie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych lub osobie
przez niego upoważnionej polecenia w formie ustnej (telefonicznej) lub w formie pisemnego aktu administracyjno-prawnego
o charakterze zobowiązaniowym.
4. Kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. obronności zobowiązuje się do przygotowania projektu pisma do Ministra Środowiska, zwierającego prośbę, aby dopływ informacji
zewnętrznej do stałego dyżuru w LP następował z zachowaniem
obowiązującej w LP drogi służbowej. W razie naruszenia zasady
drogi służbowej, w tym w związku ze stanem wyższej konieczności, pracownikom jednostek organizacyjnych LP przypomina
się o bezwzględnym obowiązku przekazywania do Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych wiedzy o informacjach
zewnętrznych docierających z takim naruszeniem.
5. Działanie stałego dyżuru w Lasach Państwowych przebiega w
systemie zmianowym, przy zachowaniu zasady jednoczesnej
aktywności dwóch stanowisk pracy w ramach jednego stałego
zespołu zadaniowego.
6. Decyzje zarządcze, o których mowa w ust. 3, są bez zbędnej
zwłoki przekazywane do wiadomości Ministra Środowiska.
§3
1. Ustala się, że w ramach stałego dyżuru w Lasach Państwowych:
1) w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, regionalnych
dyrekcjach Lasów Państwowych oraz nadleśnictwach funkcjonują komórki organizacyjne mające formę stałego zespołu
zadaniowego;
2) w zakładach Lasów Państwowych działają komórki organizacyjne mające formę jednoosobowego stanowiska pracy.
2. Kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. obronności zobowiązuje się do bezzwłocznego zaprojektowania
decyzji lub nowelizacji funkcjonującej decyzji w sprawie zespołu
zadaniowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo poinformowania w formie notatki służbowej Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych o mocy obowiązującej decyzji zarządczej wydanej
w tej sprawie w minionym okresie.
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3. Dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczych oraz kierowników zakładów Lasów Państwowych zobowiązuje się wydania, znowelizowania lub, z zachowaniem drogi
służbowej, poinformowania Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych o mocy obowiązującej decyzji w sprawie zespołu
zadaniowego lub jednoosobowego stanowiska pracy, o których
mowa w ust. 1 pkt 1.
4. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny zawierać postanowienia dotyczące:
1) osób zajmujących stanowiska pracy w ramach komórki organizacyjnej będącej ww. zespołem zadaniowymi lub osoby
zajmującej ww. jednoosobowe stanowisko pracy, przy czym
osoby te powinny być legitymowane upoważnieniem do
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”,
wydanym w wykonaniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o
ochronie informacji niejawnych;
2) szczegółowego zakresu obowiązków przywiązanych do
poszczególnych ww. stanowisk pracy;
3) umiejscowienia danej komórki organizacyjnej;
4) wymaganego standardowego wyposażenia danej komórki
organizacyjnej w system łączności i system teleinformacyjny,
a także wyposażenia w sprzęt i materiały biurowe;
5) zakresu oraz sposobu wytwarzania dokumentacji stałego
dyżuru;
6) systemu zapewnienia:
a) ochrony teleinformatycznej, w tym ochrony fizycznej,
b) ciągłości funkcjonowania stałego dyżuru w Lasach
Państwowych.
§4
1. Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych zobowiązuje się do takiej modyfikacji Systemu Informatycznego Lasów
Państwowych, aby pomiędzy komórkami organizacyjnymi,
będącymi częściami składowymi stałego dyżuru w Lasach
Państwowych, był zapewniony sprawny przepływ informacji –
niezależnie lub w ramach wyposażenia, o którym mowa w § 3
ust. 4 pkt 4.
2. Kierowników komórek organizacyjnych DGLP właściwych
ds. obronności, zarządzania zasobami pracy, logistyki oraz
zamówień publicznych, a także dyrektorów regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych, nadleśniczych oraz kierowników zakładów
Lasów Państwowych zobowiązuje się do doprowadzenia do
wykonania bez zbędnej zwłoki postanowień wydanych przez
siebie decyzji, o których mowa w § 3 ust. 4.
§5
Do identyfikowania:
1) zakresu obowiązków, generujących zadania do wykonania w
ramach stałego dyżuru w LP,
2) formy i procedury wykonywania tych zadań –
– postanowienia Zarządzenia stosuje się bezpośrednio.
§6
1. Stosownie do postanowień Zarządzenia dokumentacja stałego
dyżuru jest prowadzona w ramach:
1) stanu stałej gotowości obronnej państwa
oraz
2) stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i czasu
wojny.
2. W stanie stałej gotowości obronnej państwa dokumentację
stałego dyżuru prowadzą stanowiska pracy właściwe w Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcjach
Lasów Państwowych oraz nadleśnictwach ds. obronnych, zaś w
zakładach Lasów Państwowych kierownicy tych zakładów lub
inne wyznaczone przez niego stanowiska pracy tych zakładów.
3. W stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i czasu
wojny dokumentacja stałego dyżuru jest prowadzona na stanowisku pracy starszego dyżurnego stałego zespołu zadaniowego
lub ww. jednoosobowa komórka pracy w zakładzie Lasów
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Państwowych, przy czym przyjmuje się, że dla zapewnienia
przestrzegania zasady zmianowości osoba pełniąca funkcję
tego jednoosobowego stanowiska pracy może, za wiedzą
kierownika zakładu LP, mocować do działania innego pracownika zakładu.
§7
1. Dokumentację stałego dyżuru w stałych zespołach zadaniowych
stanowią:
1) Instrukcja pełnienia stałego dyżuru,
2) Dziennik ewidencji przyjętych i przekazanych informacji,
poleceń służbowych, decyzji zarządczych oraz poleceń
administracyjno-prawnych wpływających spoza Lasów
Państwowych.
2. Instrukcja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 (tj. Instrukcja stałego
dyżuru), powinna zawierać:
1) postanowienia ogólne (jednolite dla wszystkich stałych
zespołów zadaniowych);
2) cel utworzenia stałego dyżuru w LP (jednolite dla wszystkich
stałych zespołów zadaniowych);
3) schemat struktury organizacyjnej stałego dyżuru w LP z jej
rozwinięciem w odniesieniu do danego stałego zespołu zadaniowego;
4) umiejscowienie stałych zespołów zadaniowych i jednoosobowych stanowisk pacy (numery pomieszczeń);
5) procedurę profesjonalizacji stałego dyżuru LP ze szczególnym uwzględnieniem danego stałego zespołu zadaniowego;
6) wykaz pracowników przypisanych do stałych zespołów zadaniowych oraz jednoosobowych stanowisk pracy;
7) wykaz numerów telefonów i adresów mejlowych dotyczących
pracowników przypisanych do stałego dyżuru w LP ze szczególnym uwzględnieniem danego zespołu zadaniowego;
8) wykaz numerów telefonów jednostek organizacyjnych LP;
9) wykaz numerów telefonów, w tym komórkowych, oraz
adresów mejlowych osób funkcyjnych w poszczególnych
jednostkach organizacyjnych LP;
10) wykaz pracowników danej jednostki organizacyjnej, ich
adresy, telefony domowe i komórkowe;
11) tabelę sygnałów powszechnego ostrzegania i alarmowania;
12) spersonifikowany system przepływu informacji w ramach
dyżuru, ze szczególnym uwzględnieniem danego stałego
zespołu zadaniowego;
13) spersonifikowany system koordynowania działań w ramach
stałego dyżuru w LP;
14) spersonifikowany system funkcjonowania instytucji łączników
w ramach stałego dyżuru w LP;
15) szczegółowy wykaz zadań do wykonywania przez stały dyżur
w LP ze szczególnych uwzględnieniem danego stałego
zespołu zadaniowego;
16) szczegółowy sposób i procedurę inicjowania działania
stałego dyżuru w LP ze szczególnym uwzględnieniem
danego stałego zespołu zadaniowego, z uwzględnieniem:
a) planu powiadamiania pracowników do pełnienia dyżurów,
b) planu powiadamiania pracowników funkcyjnych,
c) planu powiadamiania pozostałych pracowników jednostki
organizacyjnej LP (w tym w miejscu pracy),
d) planu ewakuacji,
e) procedurę sporządzania grafiku pełnienia dyżurów;
17) inne informacje wynikające z Zarządzenia.
3. Dokumentację jednoosobowych stanowisk pracy w zakładach
LP prowadzi się odpowiednio do postanowień ust. 1 i 2 – z
uwzględnieniem postanowienia § 9 ust. 1.

26

§8
Wprowadza się obowiązek systematycznego sprawdzania gotowości Lasów Państwowych do wypełniania obowiązków wynikających z postanowień niniejszego zarządzenia – poprzez:
1) przygotowywanie przez komórkę organizacyjną DGLP
właściwą ds. obronności projektów decyzji zarządczych
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie
działań kontrolnych dotyczących stałych dyżurów w LP, definiujących:
a) stałe zespoły zadaniowe lub/oraz jednoosobowe stanowiska pracy przewidywane do objęcia kontrolą funkcjonalną,
b) szczegółowy zakres tematycznych ww. kontroli funkcjonalnych,
c) zespół (zespoły kontrolne),
d) termin przeprowadzenia kontroli funkcjonalnych oraz
sposób prezentacji jej wyników;
2) po wydaniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych decyzji, o których mowa w pkt 1 – doprowadzanie przez
komórkę organizacyjną DGLP właściwą ds. obronności do:
a) przeprowadzenia ww. działań kontrolnych,
b) przygotowania sprawozdania z tych działań,
a w konsekwencji
c) wprowadzania stosownych zmian i uzupełnień w stałych
dyżurach w LP;
3) profesjonalizację stałych dyżurów w LP na drodze treningów
praktycznego działania stałego dyżuru w LP ujętych w „Planie
szkolenia PGL LP” na dany rok kalendarzowy.
§9
1. Komórkę organizacyjną DGLP właściwą ds. obronności zobowiązuje się do zwołania bez zbędnej zwłoki narady kierowników
odpowiadających komórek organizacyjnych w regionalnych
dyrekcjach Lasów Państwowych oraz zakładach Lasów
Państwowych o zasięgu krajowym dla omówienia przy udziale
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych szczegółowego
sposobu wykonania niniejszego zarządzenia oraz dokonania
dodatkowych wyjaśnień co do treści jego postanowień. Jednorazowe przeszkolenie.
2. Ustalam, że dostosowanie funkcjonowania poszczególnych
jednostek organizacyjnych LP do postanowień niniejszego
zarządzenia powinno nastąpić do dnia 31 lipca 2017 r.
§ 10
Traci moc Zarządzenie nr 14 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji i
tworzenia stałego dyżuru w PGL LP na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 lipca i podlega podaniu
do wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym
Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

BILP 7/2017

DECYZJA NR 120
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników
GD.001.8.2017
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 okoliczności, że zgodnie z § 12 Statutu Lasów Państwowych Dyrekcja
Generalna Lasów Państwowych (DGLP) jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, stanowiącą aparat wykonawczy Dyrektora Generalnego LP – postanawiam, co następuje:
§1
1. Na dzień 23 maja 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 Środowiska właściwej w sprawie nadzorowania Lasów Państwowych, jeżeli zechce przyjąć zaproszenie;
2) dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych;
3) dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych;
4) dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych;
5) dyrektor Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego LP;

1

2

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

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

DECYZJA NR 122
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym
GD.0050.4.2017
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 (LP) – w wykonaniu zadania Dyrektora

1
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Generalnego Lasów Państwowych związanego m.in. z przepisem
art. 33 ust. 2 pkt 1a ustawy o lasach3 – postanawiam, co następuje:

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”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 2 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
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§1
1. Na dzień 7 czerwca 2017 r., z moim udziałem i udziałem moich
zastępców, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym oraz kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych (DGLP), na godzinę 10.00 do siedziby Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, ul. Grójecka
127 zwołuję pod moim przewodnictwem naradę dyrektorów
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym,
zwaną dalej naradą. Do udziału w naradzie, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym, zaprasza się przedstawicieli central
związkowych i przewodniczącego Rady Konsultacyjnej przy
Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych.
2. Szefowa Gabinetu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
zwróci się z prośbą o udział w naradzie przedstawiciela departamentu właściwego w Ministerstwie Środowiska w sprawach leśnictwa.
3. W zależności od potrzeb do udziału w naradzie mogą być zaproszone inne osoby – stosownie do roboczych ustaleń w tym
zakresie.
§2
Porządek narady stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
(Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
§3
1. Ustala się następujące zasady przebiegu narady:
1) przewodniczenie naradzie przypada Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych;
2) realizację każdego z punktów porządku narady będzie rozpoczynać wprowadzenie dokonywane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
3) po każdym ww. wprowadzeniu, ze wskazania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, następować będzie co
najwyżej pięciominutowe uszczegółowienie danego z
punktów porządku narady;

4) po każdym wystąpieniu i uszczegółowieniu będzie odbywać
się dyskusja lub odnoszenie się do poruszonych kwestii;
5) przerwy w przebiegu narady są ogłaszane z inicjatywy przewodniczącego naradzie lub na wniosek;
6) w ramach podsumowania narady Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych sformułuje robocze wersje ustaleń.
2. Gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w ciągu 2
dni od zakończenia narady, przygotuje projekt decyzji Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jej ustaleń. Decyzja
w sprawie ustaleń z narady zostanie podana do wiadomości z
wykorzystaniem intranetu, a docelowo będzie przedmiotem publikacji w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.
§4
1. Uczestników narady, zatrudnionych w LP, w tym kierowników
komórek organizacyjnych DGLP, zobowiązuję do przygotowania
się do ewentualnych, co najwyżej pięciominutowych, wystąpień
uszczegóławiających poszczególne punkty porządku narady.
2. Dyrektora zakładu Lasów Państwowych o zasięgu krajowym,
działającego pod firmą Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, zobowiązuję do zapewnienia rejestracji przebiegu narady
na potrzeby leśnej telewizji internetowej.
§5
1. Koszty związane z naradą są kosztami działania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, finansowanymi z wpłat nadleśnictw na utrzymanie tych jednostek organizacyjnych LP.
§6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 123
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie zmiany Decyzji nr 97 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 16
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2013 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie”
OE.7160.16.1.2017
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
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2

3

Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z art. 13b
ust. 4 ustawy o lasach3
– postanawiam, co następuje:

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”. Art. 13b ust. 4 niniejszej ustawy stanowi, że „Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny
powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym”.
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 wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że „Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym”.
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§1
Zmieniam Decyzję nr 97 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany
Decyzji nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
7 marca 2013 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie w następujący sposób:
§ 1 ustęp 2 niniejszej decyzji otrzymuje następującą treść:
Powołuję w skład rady następujące osoby:
a) Pana Marka Andrucha – starostę Bieszczadzkiego;
b) Pana Jarosława Platę – kierownika Zespołu Ochrony Lasu
w Krakowie;
c) Pana Wojciecha Wdowika – Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Regionalnego Konserwatora Przyrody;
d) Pana Stanisława Bazana – dyrektora Biura Urządzania
Lasu i Geodezji Leśnej w Przemyślu;
e) Ojca Krzysztofa Hurę – gwardiana Klasztoru oo. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej;
f) Pana Bartosza Romowicza – burmistrza Miasta Ustrzyki
Dolne;

g) Pana Grzegorza Gągolę – wójta Gminy Bircza;
h) Pana Wojciecha Bobowskiego – przewodniczącego Rady
Gminy Bircza;
i) Pana dr. inż. Piotra Bilańskiego – adiunkta w Katedrze
Ochrony Lasu i Klimatologii Leśnej Wydziału Leśnego
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
§2
Pozostałe postanowienia decyzji nr 97 Dyrektora Generalnego
Lasów z dnia 31 marca 2017 roku nie ulegają innym zamianom.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 124
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 maja 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.001.8.2017
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 całokształtu obowiązków nałożonych na Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych jako reprezentanta pracodawcy, skutkujących w
szczególności nakazem zapewnienia przez niego należytej funkcjonalności Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) –
postanawiam, co następuje:
§1
Jako wiążące kierowników komórek organizacyjnych DGLP
przyjmuję ustalenia z narady, która odbyła się w dniu 23 maja
2017 r., zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika
nie drukujemy – przyp. red.).
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§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega upublicznieniu z wykorzystaniem, funkcjonującego w ramach DGLP, elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD) lub
doręczeniu do komórek organizacyjnych DGLP funkcjonujących
jeszcze poza tym systemem.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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DECYZJA NR 126
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie zarządzenia organizacji ogólnopolskiej wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej
wyczerpującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
pod nazwą własną „Centralne obchody Święta Lasu 2017 połączone z Krajową Naradą Leśników”
organizowanej przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
we współpracy z RDLP Radom i Nadleśnictwem Radom
GK.166.9.2017
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, określonego m.in. w art. 33 ust. 3
pkt 1a ustawy o lasach3, a także w § 8 ust. 2 pkt 44 ww. Statutu –
postanawiam, co następuje:
§1
W wykonaniu zapisów § 12 ust. 2 Zarządzenia nr 15 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 roku w
sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, znak: GK.166.3.2016, zarządzam
organizację ogólnopolskiej wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej
wyczerpującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych pod nazwą własną
„Centralne obchody Święta Lasu 2017 połączone z Krajową Naradą
Leśników” i zobowiązuję:
1. Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych do
organizacji imprezy oraz do sporządzenia sprawozdania z
powyższej imprezy pracowniczej zgodnie z przytoczonym wyżej
zarządzeniem. Wyznaczam Dyrektora CILP jako jednostkę
wiodącą, której zakres działań w powyższym zakresie określa
§ 12 i § 13 powyższego Zarządzenia nr 15.
2. Dyrektora Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, Dyrektora RDLP w Radomiu oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Radom
do współorganizacji powyższej imprezy w ramach Porozumienia
wielostronnego regulującego zakres zadań, system rozliczeń
finansowych i odpowiedzialności wynikającej z prac organizacyjnych powyższej imprezy.
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3. Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych do archiwizacji w celach
kontrolingowych sprawozdania z zorganizowanej imprezy
pracowniczej.
§2
Niniejszą decyzję otrzymują: Dyrektor Centrum Informacyjnego
Lasów Państwowych, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Radomiu, Nadleśniczy Nadleśnictwa Radom,
Wydział Zarządzania Zasobami Pracy Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
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DECYZJA NR 127
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie zlecenia Instytutowi Dendrologii PAN w Kórniku realizacji usługi badawczej pod nazwą
„Wykorzystanie dojrzałych powierzchni proweniencyjnych
do wyboru materiału dla Leśnych Gospodarstw Węglowych”
OR.5001.6.1.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2,
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 6
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca
2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w
zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych5 –
postanawiam, co następuje:
§1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Wykorzystanie dojrzałych powierzchni proweniencyjnych do wyboru materiału dla
Leśnych Gospodarstw Węglowych” należy zlecić Instytutowi
Dendrologii PAN w Kórniku zgodnie z ustalonym poniżej
okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną
określone w umowie:
a) okres realizacji badań – około 30 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 332 100,00 zł brutto, w tym na
2017 r. – 44 280,00 zł brutto.
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2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki
organizacyjne Lasów Państwowych (DGLP, RDLP, nadleśnictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych, a przez Wykonawcę w zakresie określonym w umowie.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu
do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie
w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. ust. 1 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny
przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje,
popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.
Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których
przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5,
określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
(Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001–0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem
Zamówień”, oraz jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności,
całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.
§ 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
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DECYZJA NR 128
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie przyznania nagród i wyróżnień
w poszczególnych kategoriach Nagrody Loreta
GP.0611.1.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, zwanej dalej ustawą, w związku z § 6 Statutu Lasów
Państwowych2 – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, wynikającego z obowiązku inicjowania, organizowania oraz koordynowania przedsięwzięć na rzecz ochrony
lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa (art. 33
ust. 3 pkt 3 ustawy3) oraz organizowania wspólnych przedsięwzięć
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (art. 33 ust. 3 pkt 84),
zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia
Nagrody Adama Loreta oraz zgodnie z Decyzją nr 61 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie kolejnej edycji Nagrody Lasów Państwowych im. Adama Loreta
za rok 2016, mając na względzie, że uprawnionym obszarem działalności Lasów Państwowych (dalej LP) jest tzw. miękki rozwój,
obejmujący m.in. kształtowanie wizerunku LP, otoczenia kooperacyjnego LP oraz podnoszenie funkcjonalności LP – postanawiam,
co następuje:
§1
1. Na wniosek Kapituły Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta przyznaję nagrody główne i wyróżnienia
następującym osobom:
1) w kategorii I: najlepsze zrealizowane przedsięwzięcie (zrealizowany zbiór przedsięwzięć) w zakresie popularyzacji,
ochrony i doskonalenia trwale zrównoważonej gospodarki
leśnej oraz modelu organizacyjno-prawnego polskiego leśnictwa:
a) Nagroda Główna – Wojciech Gil za wieloaspektową popularyzację wiedzy leśnej (20 000,00 zł),
b) Wyróżnienia:
l Małgorzata Godzisz – za cykl audycji pt. „Leśne radio”
poświęconych tematyce leśnej w Katolickim Radio
Zamość (10 000,00 zł),
l Lidia Tul–Chmielewska – za propagowanie tematyki
leśnej w mediach społecznościowych oraz w prasie
lokalnej i regionalnej (10 000,00 zł),
l Aniela Smoczyńska, Adam Smoczyński, Włodzimierz
Serwiński – za film „Plan na las” (10 000,00 zł);
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2) w kategorii II: najbardziej doniosła, z punktu widzenia wiedzy
podstawowej lub/oraz przydatności praktycznej, zakończona
i zrealizowana na terytorium RP praca naukowa dotycząca
szeroko rozumianego leśnictwa:
a) Nagroda Główna – prof. dr hab. Wanda Olech za opracowanie i wdrożenie projektu kompleksowej ochrony populacji żubrów w Polsce, zwłaszcza za program monitoringu
genetycznego dzikich stad oraz zasługi w odtworzeniu
stada żubrów w dolinie górnego Sanu (20 000,00 zł);
3) w kategorii III: Człowiek Roku Polskich Lasów:
a) Nagroda Główna – prof. dr hab. Janusz Michał Sowa
za całokształt działań na rzecz leśnictwa, z uwzględnieniem aktywności w gremiach konsultacyjnych rządowych,
naukowych i Lasów Państwowych w 2016 r. (20 000,00 zł).
§2
Dodatkowo laureatom, którym przyznano nagrody główne w
poszczególnych kategoriach, zostaną wręczone statuetki Adama
Loreta.
§3
1. Koszty nagród finansowych, statuetek i aktów przyznania
nagród pokrywa Centrum Informacyjne Lasów Państwowych z
wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym.
2. Nagrody finansowe zostaną przekazane nagrodzonym po
obchodach Święta Lasu, przelewem na wskazane przez nich
konta, zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Powołany przepis stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w szczególności inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów,
racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
Powołany przepis stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w szczególności organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych.
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DECYZJA NR 129
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej
pod nazwą „Gospodarowanie truflą letnią (Tuber aestivum Vittad.)
w lasach i plantacjach. Opracowanie zasad użytkowania i promocji trufli
jako specjalnego produktu leśnego”
OR.5001.7.1.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2,
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 6
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 Zarządzenia
nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r.
w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych5 –
postanawiam, co następuje:
§1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Gospodarowanie truflą
letnią (Tuber aestivum Vittad.) w lasach i plantacjach. Opracowanie zasad użytkowania i promocji trufli jako specjalnego
produktu leśnego” należy zlecić Instytutowi Badawczemu Leśnictwa zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone w umowie:
a) okres realizacji badań – około 41 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 1 700 000,00 zł brutto, w tym na
2017 r. – 47 800,00 zł brutto;
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2. Ustalono przewidywane wykorzystanie wyników badań uzyskanych
w ramach realizacji usługi badawczej, o której mowa w ust. 1,
przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (DGLP,
RDLP, nadleśnictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych, a przez Wykonawcę w
zakresie określonym w umowie.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu
do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie
w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. ust. 1 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, popiera
i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.
Art. 4 pkt. 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi
w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
(Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001–0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem
Zamówień”, oraz jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności,
całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.
§ 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
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DECYZJA NR 130
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu
realizacji usług badawczych: „Restytucja jodły pospolitej w Sudetach część 4”
i „ Opracowanie sposobów zwalczania czeremchy amerykańskiej
w drzewostanach sosnowych”
OR.5001.8.1.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2,
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 6
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca
2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług
w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych5 –
postanawiam, co następuje:

2) Usługa badawcza pt.: „Opracowanie sposobów zwalczania
czeremchy amerykańskiej w drzewostanach sosnowych”
a) okres realizacji badań – około 60 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 938 097,10 zł brutto, w tym na
2017 r. – 169 744,00 zł brutto.
2. Ustalono przewidywane wykorzystanie wyników badań uzyskanych w ramach realizacji usług badawczych, o których mowa w
ust. 1, przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych
(DGLP, RDLP, nadleśnictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a przez Wykonawcę
w zakresie określonym w umowie.

§1
1. Realizację niżej wymienionych usług badawczych należy zlecić
Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu, zgodnie z ustalonymi poniżej okresami i kosztami ich realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone w umowach:
1) Usługa badawcza pt.: „Restytucja jodły pospolitej w Sudetach część 4”
a) okres realizacji badań – około 60 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 1 195 124,00 zł brutto, w tym
na 2017 r. – 162 118,80 zł brutto;

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

Art. 33. ust. 1 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, popiera
i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.
Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których
przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5,
określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
(Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001–0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem
Zamówień”, oraz jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności,
całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.
§ 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
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DECYZJA NR 131
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie zlecenia konsorcjum czterech instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Studia Opracowań Przyrodniczych
Krzysztof Kajzer, Stowarzyszenia Ochrony Sów, Fundacji Hereditas, usługi badawczej pod nazwą „Ocena i monitoring
zmian stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej
na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych – kontynuacja”
OR.5001.2.3.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2,
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 6
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca
2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w
zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych5 –
postanawiam, co następuje:
§1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Ocena i monitoring
zmian stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej
na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych – kontynuacja” należy zlecić konsorcjum czterech instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Studia Opracowań Przyrodniczych Krzysztof Kajzer, Stowarzyszenia Ochrony Sów,
Fundacji Hereditas, zgodnie z ustalonym poniżej okresem i
kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone
w umowie:
a) okres realizacji badań – 17 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 9 741 086 zł brutto, w tym na
2017 r. – 7 400 592 zł brutto.
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2. Ustalono przewidywane wykorzystanie wyników badań uzyskanych w ramach realizacji usługi badawczej, o której mowa w ust 1,
przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (DGLP,
RDLP, nadleśnictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych, a przez Wykonawcę w
zakresie określonym w umowie.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu
do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie
w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. ust. 1 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, popiera
i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.
Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których
przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5,
określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
(Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001–0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem
Zamówień”, oraz jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności,
całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.
§ 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
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DECYZJA NR 135
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 2 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej
imprezy pracowniczej pod nazwą własną „Mistrzostwa Polski w Łucznictwie 3D
o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych”
organizowanej przez Nadleśnictwo Warcino
GK.166.10.2017
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, określonego m.in. w art. 33 ust. 3
pkt 1a ustawy o lasach3, a także w § 8 ust. 2 pkt 44 ww. Statutu –
postanawiam, co następuje:
§1
W nawiązaniu do wniosku Nadleśnictwa Warcino z dnia 31
maja br., znak: NK.0050.5.2017KSZ, na podstawie Zarządzenia
nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca
2016 r. w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, znak: GK.166.3.2016,
wyrażam zgodę na zorganizowanie przez Nadleśnictwo Warcino
wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „Mistrzostwa Polski w Łucznictwie 3D o Puchar Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych”, organizowanej na terenie Nadleśnictwa
Warcino, szczegółowo opisanej w cytowanym wniosku i zobowiązuję:
1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Warcino do organizacji imprezy
oraz do sporządzenia sprawozdania z powyższej imprezy
pracowniczej zgodnie z przytoczonym wyżej zarządzeniem.
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2. Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych do archiwizacji w celach
kontrolingowych sprawozdania z zorganizowanej imprezy
pracowniczej.
§2
Niniejszą decyzję otrzymują: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Warcino, Wydział Zarządzania Zasobami Pracy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
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DECYZJA NR 137
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 2 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej ds. przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w trybie przetargu nieograniczonego,
pod nazwą „Dostawa urządzeń komputerowych”
EZ.272.1.2.2017
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 z funkcji kierownika zamawiającego, w związku z art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych3
oraz w wykonaniu art. 19 ust. 2 i ust. 3, a także art. 21 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych4 – postanawiam,
co następuje:
§1
Powołuję komisję przetargową ds. przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą „Dostawa urządzeń komputerowych”, zwaną
dalej „Komisją”, w składzie:
1) Paweł Pogoda – naczelnik Wydziału Informatyki (przewodniczący),
2) Sławomir Dźwigalski – Wydział Księgowości,
3) Aneta Winnicka – Wydział Informatyki,
4) Bogusław Różycki – Wydział Informatyki,
5) Marcin Bąk – Zespół ds. Zamówień Publicznych (sekretarz).
§2
Komisja jest zespołem pomocniczym Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych powołanym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w
trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą „Dostawa urządzeń
komputerowych”.
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§3
Wszelkie opracowania Komisji podlegają zatwierdzeniu przez
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (kierownika zamawiającego).
§4
Organizację, tryb pracy i zakres obowiązków członków Komisji
określa Regulamin Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik nr 1.
(Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
§5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) stanowi, że „ Postępowanie o udzielenie
zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający”, zaś art. 18 ust. 1, że „Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
odpowiada kierownik zamawiającego”.
Art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych stanowi, że „Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową. Przepisy niniejszego działu stosuje się”. Art. 19 ust. 3 stanowi,
że „Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań”. Z kolei art. 21 tej ustawy
stanowi, że: „1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. 2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób.
3. Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności
jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac. 4. Jeżeli dokonanie określonych czynności
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, kierownik zamawiającego, z własnej
inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych. Przepis art. 17 stosuje się”.
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DECYZJA NR 138
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie zlecenia konsorcjum trzech instytucji: Taxus SI Sp. z o.o.,
Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, usługi badawczej pod nazwą
„Weryfikacja innowacyjnej metody inwentaryzacji zwierzyny grubej z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP)
oraz narzędzi teledetekcyjnych, w powiązaniu z szacowaniem szkód łowieckich
w wielkoobszarowych uprawach rolnych”
OR.5001.10.1.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2,
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 6
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca
2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług
w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych5 –
postanawiam, co następuje:
§1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Weryfikacja innowacyjnej metody inwentaryzacji zwierzyny grubej z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz narzędzi
teledetekcyjnych, w powiązaniu z szacowaniem szkód łowieckich w wielkoobszarowych uprawach rolnych” należy zlecić
konsorcjum trzech instytucji: Taxus SI Sp. z o.o., Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone w umowie:
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a) okres realizacji badań – 36 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 3 524 883 zł brutto, w tym
na 2017 r. – 605 846 zł brutto.
2. Ustalono przewidywane wykorzystanie wyników badań, uzyskanych w ramach realizacji usługi badawczej, o której mowa w ust 1,
przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych oraz przez
podmioty spoza jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a przez Wykonawcę w zakresie określonym w umowie.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu
do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie
w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. ust. 1 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, popiera
i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.
Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których
przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5,
określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
(Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001–0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem
Zamówień”, oraz jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności,
całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.
§ 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
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DECYZJA NR 139
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na organizację
wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej pod nazwą własną
„XXX Mistrzostwa Leśników w Brydżu Sportowym”
organizowanej przez RDLP Szczecinek
GK.166.11.2017
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, określonego m.in. w art. 33 ust. 3
pkt 1a ustawy o lasach3, a także w § 8 ust. 2 pkt 44 ww. Statutu –
postanawiam, co następuje:
§1
W nawiązaniu do przesłanego przez Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku wniosku z dnia 26
maja br., znak: DM.0610.30.2017.MSK, na podstawie Zarządzenia
nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca
2016 roku w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, znak:
GK.166.3.2016, wyrażam zgodę na zorganizowanie przez RDLP w
Szczecinku wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą
własną „XXX Mistrzostwa Leśników w Brydżu Sportowym”, organizowanej na terenie Nadleśnictwa Ustka, szczegółowo opisanej w
cytowanym wniosku i zobowiązuję:
1. Dyrektora RDLP w Szczecinku do organizacji imprezy oraz do
sporządzenia sprawozdania z powyższej imprezy pracowniczej
zgodnie z przytoczonym wyżej zarządzeniem.
2. Wyznaczam Nadleśnictwo Ustka jako jednostkę wiodącą, której
zakres działań w powyższym zakresie określa § 12 i § 13 powyższego Zarządzenia nr 15.

1

2

3

4

3. Nadleśniczego Nadleśnictwa Ustka do współdziałania z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku oraz nadzorowanymi jednostkami w zakresie organizacji powyższej imprezy
w ramach Porozumienia regulującego zakres zadań, system
rozliczeń finansowych i odpowiedzialności wynikający z prac
organizacyjnych powyższej imprezy.
4. Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych do archiwizacji w celach
kontrolingowych sprawozdania z zorganizowanej imprezy
pracowniczej.
§2
Niniejszą decyzję otrzymują: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Ustka, Wydział Zarządzania Zasobami Pracy Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
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DECYZJA NR 140
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
w trakcie narady odbytej w Warszawie w dniu 7 czerwca 2017 r.
z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów
o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawicielami Ministerstwa Środowiska,
ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie
i innymi zaproszonymi osobami
GD.0050.4.2017
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, określonego m.in. w art. 33 ust. 3
pkt 1a ustawy o lasach3 – postanawiam, co następuje:

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega doręczeniu do dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym oraz kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

§1
Jako wiążące dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym oraz kierowników
komórek organizacyjnych DGLP przyjmuję ustalenia z narady,
o której mowa w tytule decyzji, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

1

2

3

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”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 2 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.

DECYZJA NR 141
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie kontynuowania finansowania w roku 2017 realizacji przedsięwzięć drogowych
EI.770.11.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, zwanej dalej ustawą o lasach, w związku z § 6 Statutu
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w
wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
wynikających z uprawnień i obowiązków Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych określonych w:
1) art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach, stanowiący, że Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz
koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasu, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa;

1

2

2) art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach, stanowiący, że Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;
3) art. 56 ust. 2 ustawy o lasach, stanowiący, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dysponuje środkami, związanymi
z funduszem leśnym –
– mając na względzie: (1) postanowienia rozdziału IV Zarządzenia
nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
7 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji w Lasach Państwowych,
z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym,

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz.788 z późn. zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych o charakterze
infrastrukturalnym, mających związek z gospodarką leśną lub inną
uprawnioną działalnością Lasów Państwowych, z uwzględnieniem
zintegrowania tych przedsięwzięć z działalnością Lasów Państwowych w zakresie wspomagania administracji publicznej (znak
sprawy: EI.770.11.2017); (2) nabór i weryfikacje wystąpień nadleśnictw, które złożyły wnioski w zakresie budowy oraz przebudowy
leśnych dróg wewnętrznych lub/oraz wspomagania administracji
publicznej w zakresie budowy, przebudowy lub istotnego remontowania drogowej infrastruktury technicznej, dokonane do czasu
wydania niniejszej decyzji przez Wydział Infrastruktury Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych, łącznie z lustracjami i oględzinami terenowymi przeprowadzonymi pod kątem spełniania przez te
wystąpienia postanowień zarządzenia, o którym mowa w ppkt (1)
– postanawiam, co następuje:
§1
Wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych o charakterze infrastrukturalnym obejmują jednostki organizacyjne Lasów
Państwowych, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej
decyzji.
§2
Powołane powyżej załączniki:
1) załącznik nr 1, zawierający:
a) listę realizowanych przedsięwzięć drogowych,
b) (niepublikowane) wystąpienia nadleśnictw, które złożyły
wnioski w zakresie budowy oraz przebudowy leśnych
dróg wewnętrznych lub/oraz wspomagania administracji
publicznej w zakresie budowy, przebudowy lub istotnego remontowania drogowej infrastruktury technicznej
w roku 2016, realizowane na podstawie Decyzji nr 471
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
22 sierpnia 2016 roku w sprawie realizacji w roku 2016
w terminie do 31 grudnia 2016 roku wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
zintegrowanego z realizacją wspólnych działań Lasów
Państwowych z jednostkami samorządu terytorialnego w
zakresie tworzenia i doskonalenia infrastruktury leśnej w
postaci dróg leśnych oraz funkcjonalnie z nią związanej
infrastruktury jednostek samorządu terytorialnego (znak
sprawy: EI.771.7.2016), a także realizowane w roku 2016
z własnych środków obrotowych,

c) (niepublikowaną) dokumentację z rozmów, lustracji i oględzin potencjalnych miejsc realizacji budów, o których
mowa w lit. a, dokonaną przez Wydział Infrastruktury
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych m.in. pod kątem
dyspozycji zawartej w zarządzeniu nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2017 r.;
2) załącznik nr 2, stanowiący listę zadań będących kontynuacją
przedsięwzięć drogowych z roku 2016, zakwalifikowanych do
realizacji w roku 2017
– stanowią integralną część niniejszej decyzji.
§3
Stosownie do § 6 ust. 1 pkt 2 i 3 Zarządzenia nr 22 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2017 r. pula
środków związanych z funduszem leśnym, przeznaczonych w roku
2017 na realizację przedsięwzięć drogowych kontynuowanych,
wynosi:
P1k = P1kb + P1kf
P1k = 23 114 400 zł + 21 124 600 zł = 44 239 000 zł,
gdzie:
P1kb oznacza pulę środków na kontynuację przedsięwzięć w
zakresie budowy lub przebudowy leśnych dróg wewnętrznych,
P1kf oznacza pulę środków na kontynuację finansowania (dofinansowania) tworzenie infrastruktury drogowej w ramach wspomagania przez LP administracji publicznej.
§4
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 141
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 9 czerwca 2017 r.
LISTA INWESTYCJI DROGOWYCH
realizowanych w ramach wspólnych przedsięwzięć
A. Realizacja przedsięwzięć drogowych w zakresie budowy oraz
przebudowy leśnych dróg wewnętrznych (P1kb):
1) Nadleśnictwo Białowieża – Przebudowa drogi Narewkowskiej,
2) Nadleśnictwo Browsk – Przebudowa drogi Narewkowskiej,
3) Nadleśnictwo Gorlice – Przebudowa drogi leśnej nr 19 w
leśnictwie Dragaszów,
4) Nadleśnictwo Limanowa – Przebudowa drogi leśnej nr 17 w
leśnictwie Skalne,
5) Nadleśnictwo Łosie – Przebudowa drogi leśnej nr 4 w leśnictwie Kwiatoń,
6) Nadleśnictwo Łosie – Przebudowa drogi leśnej nr 46 w
leśnictwie Hańczowa,
BILP 7/2017

7) Nadleśnictwo Józefów – Budowa drogi 90 w leśnictwie
Zagóra,
8) Nadleśnictwo Józefów – Przebudowa drogi Gościniec
Fryszarkowski,
9) Nadleśnictwo Biłgoraj – Budowa drogi gminnej i leśnej Lipiny
Górne – Stoczek Osińska,
10) Nadleśnictwo Grotniki – Przebudowa drogi leśnej nr 57 w
leśnictwie Bełdów
11) Nadleśnictwo Warcino – Budowa dojazdu przeciwpożarowego 37 w leśnictwie Żelice,
12) Nadleśnictwo Zdroje – Przebudowa drogi przeciwpożarowej
10 i budowa mostu na potoku Cedron,
13) Nadleśnictwo Krzystkowice – Budowa dojazdu przeciwpożarowego 34 Biedrzychowicka.
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B. Realizacja przedsięwzięć drogowych w zakresie wspomagania
administracji publicznej w zakresie budowy, przebudowy lub
istotnego remontowania drogowej infrastruktury technicznej
(P1kf):
1) Nadleśnictwo Białowieża – Przebudowa drogi Teremiski –
Dąbrowa,
2) Nadleśnictwo Białowieża – Przebudowa ul. Wojciechówka w
Białowieży,
3) Nadleśnictwo Browsk – Przebudowa drogi Bernacki Most –
Podlewkowo,
4) Nadleśnictwo Browsk – Przebudowa drogi Gramotne,
5) Nadleśnictwo Browsk – Przebudowa drogi Sorocza Nóżka,
6) Nadleśnictwo Bielsk – Przebudowa drogi Jelonka – Czechy
Orlańskie,
7) Nadleśnictwo Bielsk – Przebudowa drogi Witowo – Długi Bród,
8) Nadleśnictwo Nurzec – Przebudowa drogi 1716B, odcinka
Zabłocice – Żurobice,
9) Nadleśnictwo Hajnówka – Przebudowa drogi Starzyna –
Górny Gród,
10) Nadleśnictwo Kolbuszowa – Przebudowa drogi gminnej
nr 104162R Zapole – Lipiny Bór Brzezówka,
11) Nadleśnictwo Józefów – Budowa drogi nr 109452L ul. Nowa,
12) Nadleśnictwo Biłgoraj – Budowa dr leśnej na gr. gminy
Biłgoraj Edwardów – Biłgoraj,
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13) Nadleśnictwo Józefów – Przebudowa drogi powiatowej Aleksandrów – Szostaki,
14) Nadleśnictwo Józefów – Utwardzenie odcinków drogi Stare
Króle,
15) Nadleśnictwo Zwierzyniec – Przebudowa drogi leśnej Bukownica – Margole w poł. z dr. gminną wsi Aleksandrów,
16) Nadleśnictwo Zwierzyniec – Przebudowa drogi leśnej Bukownica Mała – Wolaniny w leśnictwie Brodziaki,
17) Nadleśnictwo Janów Lubelski – Przebudowa drogi powiatowej 2817L (Jarocin) gr. woj. – Momoty Górne – Władysławów 12,278 – 13,425,
18) Nadleśnictwo Janów Lubelski – Przebudowa drogi powiatowej 2817L (Jarocin) gr. woj. – Momoty Górne – Władysławów 15,385 – 17,405,
19) Nadleśnictwo Głusko – Przebudowa drogi gminnej w Chrapowie gm. Dobiegniew,
20) Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie – Przebudowa drogi
Złotawa – Długie na odcinku 11 km, etap II, dł. 6 km,
21) Nadleśnictwo Warcino – Budowa drogi gminnej wraz
z mostem, Kępice ul. 1 Maja,
22) Nadleśnictwo Warcino – Rozwój infrastruktury drogowej
w miejscowości Kępice,
23) Nadleśnictwo Międzylesie – Przebudowa drogi powiatowej
nr 3274D Niemojów – Lesice – Międzylesie.
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13.

R-m

Decyzja DGLP
nr 471 z
22.08.2016 r.

budowa/ przebudowa

12.

Warcino

Porozumienie
z dn.
29.04.2016 r.

wspomaganie
administracji
publicznej

budowa/ przebudowa

11.

Nadleśnictwo
Grotniki

Zgoda DGLP
z 14.07.2016

2.

budowa/ przebudowa

10.

Biłgoraj

17.06.2017

Józefów

1.

budowa/ przebudowa

9.

14.09.2016

Józefów

Decyzja DGLP
nr 471 z
22.08.2016 r.

budowa/ przebudowa

8.

16.09.2016

wspomaganie
administracji
publicznej

budowa/ przebudowa

7.

Gmina Potok
Górny

Gmina
Białowieża

Gmina
Białowieża

Białowieża
(Białystok)

Białowieża
(Białystok)

wybrano
wykonawcę

kompletna
dokumentacja
i pozwolenia

ul. Wojciechówka w Białowieży

Droga Teremiski – Dąbrowa,

kosztorys
inwestorski

brak danych

Nne wyłoniono
wykonawcy

nie wyłoniono
wykonawcy

wybrano
wykonawcę

projekt
budowlany,
pozwolenie
na budowę
Budowa dojazdu
przeciwpożarowego 34
Biedrzychowicka

wybrano
wykonawcę

projekt
budowlany,
pozwolenie
na budowę

Przebudowa drogi
przeciwpożarowej 10 i budowa
mostu na potoku Cedron

nie określono

wybrano
wykonawcę,
porozumienie
jest podpisane

realizacja prac

kompletna
dokumentacja
i pozwolenia

Przebudowa drogi leśnej nr 57
w leśnictwie Bełdów

kompletna
dokumentacja
i pozwolenia

nie wyłoniono
wykonawcy

dokumentacja
projektowa

Budowa drogi gminnej i leśnej
Lipiny Górne – Stoczek
Osińska

Budowa dojazdu
przeciwpożarowego 37
w leśnictwie Żelice

08.2016

wybrano
wykonawcę

kompletna
dokumentacja
i pozwolenia

Przebudowa drogi Gościniec
Fryszarkowski

nie rozpoczęto

nie rozpoczęto

06.08.2016

18.08.2016

nie określono

14.09.2016

16.09.2016

wybrano
wykonawcę

Budowa drogi 90 w leśnictwie
Zagóra

2016

realizacja prac

2016

2016

kompletna
dokumentacja
i pozwolenia

realizacja prac

realizacja prac

2016

09.2016

09.2016

9

data
rozpoczęcia
faktycznych
robót

dokumentacja
na realizację

dokumentacja
na realizację

dokumentacja
na realizację

realizacja prac

wybrano
wykonawcę

dokumentacja
na realizację

8

7

wyłonienie
wykonawców
i podpisanie
porozumień
oraz umów

kompletna
dokumentacja
i pozwolenia

projekt
budowlany;
wszelkie
pozwolenia
i uzgodnienia

Działania do zrealizowania, stan wg daty podjęcia
decyzji (podać przewidywany termin realizacji
lub umieścić adnotację „działania wykonane”)

Przebudowa drogi leśnej nr 46
w leśnictwie Hańczowa

Przebudowa drogi leśnej nr 4
w leśnictwie Kwiatoń

Przebudowa drogi leśnej nr 17
w leśnictwie Skalne

P1kb (§ 6 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia nr 22 z dnia 7 czerwca 2017 r.)

Krzystkowice
(Zielona Góra)

Zdroje (Wrocław)

Warcino
(Szczecinek)

Grotniki (Łódź)

Biłgoraj (Lublin)

Józefów (Lublin)

Józefów (Lublin)

Łosie (Kraków)

Zgoda DGLP
z 23.08.2017

Krzystkowice

budowa/ przebudowa

6.

Łosie (Kraków)

Zgoda DGLP
z 23.08.2016

Decyzja DGLP
nr 471 z
22.08.2016 r.

budowa/ przebudowa

5.

Limanowa
(Kraków)

Przebudowa drogi
Narewkowskiej

Browsk
(Białystok)

Zgoda DGLP
plan 2017

Przebudowa drogi
Narewkowskiej

Białowieża
(Białystok)

Przebudowa drogi leśnej nr 19
w leśnictwie Dragaszów

6

Szczegółowy opis
przedsięwzięcia

5

Gorlice (Kraków)

budowa/ przebudowa

budowa/ przebudowa

4.

4

grunt
samorządu
(podać nazwę
JST)

Nadleśnictwo
wiodące
(w nawiasie
RDLP)

Zgoda DGLP
plan 2016

Browsk

Zdroje

budowa/ przebudowa

3.

4.10.2017

Białowieża

3

grunt
w zarządzie
nadleśnictwa
(podać nazwę
jednostki)

Beneficjent

15.11.2016

budowa/ przebudowa

2.

4.10.2016

2

1

budowa/ przebudowa

porozumienie
lub aneksy

Podstawa
działań

§ 1 ust. 1
(zarządzenia
nr 22 z dnia
7 czerwca 2017 r.)

1.

Lp.

Przydział klasyfikacji
przedsięwzięcia

547 600

273 800

163 700

23 114 400

30 104 600
327 400

2 068 000

1 039 900

596 500

452 700

428 100

2 760 000

1 821 800

450 000

450 000

734 400

228 000

3 125 000

8 960 000

11

5 179 000

1 039 900

598 500

780 000

440 000

2 766 000

1 826 800

2 069 000

611 100

1 288 300

1 421 000

3 125 000

8 960 000

10

ogółem

w tym
środki
związane z
funduszem
leśnym

273 800

163 700

2 000

12

w tym środki do
wyasygnowania
przez jednostki
samorządu
terytorialnego

Planowane nakłady na realizację
przedsięwzięcia do końca roku 2017 (PLN)

0

0

8 273 864

3 031 087

311 181

1 267 900

0

10 000

289 979

393 207

0

0

235 600

720 900

2 014 010

13

Środki
funduszu
leśnego
wykorzystane
w roku 2016

Załącznik nr 2 do Decyzji nr 141
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 9 czerwca 2017 r.
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12.12.2016

6.12.2016

6.12.2016

12.09.2016

Porozumienie
23.11.2016

30.09.2016

1.09.2016
21.12.2016
15.05.2017

25.10.2016

30.09.2016

20.06.2016
20.04.2017

25.10.2016

27.09.2016

wspomaganie
administracji
publicznej

wspomaganie
administracji
publicznej

wspomaganie
administracji
publicznej

wspomaganie
administracji
publicznej

wspomaganie
administracji
publicznej

wspomaganie
administracji
publicznej

wspomaganie
administracji
publicznej

wspomaganie
administracji
publicznej

wspomaganie
administracji
publicznej

wspomaganie
administracji
publicznej

wspomaganie
administracji
publicznej

wspomaganie
administracji
publicznej

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

27.09.2016

9.09.2016
(umowa)

wspomaganie
administracji
publicznej

4.

wspomaganie
administracji
publicznej

9.09.2016
(umowa)

wspomaganie
administracji
publicznej

3.

18.

2

9.09.2016
(umowa)

1

wspomaganie
administracji
publicznej

Zwierzyniec

Kolbuszowa

Browsk

3

4

5

Powiat Janów

Powiat Janów

Powiat Biłgoraj

Gmina
Tereszpol
i Aleksandrów

Gmina
Księżpol

Powiat Biłgoraj

Gmina Biłgoraj

Gmina
Józefów

Niwiska

Powiat
Hajnówka

Janów Lubelski
(Lublin)

Janów Lubelski
(Lublin)

Zwierzyniec
(Lublin)

Zwierzyniec
(Lublin)

Józefów (Lublin)

Józefów (Lublin)

Biłgoraj (Lublin)

Józefów (Lublin)

Kolbuszowa
(Krosno)

Hajnówka
(Białystok)

Nurzec
(Białystok)

Bielsk (Białystok)

Powiat
Hajnówka,
Gmina
Dubicze
Cerkiewne
Powiatowy
Zarząd Dróg

Bielsk (Białystok)

Browsk
(Białystok)

Browsk
(Białystok)

Browsk
(Białystok)

Gmina
Dubicze
Cerkiewne

Gmina
Hajnówka

Gmina Narew

Gmina
Narewka

7

jest
dokumentacja,
zgłoszenie

jest
dokumentacja,
zgłoszenie

Przebudowa drogi powiatowej
2817L (Jarocin) gr. woj. –
Momoty Górne – Władysławów
12,278 – 13,425

wybrano
wykonawcę

projekt
budowlany,
decyzja
środowiskowa,
zgłoszenie

nie wyłoniono
wykonawcy

nie wyłoniono
wykonawcy

wybrano
wykonawcę

30.09.2016
Gmina Księżpol

nie określono

nie określono

6.2017

12.10.2016

18.11.2016

20.06.2017

inwestycja
zamknięta

wybrano
wykonawcę,
przygotowane
porozumienie
25.10.2016
Powiat
Biłgorajski

7.10.2016

2016

wybrano
wykonawcę

kompletna
dokumentacja
i pozwolenia

kompletna
dokumentacja
i pozwolenia

kompletna
dokumentacja
i pozwolenia

kompletna
dokumentacja
i pozwolenia

wybrano
wykonawcę

projekt
budowlany,
pozwolenie
na budowę

z chwilą
podpisania
umowy

10.2016
do weryfikacji

po podpisaniu
porozumienia
z samorządem
nie wyłoniono
wykonawcy

nie określono

1.10.2016

27.10.2016

nie rozpoczęto

brak danych

9

we własnym
zakresie

dokumentacja
na realizację

projekt,
pozwolenie

zgłoszenie

nie wyłoniono
wykonawcy

opracowano
mapę do celów
projektowych
oraz
uzgodniono
wykonanie w
trybie pilnym
dokumentacji

nie wyłoniono
wykonawcy
wybrano
wykonawcę

jest
dokumentacja

Przebudowa drogi powiatowej
2817L (Jarocin) gr. woj. –
Momoty Górne – Władysławów
15,385 – 17,405

8

nie wyłoniono
wykonawcy

projekt,
zgłoszenie,
RDOŚ

projekt,
zgłoszenie

projekt, decyzja
ZRID

Przebudowa drogi leśnej
Bukownica Mała – Wolaniny
w Leśnictwie Brodziaki

Przebudowa drogi leśnej
Bukownica – Margole w poł.
z dr. gminną wsi Aleksandrów

Utwardzenie odcinków drogi
Stare Króle

Przebudowa drogi powiatowej
Aleksandrów – Szostaki

Budowa dr leśnej na gr. gminy
Biłgoraj Edwardów – Biłgoraj

Budowa drogi nr 109452L
ul. Nowa

Przebudowa drogi gminnej nr
104162R Zapole – Lipiny Bór
Brzezówka

Droga Starzyna – Górny Gród

1716B odcinek Zabłocie –
Żurobice

Witowo – Długi Bród

Jelonka – Czechy Orlańskie

Sorocza Nóżka

Gramotne

Bernacki Most – Podlewkowo

6

1 031 100

560 000

2 440 200

3 831 100

985 600

4 213 100

1 048 000

2 346 500

62 300

780 000

1 000 000

412 000

359 000

322 000

400 000

1 580 000

10

1 019 000

555 000

2 116 200

1 266 600

970 000

3 766 600

348 000

2 337 000

10 000

550 000

700 000

250 000

309 000

322 000

200 000

790 000

11

12 500

5 000

324 000

15 600

446 500

9 500

52 300

30 000

300 000

120 000

50 000

200 000

790 000

12

0

0

0

1 408 105

0

0

555 043

0

0

0

399 971

0

0

400 000

0

0
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Nadleśnictwo
Głusko

12.10.2016 r.

Porozumienie
z dn.
9.08.2016 r.

Porozumienie
z dn.
9.08.2016 r.

brak

wspomaganie
administracji
publicznej

wspomaganie
administracji
publicznej

wspomaganie
administracji
publicznej

wspomaganie
administracji
publicznej

19.

20.

21.

22.

23.

P1k (§ 6 ust. 1 pkt 2 i 3 Zarządzenia nr 22 z dnia 7 czerwca 2017 r.)

Przebudowa drogi powiatowej
nr 3274D Niemojów-Lesice
– Międzylesie

Rozwój infrastruktury drogowej
w miejscowości Kępice

Budowa drogi Gminnej wraz
z mostem, Kępice ul. 1 Maja

Przebudowa drogi Złotawa –
Długie na odcinku 11 km,
etap II, dł. 6 km

Przebudowa drogi gminnej
w Chrapowie gm. Dobiegniew

6

R-m

Międzylesie
(Wrocław)

Warcino
(Szczecinek)

Warcino
(Szczecinek)

Strzelce
Krajeńskie
(Szczecin)

Głusko
(Szczecin)

5

P1kf (§ 6 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia nr 22 z dnia 7 czerwca 2017 r.)

Gmina Kępice

Gmina Kępice

Gmina
Strzelce
Krajeńskie

Gmina
Dobiegniew

4

R-m

Międzylesie

Nadleśnictwo
Strzelce
Krajeńskie

3

2

etap I
20.10.2016
etap II
8.06.2017

1

wspomaganie
administracji
publicznej

9

27.01.2017 r.

wybrano
wykonawcę,
podpisano
porozumienie
intencyjne
wybrano
wykonawcę

kompletna
dokumentacja
i pozwolenia
projekt
budowlany,
pozwolenie
na budowę
10.2016 r.

30.12.2016 r.

wybrano
wykonawcę,
podpisano
porozumienie
intencyjne

kompletna
dokumentacja
i pozwolenia

17.10.2016 r.

wybrano
wykonawcę

28.10.2016 r.
do 30 dni od
05.06.2017 r.

projekt tak,
złożony
wniosek
o zmianę
pozwolenia
na budowę

8

wybrano
wykonawcę

7

kompletna
dokumentacja
i pozwolenia

412 000

21 124 600
44 239 000

35 057 682
65 162 282

600 000

400 000

2 746 400

1 019 300

11

5 851 892

1 672 490

1 275 930

2 938 470

1 073 000

10

890 116

1 072 490

875 930

192 070

53 700

12

12 027 197

3 753 333

0

0

0

990 214

0
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DECYZJA NR 142
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania
doraźnego Zespołu doradczego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
do analizy procesu wynajmu samochodów Dacia w RDLP w Poznaniu
EI.4000.7.2017
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, zwanego dalej „Statutem” – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikającego z obowiązku kontrolowania jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych (§ 8 ust. 2 pkt 4 Statutu3), mając na względzie, że
postanowienie § 10 Statutu4 stwarza możliwość powoływania przez
Dyrektora Generalnego doraźnych zespołów doradczych dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określania zasad i trybu działania takich zespołów
– postanawiam, co następuje:
§1
1. Powołuję doraźny Zespół doradczy Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych do analizy procesu wynajmu samochodów
Dacia w RDLP w Poznaniu, zwany dalej „Zespołem”.
2. Do wypełniania funkcji stałych członków Zespołu wyznaczam
następujących pracowników jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych:
1) Jurand Irlik – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych RDLP
w Katowicach – Przewodniczący Zespołu,
2) Piotr Młynarczyk – Naczelnik Wydziału Infrastruktury DGLP,
3) Marek Komorowski – specjalista w Wydziale Infrastruktury DGLP,
4) Sławomir Skowron – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji
RDLP w Olsztynie,
5) Krzysztof Matuszak – Główny Księgowy Nadleśnictwa Pniewy,
6) Jarosław Jarczyński – Główny Księgowy Nadleśnictwa
Koniecpol,
7) Tomasz Nowak – Sekretarz Nadleśnictwa Karwin.
3. Wyznaczam Krzysztofa Przyborskiego – Inspektora Lasów
Państwowych – do uczestnictwa w pracach Zespołu w roli
stałego eksperta.
4. W czasie wypełniania funkcji członka Zespołu osoby nie będące
pracownikami Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych będą
pozostawać w stosunku organizacyjno-prawnym z Dyrekcją
Generalną Lasów Państwowych. Rozliczenia między jednostką
organizacyjną będącą pracodawcą danej osoby a Dyrekcją
Generalną Lasów Państwowych z tytułu usług wewnątrzinstytucjonalnych tej jednostki na rzecz DGLP, związanych z delegowaniem pracownika do wypełniania funkcji członka Zespołu, będą
przedmiotem operacyjnych ustaleń.
§2
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) zapoznanie się z dokumentacją i wynikami: kontroli doraźnej
przeprowadzonej przez Inspekcję Lasów Państwowych oraz

1

2

3
4

rozpoznania przeprowadzonego przez Zespół ds. Kontrolingu Terenowego DGLP – w zakresie rozwiązania zastosowanego w RDLP w Poznaniu bazującego na wynajmie
samochodów;
2) dokonanie analizy dokumentacji z wystąpienia pokontrolnego, opracowanej przez Pana Jacka Kokocińskiego –
Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych RDLP w Poznaniu;
3) sporządzenie merytorycznej opinii, zawierającej odniesienie
się do wyników: kontroli doraźnej oraz rozpoznania, o których
mowa w pkt 1, a także rekomendacje co do ewentualnych
dalszych zastosowań procedury wynajmu samochodów w
innych jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.
§3
1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) organizowanie pracy i kierowanie pracami Zespołu,
2) zwoływanie i ustalanie miejsc posiedzeń Zespołu,
3) przydzielanie zadań i rozliczanie z ich realizacji członków
Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu może włączyć do uczestnictwa w
pracach Zespołu innych pracowników jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych za zgodą kierowników tych jednostek.
§4
Upoważniam członków Zespołu oraz osoby uczestniczące w
pracach Zespołu do wglądu do materiałów z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Inspekcję Lasów Państwowych oraz wyników
rozpoznania przeprowadzonego przez Zespół ds. Kontrolingu Terenowego DGLP.
§5
Zobowiązuję Przewodniczącego Zespołu, aby opinię, o której
mowa w § 2 pkt 3, przedstawił mi do dnia 30 września 2017 r.
§6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
§ 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że „Dyrektor Generalny kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych”.
§ 10 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że „Dyrektor Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźne, zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów
z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów”.

46

BILP 7/2017

Aneks nr 1
do Porozumienia z dnia 9 czerwca 2017 r.
DECYZJA NR 143
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie:
1) nadania projektowi pt. „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”
statusu wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych LP,
2) konkretyzacji niektórych ustaleń zawartych w Decyzji 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”, zwanego dalej Projektem,
3) ustalenia podziału obowiązków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi LP w realizacji Projektu
ZP.L.0210.1.2017
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 wykonywaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z obowiązku
inicjowania, organizowania i koordynowania przez ten organ
kierowniczy LP działań na rzecz szeroko rozumianego rozwoju
leśnictwa (art. 33 ust. 3 pkt 3)3, mając na względzie, że:
1) ochrona środowiska, a więc i przyrody, stanowi, wynikający z
Konstytucji RP, obowiązek Państwa;
2) jednym z przejawów uprawnionego obszaru działalności Lasów
Państwowych jest wspomaganie administracji publicznej;
3) na mocy Decyzji nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 19 stycznia 2017 r., w wykonywaniu
wspomagania przez LP administracji publicznej w wypełnianiu przez nią obowiązku ochrony przyrody, została
formalnie rozpoczęta realizacja projektu pt. „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura
2000”, zwanego dalej w niniejszej decyzji Projektem;
4) z przedmiotowej decyzji nr 13, po dokonaniu praktycznej
interpretacji zapisów w niej zawartych, wynika, iż:
a) Projekt będzie realizowany od 18 stycznia 2017 r. do 30
czerwca 2020 r., z wykorzystaniem do tego środków:
– pochodzących z budżetu UE (Program LIFE),
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
– związanych z funduszem leśnym,
– wkładu własnego Komitetu Ochrony Orłów,
b) głównym celem Projektu jest ochrona populacji rybołowa
w Polsce jako jednego z najrzadszych u nas gatunków
ptaków szponiastych,
c) cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
– dokonanie identyfikacji stanowisk rybołowów w Polsce w
granicach obszarów Natura 2000,
– doprowadzenie do powstania zamiejscowej rozproszonej terytorialnie struktury organizacyjnej, składającej
się z opiekunów gniazd i stanowisk rybołowa,
– uruchomienie i gromadzenie wiedzy w ramach monitoringu satelitarnego rybołowa,
– utworzenie lub/oraz odtworzenie stanowisk rybołowów
poprzez budowę nowych gniazd nadrzewnych oraz
sadowienie platform na słupach wysokiego napięcia,
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– zwiększenie bazy żerowej dla rybołowów,
– doprowadzenie do wzrostu wiedzy ekologicznej u osób
kierujących podmiotami prowadzącymi gospodarkę
rybacką na jeziorach i stawach, a także u osób będących pracownikami tych podmiotów,
– organizowanie konferencji międzynarodowych i warsztatów adresowanych głównie do ekspertów dla krzewienia wiedzy o najlepszych praktykach ochrony
rybołowów,
d) w realizacji Projektu moc obowiązującą mają procedury i
zasady określone 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.;
5) na mocy Decyzji nr 80 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 10 marca 2017 roku został utworzony
Zespół ds. Projektu LIFE, funkcjonalnie podporządkowany
Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych, wchodzący
w skład Wydziału Ochrony Przyrody DGLP;
6) w ww. Decyzji nr 80 określono, że Zespół ds. Projektu LIFE
ma zajmować się nadzorem i koordynacją całości działań
przewidzianych do wykonania w ramach Projektu;
7) z przepisu art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach wynika, że w
wypełnianiu obowiązku kierowania Lasami Państwowymi
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ma możność organizowania wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;
8) z przepisu art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o lasach wynika, że
wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych mogą
być finansowane z wykorzystaniem środków związanych z
funduszem leśnym, w wykonaniu uprawnienia Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych wynikającego z art. 56
ust. 2 tej ustawy –
– postanawiam, co następuje:
§1
1. Projektowi, w tej części, jaka przypada Lasom Państwowych,
nadaję formę wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – poza gospodarką leśną.

Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z 2016 r. poz. 422, 586, 903, 1020, 1948, 2138, 2249, 2660.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych jest obowiązany inicjować, organizować oraz koordynować przedsięwzięcia
na rzecz ochrony lasów, dalszej racjonalizacji gospodarki leśnej oraz na rzecz rozwoju leśnictwa.
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2. Mając na względzie, że zgodnie art. 57 ust. 1 pkt 5 za środki związane z funduszem leśnym powinny być uznawane środki z realizacji dotacji budżetowych innych aniżeli dotacje, o których mowa w
art. 54 ustawy o lasach – ustalam, że środki z budżetu UE oraz z
budżetu NFOŚiGW przeznaczane na finansowanie Projektu będą
wpływać na wydzielony rachunek bankowy funduszu leśnego.
3. Środki, o których mowa w ust. 2 (w tej części, w jakiej nie będą
przekazywane do Komitetu Ochrony Orłów jako Współbeneficjenta Projektu), oraz środki związane z funduszem leśnym
(stanowiące wkład własny LP do Projektu) będą przeznaczane
na finansowanie wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1.
§2
1. Mając na względzie, że realizacja jakichkolwiek projektów, bez
względu na źródło ich finansowania, nie może wykraczać poza
obszar uprawnionej działalności Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe – ustalam, że z punktu widzenia
obowiązków przypadających Lasom Państwowym (w realizacji
misji tego przedsiębiorcy) działania składające się Projekt należy
klasyfikować odpowiednio jako:
1) wspomaganie lub wyręczanie administracji publicznej:
a) w wykonywaniu i zapewnianiu przez państwo ochrony
środowiska, a ściśle – ochrony przyrody,
b) w edukacji przyrodniczej społeczeństwa,
c) w gromadzeniu makroskalowej wiedzy o zasobach przyrodniczych kraju,
d) w zapewnianiu ładu kooperacyjnego prowadzonej działalności wytwórczej na terytorium RP,
e) w rozprzestrzenianiu w ramach Wspólnoty i w ramach
społeczności międzynarodowej wiedzy o najlepszych
praktykach dotyczących ochrony rybołowa jako gatunku
znajdującego się obecnie w wielu krajach w regresie;
2) realizowanie (w ramach gospodarki leśnej i w ramach wypełniania zadań Projektu przez Komitet Ochrony Orłów oraz w
formie klubowego korzystania z zasobów leśnych) pozaprodukcyjnej funkcji lasu jako miejsca służącego do zaspokajania ludzkich pasji i zainteresowań;
3) prowadzenie miękkiej działalności rozwojowej poprzez
kształtowanie wizerunku LP jako podmiotu szczególnie
dbającego o ochronę przyrody ojczystej oraz poprawę zdolności funkcjonalnej LP;
4) kształtowanie stanu posiadania poprzez ponoszenie nakładów
w obcych środkach trwałych, polegających na zarybianiu naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych wytypowanych jako
miejsca stanowiące potencjalną bazę żerową dla rybołowów.
2. Działania, o których mowa w ust. 1, należy co do zasady traktować jako pozostające w sposób naturalny w ścisłej integracji
poziomej, dążąc do tego, aby zjawisko takie miało w rzeczywistości miejsce. Stwierdzenie zdania poprzedzającego oznacza,
że np. realizowanie pozaprodukcyjnej funkcji lasu, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, należy traktować – zgodnie ze stanem faktycznym
– jako jednoczesne, tj. jako pozostające w zintegrowaniu
poziomym z tym realizowaniem (zapewnianie ładu kooperacyjnego prowadzonej w Polsce działalności wytwórczej poprzez
doprowadzenia do skoordynowanej i uzupełniającej się współpracy Lasów Państwowych z Komitetem Ochrony Orłów).
3. Produktem podstawowym z realizacji wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, o
którym mowa w § 1 ust. 1, powinna być poprawa stanu liczebnego rybołowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
1. Mając na względzie, że w Projekcie przewidziano utworzenie tzw.
„sieci opiekunów gniazd i stanowisk” – w dążeniu do jej umieszczenia w ramach obowiązującego w LP porządku prawnego sieć
tę uznaje się za zespół doradczy Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych, składający się z członków (opiekunów), do wypełnienia funkcji których zostaną zaproszeni wolontariusze.
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2. Zespół ds. Projektu LIFE zobowiązuje się do dokonania wyboru w
trybie operacyjnym, według postępowania przez siebie obranego,
kandydatów do objęcia funkcji opiekunów gniazd i stanowisk.
3. Osoby, wypełniające funkcje opiekunów gniazd i stanowisk,
działają na podstawie stosunku organizacyjno-prawnego, zawieranego z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych poprzez
wręczenie im ze skutkiem pozytywnym zaproszenia do funkcjonowania w ramach przedmiotowej sieci.
§4
1. Mając na względzie, że:
1) zgodnie z polskim porządkiem prawnym ryby i inne organizmy żyjące w wodach stanowią, do czasu ich pozyskania w
charakterze pożytków naturalnych, część składową wód,
2) powierzchnia ziemska pokryta wodami stanowi wraz z tymi
wodami nieruchomości gruntowe,
3) wody znajdujące się w obiektach sztucznie wytworzonych
stanowią część składową urządzeń (budowli) wodnych –
– w Projekcie, w kształtowaniu bazy żerowej rybołowów, przewidziano zarybienie naturalnych lub sztucznych zbiorników
wodnych, będących we władaniu podmiotów trzecich;
4) nieruchomości gruntowe oraz urządzenia wodne stanowią
środki trwałe, więc działalność Lasów Państwowych polegającą na kształtowaniu rybostanu w ww. zbiornikach naturalnych i sztucznych należy uznawać za ponoszenie nakładów w
obcych środkach trwałych, zaś z punktu widzenia uprawnionego obszaru działalności LP – za działalność wspomagania
przez administrację publiczną w wypełnianiu przez nią
obowiązku ochrony przyrody, realizowanego metodami
„twardej” działalności rozwojowej.
2. Komórkę organizacyjną DGLP właściwą ds. porad prawnych zobowiązuję do wydania opinii prawnej, czy zarybianie, o którym mowa
w ust. 1, nie kwalifikuje się do uznawania za pomoc publiczną.
§5
W dążeniu do zachowania ładu wewnątrzinstytucjonalnego w LP
oraz mając na względzie, że Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe współtworzą jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, legitymowane suwerennym obszarem działań, które w wielu
przypadkach, jak choćby w przypadku działań dotyczących czynnej
ochrony przyrody, nie mogą być alokowane np. z nadleśnictwa do
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – w formie Tab. 1, stanowiącej integralną część niniejszej decyzji, ustalam podział zadań, jakie w
realizacji Projektu przypadają Beneficjentowi Koordynującemu.
§6
1. W realizacji Projektu za Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych oświadczenia woli wobec podmiotów trzecich składa
reprezentujący ją Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
2. Wyżej wymienione oświadczenia woli, zawarte w Porozumieniu,
którego częścią składową jest niniejsza decyzja, o ile wywołują skutek
w odniesieniu do nadleśnictw jako podmiotów uczestniczących w realizacji Projektu, wymagają potwierdzenia w odrębnych porozumieniach,
o których mowa w § 1 pkt 4 lit. a tegoż Porozumienia.
§7
W swoim działaniu:
1) Zespół ds. Projektu LIFE oddziałuje władczo na struktury organizacyjne Lasów Państwowych oraz na podmioty zewnętrzne za
pośrednictwem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
2) współpracuje w koniecznym zakresie z innymi właściwymi
komórkami organizacyjnymi DGLP.
§8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski
BILP 7/2017
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Dyrekcja
Generalna Lasów
Państwowych

gromadzenie
wiedzy
przyrodniczej

Prowadzenie
monitoringu
satelitarnego
rybołowów

Zespół
Bezpośredni udział
ds. Projektu LIFE w identyfikowaniu
stanowisk
(wchodzący
w skład Wydziału
rybołowów wraz
Ochrony Przyrody
z oceną ich
biotopów (łącznie
DGLP)
z oceną bazy
żerowej)

Komórka,
inna struktura
organizacyjna lub
Jednostka
stanowisko pracy
organizacyjna LP
w ramach
jednostki
organizacyjnej LP
czynna ochrona
przyrody realizowana
metodami twardej
działalności
rozwojowej
Edukacyjne
oddziaływanie
na kierujących
i pracowników
podmiotów
zarządzających
naturalnymi
i sztucznymi
zbiornikami
wodnymi
stanowiącymi
potencjalną bazę
żerową
dla rybołowów

edukacja
przyrodnicza
społeczeństwa
Bieżąca współpraca
z Komitetem Ochrony
Orłów

Zorganizowanie
konferencji
międzynarodowych
oraz warsztatów dla
ekspertów w celu
zwiększania wiedzy
o najlepszych
praktykach dotyczących
ochrony rybołowów

zapewnienie ładu
propagowanie wiedzy
kooperacyjnego
o najlepszych
prowadzenia
praktykach
działalności wytwórczej
w ochronie rybołowa
na terytorium RP

wspomaganie administracji publicznej

Działalność bezpośrednio wytwórcza
prowadzenie
gospodarki leśnej
poprzez realizowanie
pozaprodukcyjnej
funkcji lasu jako
miejsca zaspokajania
swoich pasji
w ramach klubowego
korzystania
z zasobów leśnych

Przygotowywanie
i udział
w spotkaniach
monitorujących
przebieg Projektu

Sporządzanie
raportów okresowych
i zestawień
na potrzeby KE
i NFOŚiGW

Prowadzenie
ewidencji
ponoszonych
wydatków;
sporządzanie
wniosków
o płatność

Prowadzenie działań
w zakresie bieżącego
organizowania,
planowania,
kontrolingu
i innej działalności
analitycznej, kontroli
funkcjonalnej
oraz kontroli na
potrzeby realizacji
Projektu

Dokończenie tabeli na str. 50

Doprowadzenie
do uruchomienia
monitoringu
satelitarnego
rybołowów

Ustalenie
Poprawa
w postępowaniu
funkcjonalności
zamówieniowym
Lasów
Państwowych
podmiotów, mających
być dostawcami,
poprzez utworzenie
sieci opiekunów
wykonawcami
społecznych gniazd oraz usługodawcami
DGLP
i stanowisk
(we współpracy
z Zespołem
Zamówień
Publicznych DGLP)

Działalność
pomocnicza
na rzecz działań
bezpośrednio
miękka działalność
wytwórczych
rozwojowa
składających się na
realizację Projektu

Tab. 1. Podział zadań w Lasach Państwowych w realizacji Projektu pt.: „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”
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Nadleśnictwa

Regionalne
dyrekcje Lasów
Państwowych

Jednostka
organizacyjna
LP

gromadzenie
wiedzy
przyrodniczej

Właściwe komórki
lub stanowiska
pracy

Prowadzenie
Rozproszona
ciągłych obserwacji
terytorialnie
rybołowów
struktura
z kolportażem ich
organizacyjna
składająca się
wyników
z ogniw, zwanych
do Zespołu
ds. LIFE
opiekunami
stanowisk
i gniazd rybołowa

Komórka,
inna struktura
organizacyjna lub
stanowisko pracy
w ramach
jednostki
organizacyjnej LP

Dokończenie tabeli ze str. 49

Czynna ochrona
przyrody realizowana
metodami twardej
działalności rozwojowej
polegającej
na zarybianiu
naturalnych
i sztucznych zbiorników
wodnych

Czynna ochrona
przyrody realizowana
metodami twardej
działalności rozwojowej,
polegającej
na budowie gniazd
(platform) nadrzewnych
lub sadowionych
na słupach
energetycznych
(w tym metodami
ponoszenia nakładów
w obcych środkach
trwałych)

czynna ochrona
przyrody realizowana
metodami twardej
działalności
rozwojowej
edukacja
przyrodnicza
społeczeństwa

zapewnienie ładu
propagowanie wiedzy
kooperacyjnego
o najlepszych
prowadzenia
praktykach
działalności wytwórczej
w ochronie rybołowa
na terytorium RP

wspomaganie administracji publicznej

Działalność bezpośrednio wytwórcza

Udostępniane Komitetowi
Ochrony Orłów terenów
leśnych w ramach
klubowego korzystania
przez ten podmiot
z efektów
pozaprodukcyjnej
funkcji lasu jako miejsca
zaspokajania swoich pasji
oraz dążeń

prowadzenie
gospodarki leśnej
poprzez realizowanie
pozaprodukcyjnej
funkcji lasu jako
miejsca zaspokajania
swoich pasji
w ramach klubowego
korzystania
z zasobów leśnych
miękka działalność
rozwojowa

Wszelka inna
działalność
pomocnicza

Ułożenie relacji
pomiędzy
nadleśnictwem
a Komitetem Ochrony
Orłów poprzez
spisanie pomiędzy
tymi podmiotami
stosowanych
porozumień

Udzielanie pomocy
nadleśnictwom
oraz wszelka
inna działalność
pomocnicza
na rzecz Projektu

Działalność
pomocnicza
na rzecz działań
bezpośrednio
wytwórczych
składających się
na realizację
Projektu

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA KOLEGIUM LASÓW PAŃSTWOWYCH
w dniu 21 kwietnia 2017 r.
w Warszawie
GD.000.2.2017
Inauguracyjne posiedzenie Kolegium LP w kadencji w latach 2017–
–2020 otworzył dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski.
Udział w posiedzeniu wzięło 53 członków Kolegium LP –
nieobecność usprawiedliwiło 8 osób. Byli ponadto obecni: Jacek
Krawczyk – dyrektor Departamentu Leśnictwa; Andrzej Borowski, Krzysztof Janeczko i Tomasz Zawiła-Niedźwiedzki –
zastępcy dyrektora generalnego LP oraz naczelnicy i pracownicy
Dyrekcji Generalnej LP.
Dyr. K. Tomaszewski omówił porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i omówienie porządku dziennego.
2. Wręczenia aktów powołania do Kolegium LP, wybór: komisji
skrutacyjnej, przewodniczącego i prezydium.
3. Informacja dyrektora generalnego LP o realizacji zadań w 2017 r.
i omówienie aktualnej sytuacji LP.
4. Projekt Planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych
na 2017 r.
5. Projekt regulaminu Kolegium LP.
6. Sprawy różne.
Nie zgłoszono uwag do porządku dziennego posiedzenia.
Ad 2.
Dyr. K. Tomaszewski wręczył akty powołania członkom Kolegium LP.
Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: dyr. Marian Wiśniewski, nadleśniczy Michał Michalak i leśniczy Sławomir Krakowiak.
Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego Kolegium
LP. Zgłoszono kandydaturę dr. inż. Ryszarda Kapuścińskiego, w
uzasadnieniu podkreślając, że posiada on rozległą wiedzę i
doświadczenie przyrodniczoleśne. Pan R. Kapuściński wyraził
zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Kolegium LP.
Nie zgłoszono innych kandydatów na przewodniczącego Kolegium LP.
W głosowaniu na kandydaturę R. Kapuścinskiego na przewodniczącego Kolegium LP 52 członków Kolegium LP głosowało „za”,
nikt nie był przeciwny, jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Nowo wybrany przewodniczący Kolegium LP dr inż. R. Kapuściński podziękował za zaufanie i wyraził przekonanie, że wspólnie
z pozostałymi członkami Kolegium LP będą dobrze służyli LP.
Przew. R. Kapuściński zwrócił się o zgłaszanie kandydatów do
prezydium Kolegium LP.
Prof. E. Ratajczak zgłosiła prof. P. Paschalisa-Jakubowicza,
który następnie poprosił, aby nie zgłaszać jego kandydatury.
Do prezydium Kolegium LP zostali zgłoszeni następujący kandydaci: dyr. C. Świstak, nadleśniczy J. Liziniewicz, dyr. M. Szary,
leśniczy P. Słoka, prof. E. Ratajczak.
Wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do prezydium Kolegium LP.
Przew. R. Kapuściński zwrócił się z wnioskiem o głosowanie na
całość prezydium Kolegium LP w wyżej zgłoszonym składzie. Za przyjęciem wniosku przew. R. Kapuścińskiego głosowało 52 członków
Kolegium LP, nikt nie był przeciwny, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
W głosowaniu na prezydium Kolegium LP w składzie:
dyr. C. Świstak, nadleśniczy J. Liziniewicz, dyr. M. Szary, leśniczy P. Słoka, prof. E. Ratajczak 52 osoby były „za”, nikt nie był
przeciwny, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Ad 3.
Dyr. K. Tomaszewski przedstawił działania rozwojowe realizowane w LP. Zwrócił uwagę na inicjatywę uczczenia martyrologii leśników w nowo powstającym Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy
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ulicy Rakowieckiej w Warszawie, inicjatywę, która będzie realizowana w ramach koncepcji Wielkiego Szlaku, łączącego wypoczynek, edukację, historię i rekreację. Przedstawił realizację projektu
Leśnych Gospodarstw Węglowych oraz omówił działania zmierzające do weryfikacji modelu obliczania ilości węgla w ekosystemie
leśnym – obecnie trwa pobieranie próbek w tzw. leśnych komórkach węglowych w 22 wybranych nadleśnictwach. Nawiązał do
prac dotyczących czasu życia drewna w łańcuchu od surowca po
produkt finalny. Podkreślił, że system zasad należytej staranności,
wynikający z prawa unijnego, musi być oparty na właściwej sortymentacji surowca drzewnego.
W odniesieniu do systemu sprzedaży drewna skonstatował, że
musi on służyć rozwojowi gospodarczemu kraju. Ważnym zagadnieniem jest wartościowanie nieruchomości leśnych. Do istotnych
działań rozwojowych należą m.in.: badanie bogactwa przyrodniczego i kulturowego na terenie Puszczy Białowieskiej, wspieranie
parków narodowych, przedsięwzięcia leśno-samorządowe (w tym
budownictwo drogowe), wspieranie szkół leśnych, inwentaryzacja
bogactwa przyrodniczego w LP, promocja budownictwa drewnianego i budownictwa pasywnego, nowelizacja planu kont, prognoza
wieloletniej sytuacji gospodarczo-finansowej LP.
Przew. R. Kapuściński podkreślił, że te rozległe projekty
rozwojowe są ważne zarówno z punktu widzenia LP, jak i naszego
kraju.
Ad 4.
Dyr. K. Janeczko przedstawił założenia do Planu finansowo-gospodarczego LP na 2017 r. w porównaniu z rokiem 2016,
omawiając:
– przychody,
– koszty,
– wynik.
Podkreślił, że w planie na 2017 r. wartość podatku leśnego oraz
obowiązkowej wpłaty 2% przychodów od sprzedaży drewna do
budżetu państwa (zgodnie z nowelizacją ustawy o lasach) kształtują się odpowiednio na poziomie 230 mln zł i 155 mln zł.
Zaprezentował plan finansowy funduszu leśnego LP, w tym
fundusz leśny lasów innych własności. Wnioskowany wskaźnik
odpisu na fundusz leśny wynosi 14,5%. Środki funduszu leśnego
zostaną przeznaczone m.in. na wyrównanie niedoborów przy realizacji zadań gospodarki leśnej, wspólne przedsięwzięcia jednostek
organizacyjnych LP, badania naukowe (41 mln zł), sporządzanie
planów urządzenia lasu (76 mln zł). Ze środków funduszu leśnego
lasów innych własności dofinansowane zostaną m.in. zadania w
parkach narodowych i uproszczone plany urządzenia lasu. Omówił
nakłady na budowę środków trwałych i przedstawił plan zatrudnienia (25 979 etatów) i wynagrodzenia w 2017 r. Dotacja budżetowa
na poziomie 1,2 mln zł zostanie przeznaczona na finansowanie
zadań z art. 54 pkt 7 i 8 ustawy o lasach.
W dyskusji na powyższy temat udział wzięli i poruszyli
następujące sprawy:
– prof. E. Ratajczak – przychody ze sprzedaży drewna i zakładany wzrost cen surowca drzewnego, działania podejmowane w zakresie budownictwa drewnianego;
– nadleśniczy J. Lesser – zapisy w paragrafie 23 projektu
Planu dot. kosztów zadań realizowanych ze środków pomocy
zagranicznej lub funduszy celowych;
– prof. J. Czerepko – projekt termomodernizacji budynków i
wielofunkcyjne składy drewna;
– nadleśniczy J. Liziniewicz – dofinansowanie badań naukowych ze środków związanych z funduszem leśnym;
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– leśniczy P. Słoka – zagadnienia współpracy z samorządami,
propozycja podjęcia inicjatywy przeznaczenia kwoty obowiązkowej wpłaty przez PGL LP do budżetu państwa na drogi
gminne.
Wyczerpujących odpowiedzi na pytania udzielili: dyr. K. Tomaszewski i gł. księgowy LP A. Czerski.
Przew. R. Kapuściński podsumował dyskusję. Zwrócił się do
Kolegium LP o przyjęcie uchwały następującej treści:
Kolegium LP, obradujące na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia
2017 r. w Warszawie, pozytywnie opiniuje projekt Planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe na 2017 r.
Za pozytywnym zaopiniowaniem Planu głosowało 49 członków
Kolegium LP, nikt nie głosował przeciw, 1 osoba wstrzymała się od
głosu.
Przew. R. Kapuściński zaproponował, aby członkowie Kolegium LP upoważnili przewodniczącego do podpisania opinii w sprawie Planu finansowo-gospodarczego PGL LP na 2017 rok. Za
upoważnieniem przewodniczącego do podpisania ww. opinii głosowało 51 członków Kolegium LP, nikt nie głosował przeciw, nikt nie
wstrzymał się od głosu. Wyniki głosowania ustalała Komisja Skrutacyjna.
Opinia Kolegium LP w sprawie „Planu finansowo-gospodarczego PGL LP na rok 2017” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu. (Załącznika nr 1 nie drukujemy – przyp. red.)
Ad 5.
Projekt regulaminu Kolegium LP.
Przew. R. Kapuściński poinformował, że zgodnie z przepisami
Statutu PGL LP Kolegium wnioskuje do Dyrektora Generalnego LP
o ustanowienie regulaminu Kolegium LP.
Zgłoszono następujące uwagi do regulaminu Kolegium LP:
– prof. E. Ratajczak zaproponowała, aby zmienić zapis paragrafu 9
w odniesieniu do zwoływania posiedzeń przez członka prezydium Kolegium LP najstarszego wiekiem w przypadku, gdy przewodniczący jest nieobecny lub ustąpi bądź zostanie odwołany.
Zaproponowała, aby była to osoba wskazana przez przewodniczącego lub dyrektora generalnego LP;
– dyr. M. Szary w nawiązaniu do powyższej propozycji zgłosił
postulat, aby to dyrektor generalny LP wskazywał osobę zastępującą przewodniczącego Kolegium.
Pan Z. Kuszlewicz wskazał, że prezydium po ukonstytuowaniu
może wybrać zastępcę.
Pan J. Bożek zwrócił uwagę na to, że zapis o najstarszej osobie
to dobra tradycja, którą należy uszanować.
Przew. R. Kapuściński poddał pod głosowanie powyższy zapis
paragrafu 9 regulaminu – za pozostawieniem bez zmian zapisu w
paragrafie 9 regulaminu Kolegium LP (dotyczącym zastępowania
przewodniczącego Kolegium LP w przypadku jego nieobecności
przez najstarszego wiekiem członka prezydium Kolegium) głosowało 29 członków Kolegium LP, 19 osób było przeciwnych, 2 osoby
wstrzymały się od głosu.
Przew. R. Kapuściński ogłosił, że w wyniku głosowania przepis
paragraf 9 regulaminu pozostaje bez zmian.
Nadleśniczy P. Olesiak zwrócił uwagę na potrzebę poprawki w
paragrafie 3 w odniesieniu do odwołania członka Kolegium LP z
funkcji leśniczego (leśniczy nie jest odwoływany).
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Przew. R. Kapuściński zwrócił się do Kolegium LP o upoważnienie przewodniczącego Kolegium LP do podpisania wniosku do
dyrektora generalnego LP o ustanowienie regulaminu Kolegium LP
po dokonaniu zmiany w paragrafie 3; 51 członków Kolegium LP
głosowało „za”, nikt nie głosował przeciw, 1 osoba wstrzymała się
od głosu.
Ad 6.
Sprawy różne:
– pan M. Dobrzyński poinformował o inicjatywie powołania
Polskiej Grupy Producentów Opakowań Drewnianych
(załącznik nr 2 do protokołu). (Załącznika nr 2 nie drukujemy
– przyp. red.);
– nadleśniczy G. Półtorak zgłosił potrzebę uporządkowania
norm i warunków technicznych związanych z pomiarem i
klasyfikacją surowca drzewnego; odniósł się do projektu
budownictwa drewnianego w LP, drewna energetycznego i
inicjatywy PTL sadzenia drzew na 100-lecie odzyskania
niepodległości przez Polskę;
– leśniczy P. Słoka odniósł się do propozycji norm i warunków
technicznych związanych z pomiarem i klasyfikacją surowca
drzewnego opracowanych przez zespół zadaniowy, do
problemów współpracy LP z samorządami w zakresie dróg i
potrzeby zmiany ustawy o lasach, problemu szlabanów w
lasach;
– nadleśniczy P. Fitas poruszył sprawę gruntów rolnych jako
elementu zamiany na lasy oraz zagadnienie promocji leśnictwa i edukacji społeczeństwa;
– pan J. Bożek odniósł się do nowelizacji ustawy o ochronie
przyrody, nowelizacji dotyczącej wycinki drzew i jej różnych
ocen przez społeczeństwo miast i terenów wiejskich, natury
funkcjonowania mediów, potrzeby kontynuowania współpracy LP z NGOs;
– dr K. Żółkoś odniosła się do kwestii wizerunku LP i leśników;
– nadleśniczy W. Grochała dokonał oceny działań komunikacyjnych i zaproponował kroki zmierzające do poprawy wizerunku LP.
Głos w dyskusji na wyżej poruszone tematy zabrali: dyr.
K. Tomaszewski i Anna Malinowska, rzecznik prasowy LP.
Dyr. J. Krawczyk, Departament Leśnictwa, podkreślił, że
realizowane przez LP działania dotyczące Leśnych Gospodarstw
Węglowych, Puszczy Białowieskiej, budownictwa drewnianego,
wspierania parków narodowych i drewna energetycznego mają
istotny potencjał rozwojowy.
Przew. R. Kapuściński podziękował zebranym za udział w
posiedzeniu Kolegium LP.

Protokołowała
Anna Trzeciak
Przewodniczący
Kolegium Lasów Państwowych
dr inż. Ryszard Kapuściński
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POROZUMIENIE
z dnia 7 czerwca 2017 r.
o współdziałaniu Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
w zakresie sprawowania nadzoru
nad warunkami przewozu drogowego drewna
zawarte pomiędzy:
Panem Alvinem Gajadhurem
GŁÓWNYM INSPEKTOREM TRANSPORTU DROGOWEGO
z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa,
a Panem Konradem Tomaszewskim
DYREKTOREM GENERALNYM LASÓW PAŃSTWOWYCH
z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa
Mając na uwadze wynikający z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz.
1907, z późn. zm.) obowiązek współdziałania Inspekcji Transportu
Drogowego, zwanej dalej „ITD”, z innymi podmiotami w zakresie
bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz
zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych dokonywanych w
zakresie transportu drogowego lub w związku z tym transportem, a
także wynikający z art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) obowiązek Straży
Leśnej zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywania zadań w zakresie ochrony mienia, przy uwzględnieniu właściwości i kompetencji
Głównego Inspektora Transportu Drogowego i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a także zapewnienia sprawnego i
skutecznego wykonywania obowiązków określonych w ustawie z
dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawie z dnia
28 września 1991 r. o lasach, Główny Inspektor Transportu Drogowego i Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, zwani dalej
„Stroną” lub „Stronami”, postanawiają, co następuje:
§1
1. Strony deklarują, że będą współdziałać w zakresie bezpieczeństwa
i porządku ruchu na drogach publicznych w związku z przewozami
drogowymi drewna, w tym w szczególności w odniesieniu do:
1) podniesienia poziomu bezpieczeństwa przewozu drogowego
drewna poprzez:
a) właściwe zabezpieczenie ładunku,
b) spełnienie przez pojazd wykorzystywany do tego rodzaju
przewozu,
odpowiednich
warunków
technicznych
(konstrukcyjnych i elementów wyposażenia),
c) spełnienie przez kierowcę wymaganych warunków dotyczących kwalifikacji i uprawnień;
2) ochrony nawierzchni dróg publicznych przed ich degradacją,
związaną z przejazdem pojazdów nienormatywnych, którymi
wykonywany jest przewóz drogowy drewna;
3) zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie obrotu
drewnem i surowcem drzewnym, ich transportu oraz legalności i prawidłowości transportu drogowego drewna i
surowca drzewnego oraz innych produktów leśnych.
2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, będzie realizowana w
ramach zadań ustawowych Stron.
§2
Współpraca, o której mowa w § 1, polegać może w szczególności na:
1) wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń;
2) organizowaniu wzajemnych szkoleń i seminariów, ze szczególnym uwzględnieniem, że:
a) inspektorzy ITD powinni prowadzić dla pracowników
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
zwanego dalej „LP”, szkolenia, z zakresu:
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– dopuszczalnych wymiarów, mas i nacisków osi
pojazdów i zespołów pojazdów,
– przepisów regulujących prawidłowy przewóz ładunków,
w tym ładunków wystających poza obrys pojazdów – z
uwzględnieniem specyfiki przewozu drewna,
– prawidłowego ustalania dopuszczalnej ładowności
pojazdów i zespołów pojazdów w celu niedopuszczenia
do wywozu z lasów surowca drzewnego o masie przekraczającej wartości dopuszczalne wynikające z określenia normatywnej gęstości dla danego gatunku,
– zasad zabezpieczenia ładunku drewna przed przemieszczeniem się w trakcie przewozu drogowego,
– zasad odpowiedzialności uczestników przewozu drogowego za przekroczenie dopuszczalnych parametrów
pojazdu, z uwzględnieniem specyfiki przewozu drewna,
– wymaganych warunków technicznych pojazdów,
którymi dokonywany jest przewóz drewna,
– wymagań, które powinien spełniać kierowca wykonujący przejazd w ramach przewozu drogowego drewna,
– warunków i zasad kontroli dokonywanej przez inspektorów ITD, w szczególności w zakresie przejazdów
pojazdami nienormatywnymi,
b) pracownicy LP powinni prowadzić dla inspektorów ITD
szkolenia w zakresie:
– sposobów rozpoznawania rodzajów sortymentów drewna,
– cechowania i znakowania drewna,
– metod określania objętości i masy drewna na środkach
transportu drogowego,
– dokumentacji, która jest sporządzana w związku z wykonywaniem wywozu drewna z lasów, a także sposobów
jej prawidłowego wypełniania;
3) podjęciu działań mających na celu wypracowanie wspólnych
procedur:
a) załadunku drewna tak, aby pojazd przewożący drewno
i surowiec drzewny spełniał dopuszczalne parametry, a
podmiot wykonujący przewóz przestrzegał przepisów
prawa obowiązujących w tym zakresie,
b) informowania LP o przypadkach:
– ujawnionego w wyniku kontroli prowadzonej przez
inspektorów ITD nielegalnego wywozu drewna z lasu,
– zaniżania ilości wydanego drewna w dokumentach
przewozowych w stosunku do stanu faktycznego,
stwierdzonego podczas kontroli,
– nielegalnego wjeżdżania do lasów,
– niszczenia lasu, jeżeli takie zdarzenie zostanie ujawnione lub zauważone przez inspektorów ITD;
4) przeprowadzaniu wspólnych akcji kontrolnych i działań w
zakresie kontroli pojazdów drogowych i przewożonych
ładunków, w szczególności drewna i surowca drzewnego, a
także półproduktów i prefabrykatów drzewnych i innych
produktów leśnych;
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5) wymianie informacji odnośnie kontrolowanych pojazdów
drogowych w zakresie:
a) legalności przewożonego drewna lub surowca drzewnego,
półproduktów i prefabrykatów drzewnych oraz innych
produktów leśnych,
b) dokumentów poświadczających legalność pozyskania i
przewozu drewna i surowca drzewnego, prefabrykatów
drzewnych oraz innych produktów leśnych,
c) uprawnienia podmiotu wykonującego przewóz i kierującego pojazdem do przewozu drewna i surowca drzewnego;
6) przeprowadzaniu wspólnych akcji promocyjnych i medialnych.
§3
1. Współpraca w zakresie wykonywania postanowień niniejszego
Porozumienia realizowana będzie przez Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego i Regionalnych Dyrektorów Lasów
Państwowych.
2. Strony, w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia, poinformują organy szczebla wojewódzkiego i regionalnego o jego treści.
3. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami na
szczeblu wojewódzkim i regionalnym mogą zostać określone na
mocy odrębnych porozumień, zawartych pomiędzy właściwymi
Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego a Regional-
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nymi Dyrektorami Lasów Państwowych, z zachowaniem postanowień niniejszego Porozumienia.
§4
1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron może rozwiązać Porozumienie z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Wypowiedzenie Porozumienia wymaga formy pisemnej.
§5
Zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
§6
Strony wyznaczają przedstawicieli odpowiedzialnych za koordynację wspólnych działań oraz za bieżące kontakty:
1) Łukasz Bryła – Główny Inspektorat Transportu Drogowego;
2) Tadeusz Pasternak – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
§7
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
§8
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Główny Inspektor
Transportu Drogowego:

Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych:

Alvin Gajadhur

Konrad Tomaszewski
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno
Nadleśnictwo Narol
Stosownie do zapisów pkt XI Wytycznych z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie nadleśnictw Lasów Państwowych nadzorowanych przez Dyrektora RDLP w Krośnie, znak sprawy: ZS.2261.1.2015,
dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Nadleśnictwo Narol informuje o zamiarze przeprowadzenia zamiany nieruchomości gruntowych własności Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP, Nadleśnictwa Narol i osoby fizycznej, na
podstawie zgody dyrektora RDLP w Krośnie z dnia 6 czerwca 2017 r., znak spr.: ZS.2261.7.2017.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę

6.06.2017 r.

adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

04-18-2-10-246A-d-00

18-09-025-0004
562/2

Ps IV

4,21

04-18-2-10-246A-c-00

18-09-025-0004
562/2

R IVa

3,19

wartość
(w tys. zł)
202,72

Razem:

7,40

202,72

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Ls V

0,20

8,77

Ls VI

0,63

22,10

Ls IV

0,40

15,78

Ls IV

0,38

20,00

Ls V

1,06

48,90

Ls V

1,17

85,45

3,84

201,01

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Osoba fizyczna

adres administracyjny
18-09-025-0005
1144
18-09-025-0005
1145/2
18-09-025-0005
1145/3
18-09-025-0005
227/5
18-09-025-0004
212/1
18-09-025-0004
490/6
Razem:

Narol, 7 czerwca 2017 r.
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Nadleśniczy
Janusz Skalski
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła
Nadleśnictwo Trzcianka
Zgodnie ze Szczegółowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie nadleśnictw 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. 2017, poz. 788, z dnia 5 kwietnia 2017 r.), Nadleśnictwo Trzcianka informuje o
zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nierucho¬mości z Gminą Czarnków. Na dokonanie zamiany gruntów nadleśnictwo uzyskało
w dniu 18 maja 2017 r. zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (znak: ZS.2261.21.2015.RW).
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 30 maja 2017 r.
Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę

adres leśny
08-10-1-11-698-z
-00
08-10-1-11-872-n
-00
08-10-1-11-870-n
-00
08-10-1-13-849-t
-00
08-10-1-13-846-p
-00

18.05.2017 r.

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

30-02-022-0017

Dr

0,2313

12,233

30-02-022-0013

Dr

0,4200

22,213

30-02-022-0013

Dr

0,1900

10,913

30-02-022-0011

Dr

0,0684

3,928

30-02-022-0011

Dr

0,0381

2,530

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Czarnków

30-02-022-0016

RV
RVI
N

2,0994

51,884

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Trzcianka
Roman Bartol

Trzcianka, 30 maja 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom
Nadleśnictwo Ruda Maleniecka
Na podstawie postanowień art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015, poz. 2100 z późn. zm.) oraz Ramowych
wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12), a także zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Radomiu z dnia 31 maja 2017 r., zn. spr.: ZS.2261.8.2017), Nadleśnictwo Ruda Maleniecka informuje o zamiarze
przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

Data zgody
na zamianę
31.05.2017 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

16-12-1-10-44-g-00

26-05-052-0006 44/1201

Wsr

13,63

53,60
Dokończenie na str. 57
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Dokończenie ze str. 56
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Jednostka administracji samorządowej
Gmina
Ruda Maleniecka

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

26-05-052-0011 943/2

dr

1,00

12,93

26-05-052-0008 1022

Ls V

1,85

26-05-052-0008 1022

R VI

0,33

26-05-052-0008 1024

R VI

3,66

14,65
25,92

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Ruda Maleniecka
Rafał Michalski

Radoszyce, 5 czerwca 2017 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin
Nadleśnictwo Kliniska

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska z siedzibą w Kliniskach Wielkich, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, postępując zgodnie z Wytycznymi
w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, będących w zasięgu terytorialnego działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, stanowiącymi załącznik do pisma RDLP w Szczecinie z dnia 15
stycznia 2013 r., znak spr.: ZZ-210-1/13, w sprawie zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 788), uwzględniając zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 19 maja
2017 r., znak spr.: ZS.2261.1.2017, informuje o zamiarze dokonania transakcji zamiany następujących nieruchomości gruntowych:
Informacja z dnia 26 maja 2017 r. o zamiarze dokonania transakcji zamiany nieruchomości gruntowych
Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę

adres leśny

adres administracyjny/KW

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

10-14-1-11-846-o-01

32-14-062-0004-864/12
SZ1T/00104951/3

Bz

0,0369

9 230,00

Ls

0,5997

Bi

0,1934

Ls

0,4834

154 110,00

1,3134

361 620,00

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

LsVI

0,2405

RVIz

0,1365

RV

0,4944

RVI

0,3070

ŁIV

4,1705

W-ŁIV

0,1460

Ls IV

0,3800

10-14-1-11-846-p-02
ZS.2261.1.2017
19.05.2017 r.

10-14-1-11-846-p-03
10-14-1-11-822-b-00

32-14-062-0004-864/13
SZ1T/00104951/3
32-14-062-0008-822/7
SZ1T/00104955/1
Razem:

198 280,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny/KW
32-14-062-0004-472/5
SZ1T/00056684/8

Gmina Kobylanka
ul. Szkolna 12
73-108 Kobylanka

32-14-062-0004-474
SZ1T/00056655/6
32-14-062-0002-17/7
SZ1T/0082644/7
Razem:

Pucko, 26 maja 2017 r.
BILP 7/2017

53 680,00
83 630,00

188 510,00
325 820,00

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Kliniska
Piotr Kmet
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OGŁOSZENIA

***
Zgodnie z § 8 Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie
wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Służby
Leśnej w Lasach Państwowych Nadleśnictwo Barlinek (RDLP
Szczecin) unieważnia zagubioną legitymację służbową nr 37
wydaną w 2002 r. leśniczemu Marcinowi Kaczmarkowi.
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Barlinek
dr inż. Sławomir Gibert
Barlinek, 12 czerwca 2017 r.

58

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
informuje, że na terenie Nadleśnictwa Polanów (leśnictwo
Zacisze) stwierdzono kradzież dziewięciu płytek do cechowania drewna: znak jednostki – 112411, nry płytek – 3331, 3332,
3334, 3347, 3437, 3439, 3584, 3585, 3587.
W wypadku ujawnienia płytek prosimy o konfiskatę i przekazanie do Nadleśnictwa Polanów lub do RDLP w Szczecinku.
Dyrektor
Andrzej Modrzejewski
Szczecinek, 28 czerwca 2017 r.
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Czasopisma Lasów Państwowych
„Echa Leśne”
Kwartalnik przyrodniczo-kulturalny nie tylko dla leśników. Ukazuje się od 1924 r. Pismo popularyzujące wiedzę o lesie i przyrodzie.
„Głos Lasu”
Miesięcznik branżowy dla leśników, w którym prezentowane są specjalistyczne artykuły na temat gospodarki leśnej.
Adres obydwu redakcji: ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa,
tel. 22 185 53 53, e-mail: echa.lesne@cilp.lasy.gov.pl, glos.lasu@cilp.lasy.gov.pl

Cennik reklam

Obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku
„Głos Lasu”

„Biuletyn Informacyjny LP”

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

Miejsce
IV strona okładki

4200

II i III strona okładki

3800

wewnątrz numeru

3500

2/3 kolumny

wewnątrz numeru

2500

1/2 kolumny

wewnątrz numeru

1900

1/3 kolumny

wewnątrz numeru

1400

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

1000

1/6 kolumny

wewnątrz numeru

700

1/12 kolumny

wewnątrz numeru

350

Artykuł
promocyjny

1 kolumna

Cała kolumna

Wkładki dostarczone przez zamawiającego*)
*)

Cena
zł netto
+ 23% VAT

Rodzaj reklamy

Miejsce

Cena
zł netto
+ 23% VAT

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

II i III strona okładki

2000

IV strona okładki

2500

wewnątrz numeru

1800

wewnątrz numeru

1000

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

600

1/8 kolumny

wewnątrz numeru

400

1/16 kolumny

wewnątrz numeru

200

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

3500
0,60 zł za szt..

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

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

Miejsce
IV strona okładki

4200

1/2 kolumny
1/3 kolumny

wewnątrz numeru
wewnątrz numeru
wewnątrz numeru

3500
1900
1400

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

1000

1/6 kolumny

wewnątrz numeru

700

1/12 kolumny

wewnątrz numeru

350

Artykuł
promocyjny

1 kolumna

Cała kolumna

Wkładki dostarczone przez zamawiajacego*)
*)

Cena
zł netto
+ 23% VAT

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

3500
0,60 zł za szt.

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

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

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