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AKTY OGÓLNEGO ZARZĄDU
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 16 stycznia 2016 r. do 18 lutego 2016 r.)

l

l

l
l

l
l

l

l

l

Zarządzenie nr 2 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: (1) kół emerytów i rencistów w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe (dalej także: Lasy Państwowe lub LP), (2) odpowiednio potwierdzenia, utworzenia lub reaktywacji, zmiany formuły lub/oraz
formy funkcjonowania zespołów doradczo-pomocniczych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych: Forum Leśno-Samorządowego, Zespołu Duszpasterskiego, Leśnej Komisji Kombatanckiej, Bractwa Leśnego, Komisji Leśno-Drzewnej, Komisji Wspólnej Lasów
Państwowych i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców leśnych, Stałego Zespołu ds. inwentaryzacji leśnego bogactwa przyrodniczego, Stałego Zespołu ds. gromadzenia na skalę masową spostrzeżeń i materiału doświadczalnego na potrzeby rozwoju leśnictwa, stałego zespołu łowieckiego, Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych, Forum Ekologicznego
oraz (3) zasad, reguł i sposobu działania tych zespołów (GD.0.0070.1.2016)
Zarządzenie nr 3 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania katalogu kosztów kwalifikowanych w ramach współfinansowania praktycznej nauki zawodu (ZD.143.1.2016)
Zarządzenie nr 4 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie drzew matecznych uznanych w 2015 roku (ZG.7020.3.2016)
Zarządzenie nr 5 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie wyłączonych drzewostanów nasiennych uznanych i skreślonych w 2015 roku oraz
wyłączonych drzewostanów nasiennych, dla których wydano w 2015 roku zgodę na rozpoczęcie użytkowania rębnego (ZG.7020.4.2016)
Zarządzenie nr 6 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie obiektów zachowawczych uznanych w 2015 roku (ZG.7020.5.2016)
Zarządzenie nr 7 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie korekty Instrukcji Ochrony Lasu, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego z dnia 22 listopada 2011 r. oraz korekty Instrukcji Urządzania Lasu, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 55
Dyrektora Generalnego z dnia 21 listopada 2011 r. (ZO.0210.1.2016)
Zarządzenie nr 8 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zawieszenia Zarządzenia nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i procedur postępowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie dysponowania środkami funduszu leśnego (EP.0210.1.2016)
Zarządzenie nr 9 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zawieszenia Zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
18 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad zarządzania projektami w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe”
(OS.011.2.1.2016)
Zarządzenie nr 10 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie powołania stałych zespołów osłony naukowej (OR.003.2.2016)

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 19 stycznia 2016 r. do 18 lutego 2016 r.)
l

l

l

l

l

l

l

Decyzja nr 14 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej, zwanej w
dalszej części niniejszej decyzji kontrolą (GI.0210.1.2016)
Decyzja nr 15 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie korekty składu osobowego oraz przedłużenia terminu prac zespołu zadaniowego
ds. serwisu merytorycznego aplikacji SILPweb-Zasoby (ZG.7020.2.2016)
Decyzja nr 16 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie działania zespołu doraźnego do opracowania modelu kompetencyjnego w PGL LP
powołanego Zarządzeniem Dyrektora Generalnego nr 55 z dnia 7 lipca 2015 r. (GK.011.3.8.2015)
Decyzja nr 17 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.O.001.2.2016)
Decyzja nr 18 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 grudnia
2015 r. w sprawie sporządzenia dokumentu pn. „Bilans otwarcia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”, znak:
(GK.0186.4.2015) (GK.0186.4.2015)
Decyzja nr 19 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej, zwanej w
dalszej części niniejszej decyzji kontrolą (GI.0210.2.2016)
Decyzja nr 20 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zbierania informacji na temat tradycyjnych imprez organizowanych dla pracowników
w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (GK.166.1.2016)
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l

l

l

l

l

l

l

l

l

Decyzja nr 21 z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady
odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami Centrum Informacyjnego
Lasów Państwowych oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (GD.O.001.2.2016)
Decyzja nr 22 z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniająca Decyzję nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 stycznia 2016
roku w sprawie utworzenia tematycznych zespołów roboczych na potrzeby prac nad Bilansem otwarcia Lasów Państwowych
(OR.003.1.2016)
Decyzja nr 23 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.O.001.3.2016)
Decyzja nr 24 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie
narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (GD.O.001.3.2016)
Decyzja nr 25 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie: (1) ustalenia obowiązującego w Lasach Państwowych rozumienia niektórych terminów
związanych z oceną prawidłowości wszelkich działań, (2) obowiązującej w Lasach Państwowych klasyfikacji aktów prawnych będących
podstawą identyfikowania działań jako zgodnych z kryterium legalności, (3) obowiązującej w Lasach Państwowych identyfikacji decyzji
zarządczych oraz zarządzeń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (GI.0210.3.2016)
Decyzja nr 26 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 grudnia
2015 r. w sprawie sporządzenia dokumentu pn. „Bilans otwarcia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”, znak:
(GK.0186.4.2015) (GK.0186.4.2015)
Decyzja nr 27 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.O.001.4.2016)
Decyzja nr 28 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zebrania przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i dyrektorów
zakładów LP o zasięgu krajowym oraz przekazania do DGLP informacji o pochodzących z wyboru działaczach samorządu terytorialnego, będących pracownikami jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (OS.011.3.1.2016)
Decyzja nr 29 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów
zakładów o zasięgu krajowym (GD.O.0050.2.2016)

UWAGA: zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wraz z załącznikami publikowane są na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl
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ZARZĄDZENIE NR 2
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie:
(1) kół emerytów i rencistów w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (dalej także: Lasy Państwowe lub LP),
(2) odpowiednio potwierdzenia, utworzenia lub reaktywacji, zmiany formuły
lub/oraz formy funkcjonowania zespołów doradczo-pomocniczych
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych: Forum Leśno-Samorządowego, Zespołu Duszpasterskiego, Leśnej Komisji
Kombatanckiej, Bractwa Leśnego, Komisji Leśno-Drzewnej, Komisji Wspólnej Lasów Państwowych i organizacji działających
na rzecz przedsiębiorców leśnych, Stałego Zespołu ds. inwentaryzacji leśnego bogactwa przyrodniczego, Stałego Zespołu
ds. gromadzenia na skalę masową spostrzeżeń i materiału doświadczalnego na potrzeby rozwoju leśnictwa, stałego zespołu
łowieckiego, Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych, Forum Ekologicznego
oraz
(3) zasad, reguł i sposobu działania tych zespołów
GD.0.0070.1.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikających z: (1) realizacji jego
uprawnienia określonego m.in. w 103 ww. statutu, a także z (2)
wypełniania obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 64 oraz w
§ 13 ust. 15 tegoż statutu, jak również z (3) wypełniania obowiązków
odnoszących się w całokształcie przepisów Kodeksu pracy do
emerytów i rencistów, mając przy tym na względzie okoliczność, że
kształtowanie odpowiednich postaw etyczno-moralnych kadry
pracowniczej zatrudnionej w Lasach Państwowych, niewładcze
kształtowanie otoczenia, w tym otoczenia kooperacyjnego LP,
dokumentowanie oraz krzewienie wiedzy historycznej w zakresie
leśnictwa, w tym wiedzy najnowszej, jak również doprowadzanie do
doskonalenia funkcjonalnego Lasów Państwowych stanowią
kluczowe przejawy tzw. miękkiej działalności rozwojowej w Lasach
Państwowych – postanawia się, co następuje:
Rozdział 1.
Koła emerytów i rencistów w Lasach Państwowych
§1
1. W Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (dalej: DGLP)
tworzy się koło emerytów i rencistów, będące zespołem
doradczo-pomocniczym
Dyrektora
Generalnego
Lasów
Państwowych, zwane dalej kołem przy DGLP.
2. Członkostwo w kole przy DGLP ma charakter dobrowolny i dożywotny, choć może ustać w drodze consensusu.
3. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zaprasza każdego
pracownika DGLP, odchodzącego na emeryturę lub rentę, do
udziału w pracach koła przy DGLP. Do byłych pracowników DGLP
oraz byłych pracowników Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych (dalej: NZLP) postanowienie zdania poprzedzającego stosuje
się odpowiednio. Przyjęcie zaproszenia do pracy w kole przy
DGLP oznacza nawiązanie stosunku organizacyjno-prawnego

1

2

3

4

5

między DGLP, reprezentowaną przez Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, a członkiem koła przy DGLP. Ze stosunkiem
tym nie wiąże się wynagrodzenie, z zastrzeżeniem § 7.
4. Członkowie koła przy DGLP statuują się według własnego
uznania poprzez utarcie w tym zakresie zwyczaju, bez obowiązku
formalizowania tego aktu, z tym że do Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, na ręce kierownika komórki organizacyjnej właściwej w DGLP do spraw pracowniczych, powinna
zostać przekazana informacja co do członka koła przy DGLP
pełniącego funkcję organizacyjno-koordynacyjną oraz informacja o każdej zmianie osoby pełniącej tę funkcję.
§2
1. Podstawowym celem funkcjonowania koła przy DGLP jest dokonywanie werbalnych lub pisemnych ocen biegu spraw w Lasach
Państwowych na każdy temat, związany z tym podmiotem,
z perspektywy osób już nieaktywnych zawodowo, w tym
w szczególności ocen odnoszących się do obowiązków spoczywających w świetle obowiązujących przepisów prawnych na
DGLP jako byłym pracodawcy.
2. Koło przy DGLP może również formułować postulaty pod
adresem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, udzielać
porad i opinii Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych,
a także na wniosek Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
zajmować stanowisko w różnych sprawach dotyczących LP.
§3
1. Koło przy DGLP działa w formie spotkań członków w siedzibie
DGLP oraz w formie aktywności poza tymi spotkaniami, w tym
z wykorzystaniem specjalnie utworzonego na te potrzeby portalu
intranetowego.
2. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych lub osoba przez niego
wyznaczona spotyka się okresowo z członkami koła w celu
wysłuchania formułowanych przez nich ocen, porad opinii
i postulatów.

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 § 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.
Powołany przepis stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje i koordynuje działania w zakresie podwyższania kwalifikacji pracowników Lasów
Państwowych.
Powołany przepis stanowi, że organizację Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych ustala regulamin nadany przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych .
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§4
1. Funkcjonowanie koła przy DGLP w celu, o którym mowa w § 2,
pozostaje w zintegrowaniu poziomym z wywiązywaniem się
DGLP z obowiązku prawnego należytej troski, opieki i pomocy
udzielanej emerytom i rencistom.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany niezależnie od innych form pomocy udzielanej byłym pracownikom
DGLP, w tym nienależącym do koła przy DGLP.
§5
Zapewnienie należytego działania koła DGLP stanowi obowiązek komórki organizacyjnej DGLP właściwej do spraw pracowniczych oraz komórki organizacyjnej DGLP właściwej do spraw
logistycznych – odpowiednio.
§6
1. Wyniki działania koła przy DGLP stanowią przejaw tzw. miękkiej
działalności rozwojowej w zakresie doskonalenia funkcjonalności Lasów Państwowych.
2. Sprawowanie opieki oraz udzielanie pomocy byłym pracownikom DGLP lub NZLP będącym emerytami lub rencistami jest
również przejawem tzw. miękkiej działalności rozwojowej w LP,
jednak w zakresie kształtowania szeroko rozumianego otoczenia
kooperacyjnego LP.
§7
1. Za szczególny wkład pracy na rzecz Lasów Państwowych członkowie koła przy DGLP mogą otrzymywać gratyfikacje finansowe
na podstawie odrębnej umowy.
2. Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
ds. gospodarki finansowej i gospodarowania zasobami majątkowymi oraz Główny Księgowy Lasów Państwowych w terminie
dwóch tygodni od daty wejście w życie niniejszego zarządzenia
opracują projekt ujmowania w ewidencji księgowej kosztów
funkcjonowania koła przy DGLP oraz kosztów opieki i pomocy
na rzecz emerytów i rencistów będących byłymi pracownikami
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych lub NZLP:
1) uwzględniając możliwość wykorzystywania do tego środków
związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
2) wykorzystując opracowanie analityczne Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych na ten temat,
które zostanie przekazane w trybie operacyjnym.
Postanowienie zdania poprzedzającego należy traktować
łącznie z postanowieniem zawartym w § 112 ust. 2.
§8
Dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczych oraz dyrektorów zakładów Lasów Państwowych zobowiązuje się do rozważenia możliwości powołania, z uwzględnieniem
postanowień § 1–7, kół emerytów i rencistów przy kierowanych
przez nich jednostkach organizacyjnych LP.
Rozdział 2.
Forum Leśno-Samorządowe
§9
1. Na mocy niniejszego zarządzenia reaktywuje się Forum Leśno-Samorządowe jako zespół doradczo-pomocniczy Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, zwany dalej Forum Samorządowym.
2. Działalność Forum Samorządowego powinna służyć:
1) zapewnieniu powiązania działalności leśnej z gospodarką
narodową6, m.in. poprzez:
a) pozyskiwanie od osób, będących członkami Forum, wiedzy
na temat oczekiwanych kierunków działania Lasów

6

6

Państwowych, utrwalonych w samorządowych dokumentach planistycznych – takich jak: strategie samorządowe,
samorządowe programy oraz wieloletnie plany działania,
projekty współfinansowane ze środków budżetu UE,
b) pozyskiwanie od członków Forum postulatów w sprawie
oczekiwanego działania LP oraz przedsięwzięć samorządowych do zrealizowania z udziałem Lasów Państwowych,
c) pobieranie od członków Forum opinii o planowanych
(projektowanych) przez Lasy Państwowe przedsięwzięciach leśno-samorządowych –
– w celu wykorzystywania uzyskanych w ten sposób informacji, w szczególności przy urządzaniu lasu oraz przy
programowaniu i wieloletnim planowaniu działalności leśnej;
2) uzyskiwaniu, w tym przy użyciu ankietyzacji oraz w trybie
sondażowym, opinii kwalifikowanej w sprawach dotyczących:
a) projektów dokumentów programowo-strategicznych dotyczących leśnictwa,
b) projektów aktów prawnych dotyczących leśnictwa,
c) oceny poszczególnych systemów funkcjonalnych w Lasach
Państwowych, w tym ich projektów;
3) zasilaniu systemu informacyjnego Lasów Państwowych w
opinie, porady, oceny oraz wszelkie informacje na potrzeby
działalności leśnej i działalności z nią związanej, jeżeli są one
dostępne z poziomu samorządowego.
3. Działalność Forum stanowi przejaw tzw. miękkiej działalności
rozwojowej w Lasach Państwowych w zakresie podnoszenia
funkcjonalności LP oraz kształtowania otoczenia kooperacyjnego Lasów Państwowych. Część działalności Forum służy
wspomaganiu przez Lasy Państwowe wypełniania obowiązków
ciążących na administracji publicznej (ocena aktów prawnych
oraz gromadzenie wiedzy potrzebnej do należytego funkcjonowania państwa).
§ 10
Sposób wyłaniania członków Forum, ustawania członkostwa w
Forum oraz zasady działania Forum reguluje Regulamin Forum,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. (Załączników nie drukujemy – przyp. red.).
Rozdział 3.
Zespół Duszpasterski
§ 11
1. Mając na względzie okoliczność, że: (1) w myśl identyfikacji,
zawartej w preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
nasza kultura jest zakorzeniona w chrześcijańskim dziedzictwie
Narodu i ogólnoludzkich wartościach, (2) należy zapewnić zgodność funkcjonowania osób stanu duchownego oddelegowanych
w wykonaniu przepisów prawa kanonicznego Kościoła rzymskokatolickiego oraz odpowiadającego mu prawa obowiązującego
w innych kościołach i związkach wyznaniowych z państwowym
porządkiem prawnym – na mocy niniejszego zarządzenia tworzy
się zespół doradczo-pomocniczy Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych ds. kształtowania, z uwzględnieniem wyżej
wymienionego zakorzenienia, postaw humanistycznych:
1) w społeczności leśnej związanej z Lasami Państwowymi
oraz
2) w szeroko rozumianym otoczeniu kooperacyjnym Lasów
Państwowych –
– zwany dalej Zespołem Duszpasterskim.
2. Zespół Duszpasterski jest strukturą bazującą na:
1) duszpasterstwie zawodowym powołanym zgodnie z prawem
kanonicznym przez Konferencję Episkopatu Polski w celu
sprawowania opieki duszpasterskiej nad pracownikami leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska oraz na

Obowiązek zapewnienia ww. powiązania można wywieść z art. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach, który stanowi, że ustawa „określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i gospodarką narodową”.
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2) duszpasterstwach powołanych przez inne kościoły i związki
wyznaniowe funkcjonujące w Polsce.
3. Członkami Zespołu Duszpasterskiego są, co do zasady, osoby
stanu duchownego, wchodzące w skład duszpasterstw, o
których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 – jeżeli zechcą przyjąć zaproszenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do prac w
tym zespole, z zastrzeżeniem ust. 4. Skuteczne przyjęcie zaproszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczne z uzyskaniem statusu członka Duszpasterstwa
Leśnego. Zespół doradczo-pomocniczy Dyrektora Generalnego
skupiający osoby świeckie będące uznanymi autorytetami w
zakresie etyki zostanie ustanowiony na mocy odrębnego zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
4. Przy konkretyzowaniu członkostwa w Zespole Duszpasterskim
uwzględnia się m.in.:
1) rozstrzygnięcia co do osób powołanych do opieki duszpasterskiej nad pracownikami leśnictwa, gospodarki wodnej
oraz ochrony środowiska na podstawie odpowiednio:
a) prawa kanonicznego Kościoła rzymskokatolickiego oraz
b) przepisów obowiązujących w innych kościołach i związkach wyznaniowych, a także
2) zwyczaje, jakie dotychczas ukształtowały się lub aktualnie
kształtują się w odniesieniu do personifikowania Zespołu
Duszpasterskiego.
5. Uzyskiwanie statusu lokalnych duszpasterzy leśnych, o których
mowa w § 12, powinno przebiegać odpowiednio do postanowienia ust. 2–4, z zastrzeżeniem § 13.
§ 12
1. Wyróżnia się:
1) Krajowego Duszpasterza Leśników, którym, po przyjęciu
zaproszenia, o którym mowa w § 11, staje się Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Pracowników
Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska;
2) Honorowych Duszpasterzy Leśników, którymi, po przyjęciu
zaproszenia, o którym mowa w § 11, stają się Krajowi Duszpasterze Leśników po zakończeniu przez nich swojej misji
jako delegatów Konferencji Episkopatu Polski;
3) Duszpasterza Leśników Koordynującego, o którym mowa w
§ 16 ust. 3 pkt 1, zwanego dalej Generalnym Koordynatorem;
4) duszpasterzy ds. wyodrębnionych zgrupowań pracowników
w Lasach Państwowych, w tym w szczególności:
a) Duszpasterza Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
o którym mowa w § 16 ust. 3 pkt 2,
b) Duszpasterza Straży Leśnej, o którym mowa w § 16 ust. 3
pkt 3;
5) regionalnych duszpasterzy leśników, o których mowa w § 16
ust. 3 pkt 4;
6) lokalnych duszpasterzy leśników, o których mowa w § 16 ust. 3
pkt 5.
2. W zasięgu jednej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych
może działać jeden lub większa liczba regionalnych duszpasterzy leśników, zwłaszcza wówczas, gdy uzasadnia to zasięg
terytorialny tej dyrekcji lub/oraz diecezji, a także specyfika
kulturowa w zasięgu terytorialnym danej regionalnej dyrekcji
Lasów Państwowych.
3. Ta sama osoba może w Zespole Duszpasterskim łączyć funkcje
duszpasterzy, o których mowa w pkt 3, 4 i 5 – stosownie do
rozstrzygnięć i zwyczajów, o których mowa § 11 ust. 4.
§ 13
1. Ustanawianie lokalnych duszpasterzy leśników pozostawia się
wyłącznej inicjatywie nadleśniczych oraz dyrektorów zakładów
Lasów Państwowych.
2. Na mocy niniejszego zarządzenia przyjmuje się, że przy stanowieniu lokalnych duszpasterzy leśników nadleśniczowie oraz
dyrektorzy zakładów LP działają w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
3. Nadleśniczowie oraz dyrektorzy, o których mowa w ust. 1:
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1) doprowadzają, mając na względzie postanowienia § 11 ust. 2
i 4, do wskazania osób do pełnienia funkcji lokalnego duszpasterza leśników, a następnie
2) imieniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
wręczają kandydatom na lokalnych duszpasterzy leśników
zaproszenie do prac w Zespole Duszpasterskim, po czym
3) zawiadamiają z zachowaniem drogi służbowej Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych o ustanowieniu i obsadzie
lokalnych duszpasterzy leśników.
4. Informacja o lokalnych duszpasterzach leśników jest przekazywana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Duszpasterzowi Leśników Koordynującemu.
§ 14
1. Celem funkcjonowania Zespołu Duszpasterskiego jest przyczynianie się do:
1) kształtowania, z uwzględnieniem ust. 2, przez członków
Zespołu Duszpasterskiego pożądanych postaw etyczno-moralnych oraz integrowania:
a) kadry pracowniczej zatrudnionej w Lasach Państwowych,
a także
b) osób funkcjonujących w otoczeniu, w tym otoczeniu
kooperacyjnym Lasów Państwowych;
2) wypełniania przez Lasy Państwowe obowiązku wspomagania administracji publicznej w realizacji jej zadań – z wykorzystaniem do tego funkcji jednego z duszpasterzy.
2. Zakłada się, że osiąganie celu, o którym mowa w ust. 1, będzie
następować w ramach konkretyzacji zadań duszpasterskich,
ciążących na członkach Zespołu Duszpasterskiego (osobach
stanu duchownego) m.in. z mocy prawa kanonicznego. Realizowanie tych zadań poprzez działanie w Zespole Duszpasterskim
nie zamyka możności ich wykonywania poza tym zespołem.
§ 15
1. Ustalenie struktury organizacyjnej i związanych z tym wewnętrznych zasad kierowania Zespołu Duszpasterskiego pozostawia
się jego członkom, przy czym zakłada się, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych będzie informowany o rozstrzygnięciach w tym zakresie.
2. Oczekuje się, że cel, o którym mowa w § 14 pkt 1, będzie osiągany poprzez:
1) samokształcenie członków Zespołu Duszpasterskiego, w tym
przybierające postać spotkań szkoleniowych organizowanych przez LP;
2) krzewienie wiedzy, w tym z użyciem metod posługi duchowej:
a) o leśnictwie w ogóle,
b) o gospodarce leśnej jako działalności równoważącej
interes wszelkiego stworzenia,
c) o szeroko rozumianym otoczeniu leśnictwa,
we wszystkich kręgach osób i środowiskach, podlegających
oddziaływaniu członków Zespołu Duszpasterskiego;
3) działalność członków Zespołu Duszpasterskiego:
a) wykładową i referatową,
b) publicystyczną, w tym na łamach prasy leśnej,
c) medialną, w tym w ramach internetowej telewizji leśnej,
d) mediacyjną,
e) motywacyjną i mobilizacyjną oraz w zakresie wsparcia
duchowego,
f) w zakresie operacyjnych opinii, porad, wskazówek, wniosków i postulatów, z inicjatywy własnej lub na wniosek
zainteresowanych ich uzyskaniem,
adresowaną do pracowników zatrudnionych w Lasach
Państwowych oraz osób funkcjonujących w otoczeniu Lasów
Państwowych, z uwzględnieniem w ramach tych działań
nauki społecznej odpowiednio Kościoła rzymskokatolickiego
oraz innych kościołów i związków wyznaniowych reprezentowanych w Zespole Duszpasterskim, a także dorobku etyki w
ogóle – w takim zakresie, w jakim nauka ta i ten dorobek ma
charakter uniwersalny lub/oraz wiąże się lub może być odnie-
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4)
5)

6)

7)

8)

siony do: działalności leśnej, działalności na rzecz leśnictwa
oraz do działalności kooperacyjnie lub choćby funkcjonalnie
powiązanej z leśnictwem;
formułowanie przez Zespół Duszpasterski aktów oddziaływania
niewładczego, przybierających formę przesłań oraz orędzi;
inaugurowanie przez członków Zespołu Duszpasterskiego
narad, spotkań itp. imprez z udziałem leśników i osób funkcjonujących w otoczeniu Lasów Państwowych – z uwzględnieniem ukształtowanej w tym zakresie tradycji i utrwalonych
zwyczajów;
uwzględnianie tematyki leśnictwa oraz otoczenia leśnictwa w
posłudze duchowej, zwłaszcza wówczas, gdy jest ona sprawowana bezpośrednio w odniesieniu do leśników oraz osób
funkcjonujących w otoczeniu leśnictwa;
sprawowanie opieki duszpasterskiej nad pracownikami
zatrudnionymi w Lasach Państwowych w okresie poza
bezpośrednim świadczeniem przez nich pracy na rzecz
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w tym
zwłaszcza w czasie wyjazdów pielgrzymkowych w Polsce
oraz poza granice kraju;
inne działania przyczyniające się do kształtowania odpowiednich postaw etyczno-moralnych, o których mowa w § 14 pkt 1.

§ 16
1. Sugeruje się, aby co najmniej raz w roku odbywało się pod przewodnictwem Krajowego Duszpasterza Leśników posiedzenie
plenarne Zespołu Duszpasterskiego.
2. Na potrzeby Zespołu Duszpasterskiego tworzy się w Lasach
Państwowych wyodrębniony portal intranetowy.
3. Oczekuje się, że w okresie między posiedzeniami plenarnymi:
1) aktywność Generalnego Koordynatora będzie polegać m.in.
na:
a) koordynowaniu działań członków Zespołu Duszpasterskiego,
b) prowadzeniu dokumentacji działalności Zespołu Duszpasterskiego.
Do objęcia funkcji Generalnego Koordynatora zaprasza się
osobę, pełniącą w duszpasterstwie, o którym mowa w § 11
ust. 2 pkt 1, funkcję dziekana;
2) aktywność Duszpasterza Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych co do zasady będzie się odnosić do Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, jego zastępców oraz
pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz
zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym mających siedzibę w Warszawie lub w bliskiej okolicy Warszawy.
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inspiruje oraz
może niewładczo inicjować działania Duszpasterza Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych;
3) aktywność Duszpasterza Straży Leśnej będzie się odnosić
do pracowników zajmujących stanowiska w ramach Straży
Leśnej. Główny Inspektor Straży Leśnej inspiruje oraz może
niewładczo inicjować działanie Duszpasterza Straży Leśnej;
4) aktywność regionalnych duszpasterzy leśników co do zasady
będzie odnosić się do pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w tym zakładów o zasięgu regionalnym, których siedziby znajdują się w zasięgu określonych
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Właściwi dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych inspirują i
mogą niewładczo inicjować działania regionalnych duszpasterzy leśników;
5) aktywność lokalnych duszpasterzy leśników będzie służyć
wsparciu działań regionalnych duszpasterzy leśnych przy
inspirującym i niewładczym oddziaływaniu nadleśniczych
oraz dyrektorów zakładów Lasów Państwowych o zasięgu
regionalnym.
§ 17
W takim zakresie, w jakim będzie to potrzebne ministrowi właściwemu do spraw środowiska w wypełnianiu jego obowiązków, ocze-
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kuje się, że jeden z duszpasterzy, o których mowa w § 16, będzie
realizował, z woli tego ministra, działania na jego rzecz oraz z jego
inspiracji i niewładczego inicjowania.
§ 18
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, w porozumieniu z
Krajowym Duszpasterzem Leśnym, zwraca się osobiście do Honorowego Duszpasterza Leśnego o rozważenie podjęcia określonych
działań dla dobra polskiego leśnictwa.
§ 19
1. Od Krajowego Duszpasterza Leśnego oczekuje się przedstawienia raz do roku, w terminie do końca lutego danego roku
planistycznego, ramowego wykazu działań Zespołu Duszpasterskiego na ten rok.
2. Na gruncie uprawnionego obszaru działalności Lasów Państwowych – działania Zespołu Duszpasterskiego należy identyfikować jako zintegrowaną poziomo:
1) działalność rozwojową, mającą przede wszystkim za przedmiot:
a) kształtowanie jakości zasobów pracy w Lasach Państwowych,
b) kształtowanie jakości szeroko rozumianego otoczenia
Lasów Państwowych;
2) działalność w zakresie wspomagania przez Lasy Państwowe
administracji publicznej.
3. Członkowie Zespołu Duszpasterskiego działają bez wynagrodzenia, chyba że określone obowiązki nałożone na członków
zespołu będą wymagać zawarcia z nimi umowy o dzieło, umowy-zlecenia lub umów podobnych.
§ 20
Koszty funkcjonowania Duszpasterstwa Leśnego są ponoszone
przez:
1) Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w odniesieniu do
Krajowego Duszpasterza Leśników, Duszpasterza Leśników
Koordynującego, Duszpasterza Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych, Duszpasterza Straży Leśnej, posiedzeń plenarnych Zespołu Duszpasterskiego oraz umów-zleceń, umów o
dzieło oraz podobnych umów, zawieranych przez Dyrekcję
Generalną Lasów Państwowych z członkami Zespołu Duszpasterskiego;
2) regionalne dyrekcje Lasów Państwowych w odniesieniu do
regionalnych duszpasterzy leśników;
3) nadleśnictwa oraz zakłady Lasów Państwowych w odniesieniu
do lokalnych duszpasterzy leśników.
§ 21
Bieżąca współpraca z Zespołem Duszpasterskim stanowi
obowiązek Gabinetu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Rozdział 4.
Leśna Komisja Kombatancka
§ 22
1. Wykorzystując dotychczasowe rozwiązania instytucjonalne w LP,
tworzy się Leśną Komisję Kombatancką, będącą zespołem
doradczo-pomocniczym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. badania i upamiętniania dziejów leśnictwa oraz z leśnictwem związanych.
2. Z mocy niniejszego zarządzenia obowiązek zajmowania się
sprawami Leśnej Komisji Kombatanckiej spoczywa na Głównym
Inspektorze Straży Leśnej. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, jest realizowany przy pomocy Gabinetu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, komórki organizacyjnej
właściwej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych ds. logistyki, a w odniesieniu do kół Leśnej Komisji Kombatanckiej przy
poszczególnych regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych
– przy pomocy dyrektorów tych dyrekcji.
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§ 23
1. Celem działania Leśnej Komisji Kombatanckiej jest w szczególności:
1) kształtowaniu kadry pracowniczej w Lasach Państwowych
poprzez pogłębianie jej świadomości co do ciągłości oraz
kontynuowania misji poprzedników;
2) kształtowanie szeroko rozumianego otoczenia kooperacyjnego Lasów Państwowych poprzez krzewienie wiedzy o historycznych dokonaniach polskich leśników oraz ich martyrologii.
2. Osiąganiu celu, o którym mowa w ust. 1, służą m.in. następujące
działania Leśnej Komisji Kombatanckiej:
1) prelekcje i inne wystąpienia publiczne członków Leśnej
Komisji Kombatanckiej;
2) poszukiwanie i dokumentowanie świadectw materialnych
oraz pozyskiwanie i dokumentowanie świadectw uczestników lub świadków zdarzeń historycznych dotyczących leśnictwa oraz z leśnictwem związanych;
3) przygotowywanie publikacji i innych materiałów edukacyjnych.
3. Działanie Leśnej Komisji Kombatanckiej mieści się w ramach
tzw. miękkiej działalności rozwojowej.

2. Podstawą działania Leśnej Komisji Kombatanckiej jest roczny
plan zadań, opracowywany w wersji projektowej przez Głównego Inspektora Straży Leśnej.
3. Co do zasady działalność w Leśnej Komisji Kombatanckiej ma
charakter nieodpłatny, jednak Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych, w uzasadnionych przypadkach, może zawierać z
niektórymi członkami Leśnej Komicji Kombatanckiej umowy o
dzieło, umowy-zlecenia oraz umowy podobne, w tym umowy
skutkujące zwrotem kosztów podróży, kosztów noclegu oraz
podwyższonych kosztów wyżywienia.
4. Koszt funkcjonowania Leśnej Komisji Kombatanckiej ponosi:
1) Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – w odniesieniu do
Krajowego Komendanta Leśnej Komisji Kombatanckiej,
Generalnego Komendanta Leśnej Komisji Kombatanckiej,
koła Leśnej Komisji Kombatanckiej przy Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych, posiedzeń plenarnych, a także umów-zleceń, umów o dzieło oraz podobnych umów zawieranych
z członkami Leśnej Komisji Kombatanckiej;
2) regionalne dyrekcje Lasów Państwowych – w odniesieniu do
regionalnych komendantów Leśnej Komisji Kombatanckiej
oraz regionalnych kół Leśnej Komisji Kombatanckiej.

§ 24
1. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych do prac w Leśnej
Komisji Kombatanckiej zaprasza m.in.:
1) weteranów leśników lub związanych z leśnictwem (choćby
przez więzy krwi) – będących osobami biorącymi w trakcie
II wojny światowej udział w walce z okupantem niemieckim
oraz sowieckim, w tym w ramach Polski Podziemnej;
2) byłych pracowników jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe, a także osoby związane z leśnictwem, np. przez
więzy krwi, jeżeli pracownicy ci lub te osoby brały udział w
przeciwstawianiu się systemowi komunistycznemu w Polsce,
w tym byli działaczami ruchu społecznego „Solidarności”.
2. Każdy, kto poweźmie wiedzę o niniejszym zarządzeniu, ma
społeczny obowiązek poinformowania Głównego Inspektora
Straży Leśnej o osobach kwalifikujących się do uzyskania
statusu członka Leśnej Komisji Kombatanckiej.
3. Przyjęcie zaproszenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do udziału w pracach Leśnej Komisji Kombatanckiej
oznacza uzyskanie statusu jej członka oraz nawiązanie stosunku
organizacyjno-prawnego między członkiem Leśnej Komisji
Kombatanckiej oraz Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych.
Członkostwo w Komisji Kombatanckiej ma charakter dożywotni.
Ustawanie członkostwa w Leśnej Komisji Kombatanckiej może
następować w drodze consensusu.

Rozdział 5.
Bractwo Leśne

§ 25
1. Ustala się strukturę organizacyjną Leśnej Komisji Kombatanckiej stanowiącą przedmiot załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. (Załączników nie drukujemy – przyp. red.).
2. Funkcjonowanie kół Leśnej Komisji Kombatanckiej przy
poszczególnych regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych
ma charakter fakultatywny.
3. Osoby do wypełniania funkcji Krajowego Komendanta Leśnej
Komisji Kombatanckiej, Generalnego Komendanta Leśnej
Komisji Kombatanckiej oraz regionalnych komendantów Leśnej
Komisji Kombatanckiej są wyłaniane w ramach consensusu
członków. W ramach consensusu członków są również wyłaniani Honorowi Komendanci Komisji Kombatanckiej.
4. O wyłonieniach, o których mowa w ust. 3, Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych jest zawiadamiany w sposób zwyczajowy.
§ 26
1. Leśna Komisja Kombatancka funkcjonuje w formie posiedzeń
plenarnych, spotkań regionalnych oraz w trybie korespondencyjnym z wykorzystaniem w tym celu specjalnie dla niej utworzonego portalu intranetowego.
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§ 27
Na mocy niniejszego zarządzenia:
1) potwierdza się funkcjonowanie w Lasach Państwowych Klubu
Honorowych Członków Bractwa Leśnego, zwanego dalej Bractwem Leśnym,
2) w postanowieniach § 28–31 konkretyzuje się i aktualizuje m.in.
sposób wyłaniania członków, cel, formę, działania służące osiąganiu celu, a także oczekiwania oraz zobowiązania pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych wobec
członków Bractwa Leśnego.
§ 28
Każdy, kto poweźmie wiedzę o niniejszym zarządzeniu, ma
społeczny obowiązek poinformowania Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych o osobach, którzy swoją dotychczasową działalnością i postawą dowiedli, że ich dewizą życiową jest: zachowanie lasów Skarbu Państwa jako własności narodowej oraz, służąca
temu, ochrona statusu i innych elementów formy organizacyjno-prawnej Lasów Państwowych.
§ 29
1. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych na podstawie własnego
rozpoznania co do osób kierujących się dewizową życiową,
o której mowa w § 28, a także biorąc pod uwagę wiedzę pozyskaną w wykonaniu § 28, zaprasza kandydatów do prac w Bractwie Leśnym w charakterze członka. Kandydatami na członka
Bractwa Leśnego mogą być wyłącznie osoby niebędące pracownikami jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
2. Członkostwo w Bractwie Leśnym jest dożywotnie. Ustanie członkostwa w Bractwie Leśnym może nastąpić w drodze consensusu.
§ 30
1. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych co najmniej raz do
roku zwołuje zgromadzenie Bractwa Leśnego, m.in. dla wysłuchania uwag, refleksji oraz postulatów dotyczących Lasów
Państwowych.
2. Od członków Bractwa Leśnego oczekuje się działania zgodnego
z dewizą, o której mowa w § 28, a także działania na rzecz racjonalizacji gospodarki leśnej, rozwoju leśnictwa i krzewienia
wiedzy leśnej.
3. Każdy pracownik zatrudniony w Lasach Państwowych jest
obowiązany do szczególnej troski i wykazywania należytej
staranności przy stwarzaniu członkom Bractwa Leśnego
warunków do korzystania ze społecznych świadczeń lasu.
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§ 31
1. Działalność Bractwa Leśnego, jako skutkująca utrzymaniem
statusu i innych elementów formy organizacyjno-prawnej Lasów
Państwowych, doskonaleniem funkcjonalnym LP, kształtowaniem wizerunku LP oraz kształtowaniem szeroko rozumianego
otoczenia kooperacyjnego LP, mieści się w ramach tzw. miękkiej
działalności rozwojowej w Lasach Państwowych.
2. Członkowie Bractwa Leśnego działają bez wynagrodzenia,
jednak na podstawie odrębnej umowy mogą ubiegać się o zwrot
kosztów podróży, podwyższonych kosztów wyżywienia, a także
o zwrot wynagrodzenia. W razie takiej potrzeby z członkami
Bractwa Leśnego mogą być zawierane umowy o dzieło, umowy-zlecenia oraz umowy o podobnym charakterze.
3. Koszty funkcjonowania Bractwa Leśnego są kosztami funkcjonowania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
4. Obsługę Bractwa Leśnego zapewnia Gabinet Dyrektora Generalnego LP.
Rozdział 6.
Komisja Leśno-Drzewna
§ 32
Na mocy niniejszego zarządzenia reaktywuje się Komisję
Leśno-Drzewną będącą zespołem doradczo-pomocniczym
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. zasad sprzedaży drewna w Lasach Państwowych, zwaną dalej Komisją
Drzewną.
§ 33
Celem Komisji Drzewnej jest dążenie do uzyskania i utrzymania
consensusu co do:
1) zasad prowadzenia przez Lasy Państwowe sprzedaży surowca
drzewnego oraz co do
2) szczegółowego sposobu wykonywania (realizowania) tychże
zasad.
§ 34
Na potrzeby zasad, reguł i sposobu działania Komisji Drzewnej
za ich przesłanki przyjmuje się następujące diagnozy wyjściowe:
1) utrzymanie uprawnienia Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych do stanowienia zasad sprzedaży drewna w
Lasach Państwowych leży w zrównoważonym interesie zarówno
tego podmiotu gospodarczego, jak i szeroko rozumianego przemysłu drzewnego – co szczegółowo uzasadniono w załączniku
nr 3 do niniejszego zarządzenia (załączników nie drukujemy –
przyp. red.);
2) aby zachowanie uprawnienia, o którym mowa w pkt 1, było
możliwe i skuteczne, wymaga to kształtowania ww. zasad i
szczegółowego sposobu ich realizowania na drodze wielostronnych porozumień Lasów Państwowych z podmiotami działającymi w interesie grupowym osób fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych:
a) zajmujących się nabywaniem, wykorzystywaniem, w tym
przerobem surowca drzewnego,
b) będących przedsiębiorcami realizującymi usługi na rzecz
Lasów Państwowych, w tym głównie w zakresie użytkowania
głównego lasu,
c) będących beneficjentami efektów z realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu;
3) należy dążyć do tego, aby porozumienia, o których mowa w pkt 2,
miały charakter powszechny, czego nieodzownym warunkiem
powinno być zapraszanie do prac w Komisji Drzewnej możliwie
najszerszego grona interesariuszy, nie wyłączając podmiotów
planujących dopiero wejście na rynki sprzedaży drewna okrągłego w Polsce;
4) podmioty, o których mowa w pkt 2, powinny rekrutować się
spośród jednostek instytucjonalnych zaliczanych przez Główny
Urząd Statystyczny do sektora jednostek niekomercyjnych – ze
zwróceniem szczególnej uwagi na:
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a) izby gospodarcze, stowarzyszenia itp. jednostki organizacyjne, reprezentujące:
– przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach
szeroko rozumianego przemysłu drzewnego,
– gospodarstwa domowe, w tym przede wszystkim rodzinne
gospodarstwa rolne, będące zwyczajowymi nabywcami
tzw. drewna detalicznego,
b) stowarzyszenia i inne jednostki organizacyjne sektora jednostek niekomercyjnych działające na rzecz zrównoważonego
leśnictwa, w tym organizacje pozarządowe:
– koncentrujące swoją aktywność na rzecz różnorodności
biologicznej w lasach,
– reprezentujące interesy osób i jednostek organizacyjnych
korzystających z pozaprodukcyjnych świadczeń lasu na
zasadach klubowych, w tym w ramach szeroko rozumianej
turystyki leśnej;
5) ze względu na okoliczność, że nie wszyscy przedsiębiorcy zakupujący surowiec drzewny oferowany do sprzedaży przez LP są
aktualnie zrzeszeni w izbach gospodarczych czy stowarzyszeniach, należy przewidzieć oddziaływanie niewładcze na proces
tworzenia co najmniej stowarzyszeń zwykłych czy powstawania
zgrupowań cywilnoprawnych tych przedsiębiorców – w celu
zapewnienia sobie przez nich możliwości udziału w pracach
Komisji Drzewnej. Diagnozę zdania poprzedzającego należy
odnosić odpowiednio do osób fizycznych, będących nabywcami
tzw. drewna detalicznego;
6) urzeczywistnienie koncepcji powszechnego charakteru wyżej
wymienionych porozumień wymaga również uwzględniania
okoliczności, że potencjalnymi nabywcami surowca drzewnego,
oferowanego do sprzedaży przez Lasy Państwowe, są:
a) przedsiębiorcy działający za granicą – zrzeszeni w zagranicznych organizacjach samorządu gospodarczego lub
mający możność takiego zrzeszania się, jak również
b) przedsiębiorcy krajowi i zagraniczni dopiero planujący rozpoczęcie działalności obejmującej zakup surowca drzewnego
w LP;
7) mając na względzie okoliczność, o której mowa w pkt 6, należy
przewidzieć kolportaż komunikatów w polskich i zagranicznych
mediach branżowych – będących formą blankietowego zaproszenia reprezentantów instytucjonalnych tych potencjalnych
nabywców drewna w LP do udziału w procesie zawierania wyżej
wymienionych porozumień;
8) osiągnięcie wystarczającego stopnia powszechnego udziału
w dochodzeniu do porozumień w sprawie zasad sprzedaży
drewna oraz szczegółowego sposobu ich realizacji jest mało
realne; gdyby jednak nawet w Komisji Drzewnej udało się
doprowadzić do dostatecznie powszechnego udziału interesariuszy w pracach nad tymi porozumieniami, to jest mało prawdopodobne, aby efektem tych porozumień była pełna i prawnie
sformalizowana zgoda stron co do szczegółowych rozwiązań
dotyczących przedmiotowych zasad oraz szczegółowego
sposobu ich realizacji;
9) należy zatem przyjąć, że bezpośrednie lub odbywające się za
pośrednictwem środków komunikacji intranetowej spotkania
członków Komisji Drzewnej mające na celu porozumienie się
(porozumiewanie się) co do zasad sprzedaży drewna w LP
i szczegółowego sposobu ich realizacji będą w istocie przede
wszystkim recenzjami kolejnych propozycji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jako organu uprawnionego do stanowienia zasad sprzedaży drewna w formie aktu sprawstwa
kierowniczego;
10) stwierdzenie w pkt 9 oznacza, że końcowe porozumienia
w sprawie zasad sprzedaży drewna w LP oraz szczegółowego
sposobu ich realizacji będą zapewne odzwierciedlać tylko
najwyższy z możliwych do uzyskania stopień aprobaty dla
finalnej propozycji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w tym zakresie, przy czym należy mieć na względzie, że
zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych każdy
podmiot niezadowolony z zasad sprzedaży drewna oraz
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sposobu ich realizacji ma możność dochodzenia swoich interesów na drodze postępowania przed sądami cywilnymi (w tym
gospodarczymi), a nadto przysługuje mu prawo skargi do
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
11) procedura zawierania porozumień w sprawie zasad sprzedaży
drewna oraz szczegółowego sposobu ich realizacji, a także ich
treść nie może oznaczać ani skutkować ograniczeniem konkurencji na rynkach właściwych surowca drzewnego, w szczególności nie może doprowadzać do nadużywania pozycji dominującej przez nadleśnictwa;
12) choć należy zakładać, że w następstwie powszechnego porozumienia się jest możliwy system sprzedaży drewna nienaruszający konkurencji, to już w trakcie kształtowania takiego
systemu Lasy Państwowe powinny być z ostrożności przygotowane analitycznie do przeprowadzenia, w razie takiej potrzeby
lub konieczności, dowodu prawnego, iż zawarte porozumienia
w sprawie zasad sprzedaży drewna oraz szczegółowego
sposobu ich realizacji były dopuszczalne w świetle Ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów;
13) aby taki dowód miał mocne podstawy prawne, należy dążyć do
kształtowania systemu sprzedaży drewna w LP, który spełnia
następujące warunki:
a) zapewnia postęp gospodarczy,
b) równoważy korzyści zbywców, nabywców surowca drzewnego oraz innych beneficjentów świadczeń dostarczanych
przez LP,
c) nie nakłada na zainteresowanych przedsiębiorców nadmiernych ograniczeń i ciężarów,
d) nie stwarza tym przedsiębiorcom możliwości wyeliminowania konkurencji na rynku właściwym;
14) jest oczywiste, że w odniesieniu do systemu sprzedaży drewna
spełnienie tych warunków, zwłaszcza zaś warunków, o których
mowa w pkt 13 lit. b–d, może zaistnieć poprzez stworzenie
możliwości i doprowadzenie do udziału w ww. porozumieniach
reprezentantów ogółu przedsiębiorców, będących aktualnymi
oraz potencjalnymi nabywcami surowca drzewnego w Lasach
Państwowych.
§ 35
W celu należytego przygotowania pierwszego posiedzenia
Komisji Drzewnej:
1) zespół doradców Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
działając we współpracy z Biurem Marketingu w DGLP,
w terminie do połowy lutego 2016 r. dokona przetworzenia
ww. załącznika nr 3, w tym: jego skondensowania, dalszego
skonkretyzowania oraz zaktualizowania, aby po takim przetworzeniu załącznik ten stanowił kompletny materiał do dyskusji
w ramach prac w Komisji Drzewnej nad docelowymi rozwiązaniami w zakresie systemu sprzedaży surowca drzewnego przez
Lasy Państwowe;
2) Biuro Marketingu w DGLP, mając na względzie przesłanki,
o których mowa w § 34:
a) w terminie do połowy lutego 2016 r. dokona identyfikacji, w
miarę możliwości, wszystkich działających na terytorium
Polski izb gospodarczych, stowarzyszeń oraz innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 34 pkt 2 lit. b i c,
pkt 4 lit. a i b oraz pkt 6 lit. a,
b) w terminie jw. opracuje projekt decyzji zarządczej Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych w sprawie:
– działań inspirujących i motywujących do zrzeszania się
nabywców tzw. drewna detalicznego (poprzez powstawanie grup konsumenckich), a także inspirujących i motywujących do zrzeszania się nabywców lub potencjalnych
nabywców surowca drzewnego, o których mowa w § 34
pkt 5 oraz pkt 6 lit. b (poprzez powstawanie izb gospodarczych, stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych, zgrupowań
cywilnoprawnych itp.),
– promocji koncepcji Komisji Drzewnej w mediach polskich
i zagranicznych;
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3) po podpisaniu ww. decyzji Biuro Marketingu w DGLP, w terminie
do końca lutego 2016 r., doprowadzi do wykonania decyzji, o
której mowa w pkt 2 lit. b.
§ 36
Projekt decyzji, o której mowa w § 35 pkt 2 lit. b, powinien m.in.
przewidywać:
1) kolportaż komunikatów, o których mowa w § 34 pkt. 7;
2) objęcie materiału, o którym mowa w § 35 pkt 1, profesjonalną
analizą prawną z uwzględnieniem przesłanki, o której mowa
w § 34 pkt 12 w powiązaniu z pkt 13;
3) rozpowszechnienie ww. materiału wraz z ww. analizą w ramach
Lasów Państwowych oraz wśród wyżej wymienionych interesariuszy;
4) cykl spotkań wewnątrzinstytucjonalnych o charakterze instruktażowym z udziałem naczelników właściwych w regionalnych
dyrekcjach Lasów Państwowych do spraw sprzedaży drewna;
5) cykl spotkań roboczych instruktażowo-dyskusyjnych z nabywcami surowca drzewnego oraz izbami gospodarczymi i innymi
jednostkami organizacyjnymi ich reprezentującymi;
6) cykl spotkań dyskusyjnych z innymi wyżej wymienionymi interesariuszami oraz ich instytucjonalnymi interesariuszami.
§ 37
1. Ustala się następującą strukturę członkowską Komisji Drzewnej:
1) po jednym przedstawicielu każdej zidentyfikowanej, istniejącej lub nowo powstałej jednostki instytucjonalnej reprezentującej szeroko rozumiany przemysł drzewny oraz nabywców
tzw. drewna detalicznego, chyba że dana jednostka instytucjonalna nie zechce skorzystać z prawa udziału w pracach
Komisji Drzewnej – członkowie Komisji Drzewnej z głosem
opiniodawczym i doradczym;
2) pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
wskazani przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – członkowie Komisji Drzewnej obowiązani do przekazywania informacji, wyjaśnień oraz sugestii członkom Komisji
Drzewnej spoza Lasów Państwowych na ich wniosek lub na
wniosek Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
3) dwóch przedstawicieli świata nauki oraz jeden doradca
prawny, wskazani przed pierwszym inauguracyjnym posiedzeniem Komisji Drzewnej w drodze consensusu na wniosek
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych przez jednostki
instytucjonalne, o których mowa w pkt 1 – członkowie Komisji
Drzewnej z głosem eksperckim;
4) dwóch przedstawicieli świata nauki oraz jeden doradca prawny,
wskazani przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
– członkowie Komisji Drzewnej z głosem eksperckim;
5) po jednym przedstawicielu każdej zidentyfikowanej jednostki
instytucjonalnej reprezentującej przedsiębiorców leśnych
oraz reprezentujących beneficjentów efektów pozaprodukcyjnych funkcji lasu, chyba że dana jednostka instytucjonalna
nie zechce skorzystać z prawa udziału w pracach Komisji
Drzewnej – członkowie Komisji Drzewnej z głosem opiniodawczym i doradczym.
2. W celu doprowadzenia do wyłonienia członków Komisji Drzewnej
– Biuro Marketingu w DGLP przygotuje projekty zaproszeń do:
1) jednostek instytucjonalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i pkt 5, przy czym projekty te powinny obejmować:
a) zaproszenie zasadnicze, zawierające prośbę o wskazanie
przez daną jednostkę instytucjonalną swojego przedstawiciela w Komisji Drzewnej,
b) treść niniejszego zarządzenia,
c) materiał do dyskusji, o którym mowa w § 35 pkt 1, wraz z
opinią prawną, o której mowa w § 36 pkt 2,
d) wniosek o podjęcie przez jednostki instytucjonalne, o
których mowa w ust. 1 pkt 1, działań mających za przedmiot
zaistnienie consensusu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;
2) jednostek instytucjonalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 –
per analogiam do pkt 1, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. d;
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3) przedstawicieli świata nauki oraz doradcy prawnego, o
których mowa w ust. 1 pkt 4, oraz pracowników, o których
mowa w ust. 1 pkt 5 (obejmujące: zaproszenie zasadnicze,
treść niniejszego zarządzenia oraz ww. materiał do dyskusji
wraz z ww. opinią prawną).
§ 38
1. Po wysłaniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
zaproszeń, o których mowa w § 37 ust. 2, Biuro Marketingu w
DGLP podejmie wszelkie uzasadnione działania o operacyjnym
charakterze zmierzające do:
1) zaistnienia wyżej wymienionego consensusu,
2) uzyskania wstępnej deklaracji woli przystąpienia ww. jednostek instytucjonalnych oraz przedstawicieli nauki i doradców
prawnych do udziału w pracach Komisji Drzewnej.
2. W razie braku przedmiotowego consensusu – miejsce przedstawicieli świata nauki oraz doradcy prawnego, o których mowa
w § 37 ust. 1 pkt 3, zostanie w Komisji Drzewnej zajęte przez
osoby wskazane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych po bezpośrednich konsultacjach z możliwie najszerszym
gronem podmiotów gospodarczych będących nabywcami
surowca drzewnego.
§ 39
Biuro Marketingu w DGLP przygotuje projekt zaproszenia do
udziału w pracach Komisji Drzewnej przedstawicieli nauki i doradcy
prawnego, wskazanych w wykonaniu § 37 ust. 1 pkt 3 albo w
wykonaniu § 38 ust. 2.
§ 40
1. Objęcie funkcji członka Komisji Drzewnej następuje po
formalnym przyjęciu przez daną osobę imiennego zaproszenia
w jej pracach na inauguracyjnym lub kolejnym plenarnym posiedzeniu tejże komisji. Sporządzanie projektów imiennych zaproszeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi
obowiązek Biura Marketingu w DGLP.
2. Przyjęcie imiennego zaproszenia, o którym mowa w ust. 1,
oznacza
zawiązanie
stosunku
organizacyjno-prawnego
pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a członkiem
Komisji Drzewnej.
3. Dana osoba przestaje pełnić funkcję członka Komisji Drzewnej:
a) w razie wskazania przez jednostkę instytucjonalną innego
swojego przedstawiciela, innego przedstawiciela świata
nauki lub innego doradcy prawnego;
b) w razie rezygnacji danej jednostki instytucjonalnej w pracach
Komisji Drzewnej;
c) jeżeli zrezygnuje z pełnienia ww. funkcji;
d) z woli Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w odniesieniu do pracowników jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych, wskazanego przedstawiciela świata nauki
oraz doradcy prawnego;
e) w razie likwidacji Komisji Drzewnej.
4. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych informuje wyżej
wymienione osoby o ustaniu ich członkostwa w Komisji
Drzewnej.
§ 41
Co najmniej raz do roku Biuro Marketingu przeprowadza analizę
co do konieczności skorygowania składu członkowskiego Komisji
Drzewnej, w tym podyktowanego zmianami odnoszącymi się do
ww. organizacji pozarządowych, w tym zwłaszcza odnoszącymi się
do jednostek instytucjonalnych, reprezentujących zbiorowy interes:
1) przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach
szeroko rozumianego przemysłu drzewnego;
2) przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz Lasów
Państwowych,
3) gospodarstw domowych, w tym przede wszystkim rodzinnych gospodarstw rolnych, będących zwyczajowymi nabywcami tzw. drewna detalicznego oraz
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4) podmiotów korzystających z pozaprodukcyjnych świadczeń
lasu na zasadach klubowych.
§ 42
Do uzupełniania składu członkowskiego Komisji Drzewnej w
związku § 40 ust. 3 oraz do jego korygowania w związku z § 41
postanowienia paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio.
§ 43
1. Komisja Drzewna działa w formie posiedzeń stacjonarnych oraz
zaocznych.
2. Działanie Komisji Drzewnej wspomaga, dedykowana jej, wyodrębniona funkcjonalnie część Portalu Leśno-Drzewnego, utworzonego w Lasach Państwowych na przełomie 2006 i 2007 roku
na potrzeby prowadzenia sprzedaży drewna przez Lasy
Państwowe.
§ 44
1. Pierwsze posiedzenie Komisji Drzewnej (inauguracyjne posiedzenie stacjonarne) zostanie zwołane i będzie odbywać się pod
technicznym przewodnictwem Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych.
2. Ustala się następującą agendę posiedzenia Komisji Drzewnej, o
którym mowa w ust. 1:
1) słowo wstępne Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
2) wręczenie przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zaproszeń stanowiących wraz z ich przyjęciem akt
uzyskania przez zaproszonych statusu członka Komisji
Drzewnej;
3) przedstawienie przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych koncepcji docelowego systemu sprzedaży
drewna;
4) prezentacja, w ramach wstępnej dyskusji nad koncepcją, o
której mowa w pkt 3:
a) stanowisk przez członków Komisji Drzewnej, legitymowanych głosem opiniodawczym i doradczym,
b) informacji, wyjaśnień oraz opinii przez pozostałych
członków Komisji Drzewnej, w tym przez przedstawicieli
świata nauki oraz doradców prawnych – w razie takiej
potrzeby;
5) prezentacja przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych planu pracy Komisji Drzewnej do końca roku 2016;
6) przyjęcie ustaleń z pierwszego posiedzenia Komisji Drzewnej,
w tym w odniesieniu do:
a) kontynuacji prac w Komisji Drzewnej nad docelową koncepcją zasad sprzedaży drewna przez Lasy
Państwowe,
b) szczegółową agendą najbliższego posiedzenia Komisji
Drzewnej,
c) planem prac Komisji Drzewnej do końca roku 2016.
§ 45
1. Do drugiego oraz kolejnych posiedzeń stacjonarnych Komisji
Drzewnej postanowienia § 44 stosuje się odpowiednio.
2. Postanowienia dotyczące posiedzeń stacjonarnych stosuje się
odpowiednio do posiedzeń zaocznych Komisji Drzewnej.
§ 46
1. Do obsługi merytorycznej i administracyjno-kancelaryjnej
Komisji Drzewnej jest obowiązane Biuro Marketingu w DGLP.
2. Obsługa merytoryczna, o której mowa w ust. 1, obejmuje w
szczególności przygotowywanie wszelkich dokumentacji (w tym
ekspertyz i raportów), niezbędnych do zajęcia stanowiska przez
Komisję Drzewną.
3. Obsługa multimedialna spotkań Komisji stanowi obowiązek
komórki organizacyjnej właściwej w DGLP do spraw informatyki.
4. Przebieg każdego posiedzenia Komisji Drzewnej stanowi przedmiot transmisji w ramach leśnej telewizji internetowej. Relacja z
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przebiegu każdego posiedzenia Komisji Drzewnej powinna
być umieszczana w ramach Portalu Leśno-Drzewnego z
opcją możliwego odtwarzania przez każdego tym zainteresowanego.
§ 47
1. Komisja Drzewna zajmuje stanowisko w danej sprawie po
zabraniu głosu przez wszystkich jej członków tym zainteresowanych lub o to poproszonych.
2. Komisja zajmuje stanowisko w danej sprawie w drodze:
1) consensusu,
2) uchwały uzupełnionej głosami odrębnymi.
3. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, biorąc pod uwagę
głosy członków Komisji Drzewnej, formułuje projekt stanowiska
w danej sprawie, w tym w jego ewentualnych kolejnych
wersjach, uwzględniających dyskusję w Komisji Drzewnej nad
jego brzmieniem poprzedzającym.
4. Co do zasady, w celu przygotowania treści projektu stanowiska
w danej sprawie, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
ogłasza przerwę w posiedzeniu Komisji Drzewnej.
5. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ogłasza przerwę w
posiedzeniu Komisji Drzewnej, jeżeli w celu przeprowadzenia
stosownych konsultacji zawnioskuje o to któryś z członków
Komisji Drzewnej, będący przedstawicielem jednostki instytucjonalnej, reprezentującej grupowy interes nabywców surowca
drzewnego, w tym drewna detalicznego.
6. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kieruje do członków
Komisji Drzewnej, będących przedstawicielami jednostek instytucjonalnych reprezentujących zbiorowy interes nabywców
surowca drzewnego, w tym tzw. drewna detalicznego, zapytanie, czy któryś z tych członków sprzeciwia się zajęciu stanowiska w sprawie w brzmieniu zaproponowanym.
7. Z braku sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, przyjmuje się, że
Komisja Drzewna zajęła stanowisko w danej sprawie w drodze
consensusu.
8. W razie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zwraca się o przeprowadzenie
głosowania w danej sprawie.
9. Uprawnienie do udziału w głosowaniu przysługuje członkom
Komisji Drzewnej, będącym przedstawicielami jednostek instytucjonalnych, reprezentujących grupowy interes nabywców
surowca drzewnego, w tym drewna detalicznego.
10. Każdemu członkowi, o którym mowa w pkt 9, przysługuje jeden
głos.
11. Jeżeli stanowisko w danej sprawie w brzmieniu zaproponowanym przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nie
uzyska zwykłej większości głosów, członkowie Komisji
Drzewnej, o których mowa w ust. 6, mogą wnosić o poddanie
głosowaniu stanowisk w brzmieniu przez nich proponowanych.
Postanowienia ust. 6–10 stosuje się odpowiednio.
§ 48
1. W razie: (1) braku consensu w danej sprawie, (2) niezajęcia
przez komisję stanowiska w drodze głosowania, (3) niejednoznaczności głosowania przejawiającej się brakiem istotnej
różnicy pomiędzy głosami „za” i „przeciw” – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zastrzega sobie zanalizowanie
stanowiska (braku stanowiska) Komisji Leśno-Drzewnej z
uwzględnieniem wagi głosów przywiązanej do poszczególnych
członków komisji.
2. W celu ustalenia wagi głosów, o której mowa w ust. 1, od każdej
z jednostek instytucjonalnych, reprezentujących grupowe interesy nabywców lub potencjalnych nabywców surowca drzewnego, w tym drewna detalicznego, oczekuje się w odpowiedzi
na zaproszenie do udziału w pracach Komisji Drzewnej podania
następujących informacji o nabywcach surowca drzewnego
w LP lub/oraz o potencjalnych nabywcach surowca drzewnego
w LP – zrzeszonych w tej jednostce instytucjonalnej:
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Nazwa jednostki instytucjonalnej
Wartość zakupu w roku ubiegłym surowca drzewnego przez podmioty
zrzeszone w ramach danej jednostki instytucjonalnej, planujące kontynuowanie zakupu surowca drzewnego:
Nazwa podmiotu zrzeszonego
w ramach danej jednostki
instytucjonalnej – planującego
wkroczenie lub powrót na rynek
sprzedaży surowca drzewnego w LP

Grupa handlowo-gatunkowa będąca
przedmiotem
zainteresowania
podmiotu

Ilość surowca drzewnego
planowana do zakupu na
rynku sprzedaży surowca
drzewnego w LP (m3)

(...)

3. Biuro Marketingu w DGLP we współpracy z komórką organizacyjną właściwą w DGLP do spraw informatyki, korzystając
z usługi wewnątrzinstytucjonalnej Zakładu Informatyki Lasów
Państwowych, w oparciu o instruktaż operacyjny Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, bez zbędnej zwłoki przystąpi do działań w celu zapewnienia, m.in. w ramach funkcjonalności Portalu Leśno-Drzewnego, wspomagania informatycznego poszczególnych jednostek instytucjonalnych w wywiązywaniu się przez nie z oczekiwania, o którym mowa w ust. 2.
4. Biuro Marketingu jest obowiązane do operacyjnej weryfikacji
informacji, o których mowa w ust. 1.
5. Waga głosów, przywiązana do każdego z członków Komisji
Drzewnej, o których mowa w § 47 ust. 6, jest ustalana z wykorzystaniem następującej formuły:
(1) L = (∑w)/(W)*100,
w której poszczególne symbole oznaczają:
L – waga głosów przywiązana do danego członka Komisji
Drzewnej,
W – ogólna spodziewana wartość sprzedaży drewna przez
nadleśnictwa w danym roku,
∑w – wartość sprzedaży drewna, związana z nabywcami lub
potencjalnymi nabywcami surowca drzewnego, zrzeszonymi w ramach danej jednostki instytucjonalnej
(izbie gospodarczej, stowarzyszeniu, zgrupowaniu
cywilistycznym itp.).
6. Spodziewaną wartość sprzedaży drewna przez nadleśnictwa w
danym roku (W) należy obliczać z wykorzystaniem następującej
formuły:
(2) W = W1 + ∑ (∆Pi * ci),
w której:
W1 – wartość sprzedaży drewna przez nadleśnictwa w roku
ubiegłym;
∆Pi – zmiana (zwiększenie ze znakiem „+”, zmniejszenie ze
znakiem „–”) podaży surowca drzewnego w danej
grupie handlowo-gatunkowej w danym roku kalendarzowym w porównaniu z rokiem poprzednim;
ci – cena surowca drzewnego w danej grupie handlowo-gatunkowej w poprzednim roku kalendarzowym.
7. Wartość sprzedaży drewna, związaną z nabywcami lub potencjalnymi nabywcami surowca drzewnego, zrzeszonymi w
ramach danej jednostki instytucjonalnej (∑w) należy obliczać z
wykorzystaniem następującej formuły:
(3) ∑w = Wji + (Wjin * r),
w której:
Wji – wartość zakupu w roku ubiegłym surowca drzewnego
przez podmioty zrzeszone w ramach danej jednostki
instytucjonalnej, planujące kontynuowanie zakupu
surowca drzewnego w danym roku kalendarzowym,
ustalona w wykonaniu ust. 1 i 2;
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Wjin – wartość zakupu przez podmioty zrzeszone w ramach
danej jednostki instytucjonalnej – zamierzającego wkroczenie lub powrót na rynek sprzedaży surowca drzewnego w LP, ustalona na podstawie informacji,
uzyskanych w wykonaniu ust. 1 i 2 jako suma wartości
tego zakupu według cen ubiegłorocznych przy założeniu, że ww. podmioty zrealizują zakup drewna
w poszczególnych grupach gatunkowo-handlowych w
pełnej planowanej wysokości (z zastrzeżeniem ewentualnej korekty w wykonaniu ust. 2);
r – wskaźnik redukujący wartość wielkości Wjin.
8. Wskaźnik „r” należy ustalać z zastosowaniem następującej
formuły:
(4) r = (∑ (∆ Pi * ci) / (∑Wjin),
w której wielkość „∑Wjin” odpowiada sumie planowanej wartości
zakupu przez podmioty zrzeszone w ramach wszystkich jednostek instytucjonalnych – planujące wkroczenie lub powrót na
rynek sprzedaży surowca drzewnego w LP.
§ 49
1. Ustalenie wagi głosów przywiązanej do poszczególnych
członków komisji, reprezentujących poszczególne jednostki
instytucjonalne, będące grupowymi reprezentantami nabywców
lub potencjalnych nabywców surowca drzewnego w wykonaniu
§ 48, jest obowiązkiem Biura Marketingu w DGLP.
2. Przed inauguracyjnym posiedzeniem Komisji Drzewnej, Biuro
Marketingu w DGLP zawiadamia poszczególne jednostki instytucjonalne, będące grupowymi reprezentantami nabywców lub
potencjalnych nabywców surowca drzewnego, o wadze głosów
przysługujących ich przedstawicielom.
3. Biuro Marketingu w DGLP jest obowiązane do korekty wagi
głosów przywiązanych do poszczególnych jednostek instytucjonalnych, reprezentujących nabywców surowca drzewnego.
Korekta, o której jest mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna
być dokonywana po powzięciu wiedzy o istotnej zmianie sytuacji
faktycznej danej jednostki instytucjonalnej pod względem
nabywców surowca drzewnego, których grupowe interesy reprezentuje, a także po uzyskaniu informacji o rzeczywistych wynikach procedowania w danym roku kalendarzowym w wykonaniu
zasad sprzedaży drewna (po ustaleniu ilości i wartości drewna,
jakie poszczególni nabywcy nabyli w ramach podstawowych
procedur jego zbywania). Postanowienia ust. 2 oraz § 48 stosuje
się odpowiednio.
§ 50
1. Do każdego stanowiska zajętego przez Komisję Drzewną w
drodze consensusu lub uchwały są załączane zdania odrębne,
jeżeli zostaną zgłoszone przez członków komisji, będących
przedstawicielami jednostek instytucjonalnych, reprezentujących grupowe interesy nabywców surowca drzewnego.
2. Możliwość zgłaszania zdania odrębnego odnosi się również do
przypadków niezajęcia stanowiska w danej sprawie przez
Komisję Drzewną.
3. Przy ustalaniu przez Lasy Państwowe systemu sprzedaży
drewna i praktycznym wykonywaniu tej sprzedaży zgodnie z tym
systemem – stanowiska zajęte przez Komisję Drzewną oraz
opinie, postulaty i sugestie wyrażane przez członków komisji w
ramach zdań odrębnych lub w razie niezajęcia stanowiska przez
Komisję Drzewną w danej sprawie powinny być uwzględniane
w możliwie pełnym zakresie, chyba że wiązałoby się to z naruszeniem prawa lub/oraz mogło wiązać się z naruszeniem
kryterium gospodarności, celowości i rzetelności prawidłowego działania.
4. Na mocy niniejszego zarządzenia Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych zastrzega sobie prawo do poddawania uchwał
Komisji Drzewnej, zdań odrębnych oraz opinii, postulatów i
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sugestii wyrażonych przez członków komisji w razie niezajęcia
stanowiska przez Komisję Drzewną w danej sprawie prewencyjnemu nadzorowi przez Ministra Środowiska oraz przez inne
instytucje i organy publiczne uprawnione do nadzorowania,
kontrolowania i prowadzenia działalności inspekcyjnej w Lasach
Państwowych. W wykonaniu zastrzeżenia zdania poprzedzającego Dyrektor Generalny uwzględnia wagę głosów, o której
mowa w § 48.
§ 51
1. Pełna dokumentacja związana z procedowaniem Komisji
Drzewnej w celu zajęcia stanowiska w danej sprawie powinna
być ogólnodostępna w ramach Portalu Leśno-Drzewnego.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, powinna ponadto
zawierać:
1) informację o sposobie wykorzystania przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych stanowiska Komisji Drzewnej
oraz wyżej wymienionych opinii, postulatów i sugestii wyrażonych przez jej członków;
2) adnotację, że każdy, na sytuację prawną i faktyczną którego
ma wpływ w jego ocenie sposób wykorzystania (wykorzystywania) stanowiska oraz opinii, postulatów i sugestii, o których
mowa w ust.1, ma możność dochodzenia swoich interesów w
postępowaniu sądowym oraz w postępowaniu przed
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
§ 52
1. Mając na względzie uprawniony obszar działalności Lasów
Państwowych, koszty funkcjonowania Komisji Drzewnej:
1) w zakresie, w jakim funkcjonowanie Komisji Drzewnej wiąże
się z kształtowaniem oraz nowelizacją zasad (systemu)
sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe, są kosztami tzw.
miękkiej działalności rozwojowej, polegającej na doprowadzeniu do doskonalenia funkcjonalnego tego podmiotu;
2) w zakresie, w jakim zapewnia bieżącą realizację sprzedaży
drewna w Lasach Państwowych zgodnie z ustalonym
systemem tego działania, są kosztami działalności pomocniczej, prowadzonej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na rzecz sprzedaży drewna jako składowej gospodarki
leśnej w rozumieniu jej definicji zawartej w ustawie
o lasach.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1, są finansowane z wykorzystaniem środków stanowiących wpłaty, o których mowa w art. 53
ust.1. ustawy o lasach.
§ 53
1. Członkowie Komisji Drzewnej, o których mowa w § 37 ust. 1
pkt 1 i 2, nie otrzymują wynagrodzenia za wkład pracy w działanie Komisji Drzewnej.
2. Członkowie Komisji Drzewnej, o których mowa w § 37 ust. 1
pkt 5, na podstawie odrębnej umowy otrzymują wynagrodzenie
odpowiadające należności przysługującej pracownikom jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w związku z poleceniami wyjazdów służbowych na terenie kraju.
3. Członkowie Komisji Drzewnej, o których mowa w § 37 ust. 1
pkt 3 i 4, za udział w jej pracach oraz za opracowania sporządzane na jej potrzeby otrzymują wynagrodzenie na podstawie
odrębnych umów o dzieło lub umów-zleceń – odpowiednio.
4. Członkowie Komisji Drzewnej, o których mowa w ust. 1 i 2, na
podstawie odrębnej umowy mogą otrzymywać wynagrodzenie
za działania na rzecz Komisji Drzewnej, jeżeli efekty tych działań
uzasadniają takie rozwiązanie.
5. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, których pracownicy są członkami Komisji Drzewnej, z zachowaniem przepisów
regulujących gospodarkę finansową w Lasach Państwowych,
otrzymują wynagrodzenie z tytuły usługi wewnątrzinstytucjonalnej świadczonej na rzecz Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych. Koszty usługi obejmują w szczególności:
1) koszty delegacji,
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2) wartość innych kosztów osobowych, związanych z danym
pracownikiem jednostki organizacyjnej LP za okres oddelegowania do pracy w Komisji Drzewnej.
Rozdział 7.
Komisja Wspólna Lasów Państwowych
i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców leśnych
§ 54
1. Biorąc za podstawę wyjściową:
1) dotychczasowy dorobek koncepcyjny: (1) świata nauki, (2)
Lasów Państwowych, (3) przedsiębiorców leśnych oraz (4)
ich reprezentantów, dotyczący rozwiązań systemowych, w
szczególności w sprawach:
a) zasad kształtowania z udziałem Lasów Państwowych ładu
kooperacyjnego – w takim zakresie, w jakim ład ten wiąże
się z zamawianiem oraz realizacją zleceń udzielanych
przez LP na usługowe wykonawstwo działań, głównie w
zakresie gospodarki leśnej,
b) zasad i szczegółowego sposobu zamawiania oraz realizacji zleceń, o których mowa w lit. a;
2) postulaty, skargi, wnioski oraz petycje przedkładane przez
przedsiębiorców leśnych indywidualnie lub przez ich reprezentantów w odniesieniu do współpracy między nimi a
jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych –

– tworzy się Komisję Wspólną Lasów Państwowych i organizacji działających na rzecz grupowego interesu przedsiębiorców leśnych, zwaną dalej Komisją Wspólną.
2. W rozumieniu przepisów prawnych wiążących Lasy Państwowe
Komisja Wspólna stanowi zespół doradczo-pomocniczy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
§ 55
1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o przedsiębiorcach
leśnych, należy przez to rozumieć podmioty należące, w rozumieniu rozwiązań przyjętych przez Główny Urząd Statystyczny,
do sektora instytucjonalnego przedsiębiorstw lub sektora gospodarstw domowych, jeżeli zakres ich specjalizacji wytwórczej
obejmuje, wyłącznie lub choćby w części, świadczenie na rzecz
nadleśnictw usług związanych z leśnictwem i łowiectwem, realizowanych z wykorzystaniem przede wszystkim własnych
zasobów pracy tych podmiotów.
2. Na mocy niniejszego zarządzenia ustala się następująca podstawową charakterystykę formalną świadczeń, o których mowa w
ust. 1 (tabela poniżej – przyp. red.).
3. Przedmiotem świadczeń przedsiębiorców leśnych, o których
mowa w ust. 1, mogą być również usługi na rzecz działalności funkcjonalnie powiązanej z gospodarką łowiecką jako
częścią składową gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy
o lasach.

Sekcja A

Rolnictwo. Leśnictwo, Łowiectwo i Rybactwo

Dział 02

Leśnictwo i Pozyskiwanie Drewna

Grupa 02.4
Klasa 02.40

Działalność usługowa związana z leśnictwem

Podklasa 02.40.Z
Zakres rzeczowy
usług związanych
z leśnictwem
świadczonych
w ramach podklasy
02.40.Z PKD

Lista produktów
wyjściowych
związanych
z usługami ujętymi
w ramach podklasy
02.40.Z PKD

Działalność usługowa związana z leśnictwem, wykonywana na zlecenie, w zakresie: (1) zagospodarowania
lasu bez ochrony lasu, (2) ochrony lasu, włącznie z ochroną przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów
w lasach oraz zwalczaniem szkodników leśnych); (2) przystosowania, utrzymania i wykorzystania zasobów
przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu; (3) pozyskiwania drewna, włączając
zrywkę, podwóz i transport drewna na terenie lasu; (4) pozyskiwania pozostałych dziko rosnących produktów
leśnych wykonywanych na zlecenie
02.40.10.2 PKWiU

Usługi związane z zagospodarowaniem lasu

02.40.10.3 PKWiU

Usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami

02.40.10.4 PKWiU

Usługi związane z pozyskiwaniem drewna, włączając zrywkę i przemieszczanie
drewna na terenie lasu

02.40.10.9 PKWiU

Pozostałe usługi związane z leśnictwem, obejmujące pozyskiwanie pozostałych
dziko rosnących produktów leśnych

Uwaga: powyższe usługi nie obejmują patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne
niż leśne oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami
Dział 01

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Grupa 01.7
Klasa 01.70

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

Podklasa 01.70.Z
Dokończenie tabeli na str. 16
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Dokończenie tabeli ze str. 15

Zakres rzeczowy
usług związanych
z leśnictwem
świadczonych
w ramach podklasy
01.70.Z

Lista produktów
wyjściowych
związanych
z usługami ujętymi
w ramach podklasy
01.70.Z PKD

W ramach tej podklasy jest prowadzona działalność usługowa na rzecz: (1) pozyskiwania zwierząt łownych
w celach handlowych (działalność usługowa związana z pozyskiwaniem zwierząt łownych w celach
handlowych), (2) pozyskiwania zwierząt łownych (żywych i martwych) (a) dla celów konsumpcyjnych
(działalność usługowa związana z pozyskiwaniem zwierząt łownych dla celów konsumpcyjnych), (b) w celu
uzyskania trofeów (działalność usługowa związana z pozyskiwaniem zwierząt łownych w celu uzyskania
trofeów), (c) w celu uzyskania futer lub skór (działalność usługowa związana z pozyskiwaniem zwierząt
łownych w celu uzyskania futer lub skór), (d) w celu przeprowadzania badań (działalność usługowa związana
z pozyskiwaniem zwierząt łownych, (e) w celu przemieszczania na inne tereny, a także w celu umieszczenia
ich w ogrodach zoologicznych lub jako zwierzęta domowe (działalność usługowa związana z pozyskiwaniem
zwierząt łownych w drodze odłowu dokonywanego w celu przemieszczenia tych zwierząt na inne tereny,
a także w celu umieszczenia w ogrodach zoologicznych lub jako zwierzęta domowe), (3) prowadzenia hodowli,
rozmnażania i prowadzenia zasiedleń zwierzętami łownymi (działalność usługowa związana z prowadzeniem
działań hodowlanych, działań w zakresie rozmnażania zwierząt łownych, a także działań w zakresie zasiedleń
zwierzętami łownymi), (4) produkcji skór zwierząt łownych (włączając ptaki) pozyskiwanych z działalności
łowieckiej (działalność usługowa związana z produkcją skór zwierząt łownych, włączając ptaki, pozyskiwane
z działalności łowieckiej).
W związku z tym, że omawiana podklasa nie obejmuje m.in.: (1) produkcji skór zwierząt hodowlanych,
włączając ptaki, pozyskiwanych z chowu i hodowli, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 01.4,
(2) chowu i hodowli dzikich zwierząt w gospodarstwach produkcyjnych, sklasyfikowanych w 01.49.Z,
(3) produkcji skór surowych pochodzących z rzeźni, sklasyfikowanej w 10.11.Z, (4) myślistwa sportowego
i rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 93.19.Z, (5) działań promujących myślistwo i łowiectwo, sklasyfikowanych
w 94.99.Z. – więc w ramach tej podklasy nie mieszczą się usługi związane z tymi działaniami

01.70.10.0

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz usługi związane z łowiectwem

4. Świadczenia, o których mowa w ust. 2–3, w dalszej części niniejszego zarządzenia są określane jako usługi leśne.
§ 56
1. Postanowienie § 55 oznacza brak zainteresowania Lasów
Państwowych zamawianiem usług, niebędących faktycznie usługami związanymi z leśnictwem i łowiectwem (tj. niebędących usługami leśnymi) ze względu na okoliczność wyczerpywania przez nie
pod względem faktycznym znamiona pośrednictwa, tj. wyręczania
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w naborze usługodawców oraz organizowania i koordynowania ich działalności w
lasach Skarbu Państwa, będących w zarządzie LP.
2. Poza obszarem oddziaływania Komisji Wspólnej znajduje się
problematyka:
1) zasad zamawiania oraz dokonywania i realizacji zamówień
na tzw. usługi lotnicze, związane z ochroną lasu;
2) udzielania i realizacji zamówień na usługi związane z urządzeniem lasu, łącznie z usługami w zakresie inwentaryzacji
leśnej i aktualizacji wiedzy o zasobach leśnych;
3) udzielania i realizacji zamówień na usługi doradztwa w
zakresie zarządzania lasami;
4) wynajmowania maszyn leśnych i urządzeń leśnych z obsługą;
5) udzielania i realizacji zamówień na tzw. pozostałe usługi
związane z leśnictwem.
§ 57
Celem Komisji Wspólnej jest dążenie do uzyskania i utrzymania
consensusu co do:
1) zasad dokonywania przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych zamawiania usług leśnych u przedsiębiorców leśnych,
o których mowa w § 55, z zastrzeżeniem § 56, oraz co do
2) szczegółowego sposobu wykonywania (realizowania) tychże
zasad.
§ 58
Mając na względzie obwarowania prawne, odnoszące się do
dopuszczalności zawierania porozumień pomiędzy przedsiębior-
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cami i reprezentantami przedsiębiorców w sprawie zasad zamawiania i realizacji dostaw, robót i usług – consensus, o którym
mowa w § 57, powinien być osiągany i utrzymywany przy założeniu, że:
1) m.in. na mocy niniejszego zarządzenia zostanie stworzona
możliwość udziału w pracach Komisji Wspólnej przedstawicieli instytucji, reprezentujących interes grupowy praktycznie
ogółu przedsiębiorców leśnych;
2) zawarte porozumienie co do zasad zamawiania i realizacji
usług powinno być dopuszczalne z punktu widzenia kryteriów legalności, celowości, gospodarności oraz rzetelności.
§ 59
1. W celu m.in. stworzenia możliwości, o której mowa w § 58 pkt 1,
na komórkę organizacyjną właściwą w Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych do spraw innowacji, zwaną dalej komórką
wiodącą, nakłada się obowiązek utworzenia i, docelowo, aktualizacji bazy danych o przedsiębiorcach leśnych.
2. Inicjacyjna baza danych, o której mowa w ust. 1, powinna być
utworzona w wykonaniu działań, jakie zostały rozpoczęte w
trakcie narady w dniu 20 stycznia 2016 r. w Kielcach z udziałem
ogółu nadleśniczych funkcjonujących w Lasach Państwowych
poprzez zobowiązanie ich do doprowadzenia do wypełniania i
nadesłania w terminie do połowy lutego 2016 r. do Zakładu
Informatyki Lasów Państwowych w formacie arkusza kalkulacyjnego EXCEL m.in. następujących informacji (tabela na następnej
stronie – przyp. red.).
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, mają charakter orientacyjny, wymagający konkretyzacji i uszczegółowienia, w tym z
uwzględnieniem danych gromadzonych o przedsiębiorcach
leśnych w ramach systemu informatycznego Lasów Państwowych (SILP). Komórka wiodąca bez zbędnej zwłoki doprowadzi
do opracowania docelowej wersji ww. arkusza kalkulacyjnego, a
ponadto opracuje szczegółową instrukcję wypełniania tego
arkusza.
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Forma organizacyjno-prawna
przedsiębiorcy leśnego

Firma (nazwa własna)
przedsiębiorcy leśnego

REGON przedsiębiorcy
leśnego

Szczegółowa
charakterystyka usług
wykonanych na rzecz
nadleśnictwa w roku
2015 (opis usług,
symbol PKD, j.m.,
ilość j.m.: dane
podawane
w wyodrębnionych
wierszach)

Liczba pracowników (bez uwzględniania osoby będącej właścicielem
przedsiębiorstwa) w przeliczeniu na zatrudnienie całoroczne
(wg rozpoznania nadleśniczego)

zatrudnieni
na podstawie
stosunku pracy

zatrudnieni
na podstawie umowy
cywilnoprawnej

zatrudnieni na innej
podstawie (w tym
członkowie rodziny)

Wyposażenie
przedsiębiorcy
leśnego w maszyny
itp. urządzenia
(opis, marka itp.)

Wartość
sprzedaży
usług
w roku 2015
(tys. zł)

(…)

§ 60
W ramach przygotowań do zwołania pierwszego posiedzenia
Komisji Wspólnej:
1) Zakład Informatyki Lasów Państwowych, w ramach usługi
wewnątrzinstytucjonalnej na rzecz DGLP, dokona zbiorczego
zestawienia danych, jakie zostaną nadesłane przez poszczególne nadleśnictwa w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa
w § 59 ust. 2;
2) komórka wiodąca:
a) dokona rozpoznania w miarę możliwości wszystkich działających na terenie Polski zrzeszeń przedsiębiorców leśnych,
b) za pośrednictwem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zwróci się i doprowadzi do weryfikacji zbiorczego
zestawienia danych, o którym mowa w pkt 1, przez:
– organizacje reprezentujące zbiorowe interesy przedsiębiorców leśnych, przy czym oczekuje się, że weryfikacja ta
obejmie wskazanie przedsiębiorców zrzeszonych w tych
organizacjach,
– zespół, o którym mowa w Rozdziale 8,
– zespół kontrolingu terenowego, przy czym weryfikacja ta
będzie miała charakter działań na próbie reprezentatywnej,
c) po weryfikacji, o której mowa w lit. b, opracuje koncepcję
akcji zachęcającej przedsiębiorców leśnych dotąd niezrzeszonych do zrzeszenia się, choćby w formie zgrupowań cywilistycznych,
d) po zatwierdzeniu koncepcji, o której mowa w lit. c, doprowadzi do urzeczywistnienia wyżej wymienionej akcji,
e) przygotuje projekt zaproszeń do istniejących i nowo powstałych zrzeszeń przedsiębiorców leśnych o wyznaczenie
swoich przedstawicieli do prac w Komisji Wspólnej, jak
również do kandydatów na członków Komisji Wspólnej, o
których mowa w § 61 ust. 1, pkt 2 i 3,
f) doprowadzi do przygotowania materiałów do dyskusji, obejmujących m.in.:
– koncepcje zamawiania usług do świadczenia przez przedsiębiorców leśnych na rzecz nadleśnictw, opracowanych
przez Lasy Państwowe oraz przez inne podmioty,
– zbiór różnych analiz ekonometrycznych,
– zbiór różnych opinii prawnych.
§ 61
1. Ustala się następującą strukturę członkowską Komisji Wspólnej:
1) po dwóch przedstawicieli każdej zidentyfikowanej, istniejącej
lub nowo powstałej, jednostki instytucjonalnej reprezentującej interesy grupowe przedsiębiorców leśnych – z głosem
opiniodawczym i doradczym;
2) pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
wskazani przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – członkowie Komisji Wspólnej obowiązani do przekazywania informacji, wyjaśnień oraz sugestii członkom Komisji
Wspólnej spoza Lasów Państwowych na ich wniosek lub na
wniosek Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
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3) czterech przedstawicieli świata nauki oraz dwóch doradców
prawnych wskazanych na prośbę Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych w drodze consensusu przez Polską
Akademię Nauk.
2. W celu doprowadzenia do wyłonienia członków Komisji Wspólnej
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kieruje zaproszenia
do:
1) jednostek instytucjonalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
przy czym projekty te powinny obejmować:
e) zaproszenie zasadnicze, zawierające prośbę o wskazanie
przez daną jednostkę instytucjonalną swojego przedstawiciela w Komisji Wspólnej,
f) treść niniejszego zarządzenia,
g) materiał do dyskusji, o którym mowa w § 60 pkt 2 lit. f;
2) pracowników i przedstawicieli, o których mowa w § 61 ust. 1
pkt 2 i 3 (obejmujące: zaproszenie zasadnicze, treść niniejszego zarządzenia oraz ww. materiał do dyskusji wraz
z ww. opinią prawną).
§ 62
1. Objęcie funkcji członka Komisji Wspólnej następuje po
formalnym przyjęciu przez daną osobę imiennego zaproszenia
do pracy w tej komisji: na inauguracyjnym lub kolejnym jej
plenarnym posiedzeniu. Sporządzanie projektów imiennych
zaproszeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi
obowiązek komórki wiodącej.
2. Dana osoba przestaje pełnić funkcję członka Komisji Drzewnej:
1) w razie wskazania przez dane zrzeszenie lub przez Polską
Akademię Nauk odpowiednio: innego swojego przedstawiciela, innego przedstawiciela świata nauki lub innego doradcy
prawnego;
2) w razie rezygnacji danego zrzeszenia w pracach Komisji
Wspólnej;
3) jeżeli zrezygnuje z pełnienia ww. funkcji;
4) z woli Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w odniesieniu do pracowników jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych;
5) w razie likwidacji Komisji Wspólnej.
3. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych informuje wyżej wymienione osoby o ustaniu ich członkostwa w Komisji Wspólnej.
§ 63
Co najmniej raz do roku komórka organizacyjna przeprowadza
analizę co do konieczności skorygowania składu członkowskiego
Komisji Wspólnej. Postanowienia § 41 i 42 stosuje się odpowiednio.
§ 64
1. Komisja Wspólna działa w formie posiedzeń stacjonarnych oraz
zaocznych.
2. Działanie Komisji Wspólnej wspomaga, dedykowany jej, Portal
Komisji Wspólnej.

17

§ 65
1. Pierwsze posiedzenie Komisji Wspólnej (inauguracyjne posiedzenie stacjonarne) zostanie zwołane i będzie odbywać się pod
technicznym przewodnictwem Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych.
2. Ustala się następującą agendę posiedzenia Komisji Wspólnej, o
którym mowa w ust. 1:
1) słowo wstępne Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
2) wręczenie przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
zaproszeń stanowiących wraz z ich przyjęciem akt uzyskania
przez zaproszonych statusu członka Komisji Wspólnej;
3) przedstawienie przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz przez zrzeszenia przedsiębiorców leśnych koncepcji
zamawiania usług leśnych oraz ich realizacji;
4) dyskusja połączona z przekazywaniem informacji, wyjaśnień,
opinii prawnych itp.;
5) prezentacja przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych projektu planu pracy Komisji Wspólnej;
6) przyjęcie ustaleń z pierwszego posiedzenia Komisji Wspólnej.
§ 66
1. Do drugiego oraz kolejnych posiedzeń stacjonarnych Komisji
Wspólnej postanowienia § 65 stosuje się odpowiednio.
2. Postanowienia dotyczące posiedzeń stacjonarnych stosuje się
odpowiednio do posiedzeń zaocznych Komisji Wspólnej.
§ 67
1. Do obsługi merytorycznej i administracyjno-kancelaryjnej
Komisji Wspólnej jest obowiązana komórka wiodąca.
2. Obsługa merytoryczna, o której mowa w ust. 1, obejmuje w
szczególności przygotowywanie wszelkich dokumentacji (w tym
ekspertyz i raportów), niezbędnych do zajęcia stanowiska przez
Komisję Wspólną.
3. Obsługa multimedialna spotkań Komisji stanowi obowiązek
komórki organizacyjnej właściwej w DGLP do spraw informatyki.
4. Przebieg każdego posiedzenia Komisji Wspólnej stanowi przedmiot transmisji w ramach leśnej telewizji internetowej. Relacja z
przebiegu każdego posiedzenia Komisji Wspólnej powinna być
umieszczana w ramach Portalu Komisji Wspólnej z opcją możliwego odtwarzania przez każdego tym zainteresowanego.
§ 68
1. Komisja Wspólna zajmuje stanowisko w danej sprawie po
zabraniu głosu przez wszystkich jej członków tym zainteresowanych lub o to poproszonych.
2. Komisja zajmuje stanowisko w danej sprawie w drodze:
1) consensusu,
2) uchwały uzupełnionej głosami odrębnymi.
3. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, biorąc pod uwagę
głosy członków Komisji Wspólnej, formułuje projekt stanowiska
w danej sprawie, w tym w jego ewentualnych kolejnych
wersjach, uwzględniających dyskusję w Komisji Wspólnej nad
jego brzmieniem poprzedzającym.
4. Co do zasady, w celu przygotowania treści projektu stanowiska
w danej sprawie Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
ogłasza przerwę w posiedzeniu Komisji Wspólnej.
5. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ogłasza przerwę w
posiedzeniu Komisji Wspólnej, jeżeli w celu przeprowadzenia
stosownych konsultacji zawnioskuje o to któryś z członków
Komisji Wspólnej, będący przedstawicielem zrzeszenia przedsiębiorców leśnych.
6. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kieruje do członków
Komisji Wspólnej, będących przedstawicielami ww. zrzeszeń,
czy któryś z tych członków sprzeciwia się zajęciu stanowiska w
sprawie w brzmieniu zaproponowanym.
7. Z braku sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, przyjmuje się, że
Komisja Wspólna zajęła stanowisko w danej sprawie w drodze
consensusu.
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8. W razie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zwraca się o przeprowadzenie
głosowania w danej sprawie.
9. Uprawnienie do udziału w głosowaniu przysługuje członkom
Komisji Wspólnej, będącym przedstawicielami zrzeszeń przedsiębiorców leśnych.
10. Każdemu członkowi, o którym mowa w pkt 9, przysługuje jeden
głos.
11. Jeżeli stanowisko w danej sprawie w brzmieniu zaproponowanym przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nie
uzyska zwykłej większości głosów, członkowie Komisji
Wspólnej, o których mowa w ust. 6, mogą wnosić o poddanie
głosowaniu stanowisk w brzmieniu przez nich proponowanych.
Postanowienia ust. 6–10 stosuje się odpowiednio.
§ 69
1. Do każdego stanowiska zajętego przez Komisję Wspólną w
drodze consensusu lub uchwały są załączane zdania odrębne,
jeżeli zostaną zgłoszone przez członków komisji, będących
przedstawicielami zrzeszeń przedsiębiorców leśnych.
2. Możliwość zgłaszania zdania odrębnego odnosi się również do
przypadków niezajęcia stanowiska w danej sprawie przez
Komisję Wspólną.
3. Przy ustalaniu przez Lasy Państwowe systemu zamawiania
usług leśnych i praktycznym wykonywaniu tych usług zgodnie z
tym systemem – stanowiska zajęte przez Komisję Wspólną oraz
opinie, postulaty i sugestie wyrażane przez członków komisji w
ramach zdań odrębnych lub w razie niezajęcia stanowiska przez
Komisję Wspólną w danej sprawie powinny być uwzględniane w
możliwie pełnym zakresie, chyba że wiązałoby się to z naruszeniem prawa lub/oraz mogło wiązać z naruszeniem kryterium
gospodarności, celowości i rzetelności prawidłowego działania.
4. Na mocy niniejszego zarządzenia Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych zastrzega sobie prawo do poddawania uchwał
Komisji Wspólnej, zdań odrębnych oraz opinii, postulatów i sugestii wyrażonych przez członków komisji w razie niezajęcia stanowiska przez Komisję Wspólną w danej sprawie prewencyjnemu
nadzorowi przez Ministra Środowiska oraz przez inne instytucje i
organy publiczne uprawnione do nadzorowania, kontrolowania i
prowadzenia działalności inspekcyjnej w Lasach Państwowych.
Postanowienia § 48 stosuje się odpowiednio, z tym że:
1) do ustalania wagi głosów bierze się za podstawę wartości
usług zrealizowanych w przeszłości przez ogół podmiotów,
należących do danego zrzeszenia;
2) ustalanie wagi głosów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi obowiązek komórki wiodącej.
§ 70
1. Pełna dokumentacja związana z procedowaniem Komisji
Wspólnej w celu zajęcia stanowiska w danej sprawie powinna
być ogólnodostępna w ramach Portalu Komisji Wspólnej.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, powinna ponadto
zawierać:
1) informację o sposobie wykorzystania przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych stanowiska Komisji Wspólnej
oraz wyżej wymienionych opinii, postulatów i sugestii wyrażonych przez jej członków;
2) adnotację, że każdy, na którego sytuację prawną i faktyczną
ma wpływ w jego ocenie sposób wykorzystania (wykorzystywania) stanowiska oraz opinii, postulatów i sugestii, o których
mowa w ust.1, ma możność dochodzenia swoich interesów w
postępowaniu sądowym oraz w postępowaniu przed
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
§ 71
1. Mając na względzie uprawniony obszar działalności Lasów
Państwowych, koszty funkcjonowania Komisji Wspólnej:
1) w zakresie, w jakim funkcjonowanie Komisji Wspólnej wiąże
się z kształtowaniem oraz nowelizacją zasad (systemu)
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zamawiania usług leśnych, są kosztami tzw. miękkiej działalności rozwojowej, polegającej na doprowadzeniu do doskonalenia funkcjonalnego tego podmiotu;
3) w zakresie, w jakim zapewnia bieżącą realizację usług
leśnych zgodnie z ustalonym systemem tego działania, są
kosztami działalności pomocniczej, prowadzonej w Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych na rzecz realizacji zadań,
wykonywanych z użyciem tychże usług, w ramach gospodarki leśnej.
3. Koszty, o których mowa w ust. 1, są finansowane z wykorzystaniem środków stanowiących wpłaty, o których mowa w art. 53
ust. 1 ustawy o lasach.
1.
2.

3.

4.

5.

§ 72
Członkowie Komisji Wspólnej, o których mowa w § 61 ust. 1
pkt 1 i 2, nie otrzymują wynagrodzenia za wkład pracy w działanie Komisji Wspólnej.
Członkowie Komisji Wspólnej, o których mowa w § 61 ust. 1 pkt 3,
na podstawie odrębnej umowy otrzymują wynagrodzenie odpowiadające należności przysługującej pracownikom jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych w związku z poleceniami
wyjazdów służbowych na terenie kraju.
Członkowie Komisji Wspólnej, o których mowa w § 61 ust. 1 pkt 1,
za udział w jej pracach oraz za opracowania sporządzane na jej
potrzeby otrzymują wynagrodzenie na podstawie odrębnych
umów o dzieło lub umów-zleceń – odpowiednio.
Członkowie Komisji Wspólnej, o których mowa w ust. 1 i 2, na
podstawie odrębnej umowy mogą otrzymywać wynagrodzenie
za działania na rzecz Komisji Wspólnej, jeżeli efekty tych działań
uzasadniają takie rozwiązanie.
Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, których pracownicy są członkami Komisji Drzewnej, z zachowaniem przepisów
regulujących gospodarkę finansową w Lasach Państwowych,
otrzymują wynagrodzenie z tytuły usługi wewnątrzinstytucjonalnej świadczonej na rzecz Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych. Koszty usługi obejmują w szczególności:
1) koszty delegacji,
2) wartość innych kosztów osobowych, związanych z danym
pracownikiem jednostki organizacyjnej LP za okres oddelegowania do pracy w Komisji Drzewnej.

§ 73
1. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, w ramach
pomocy udzielanej Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych
w kierowaniu Lasami Państwowymi, mogą tworzyć regionalne
komisje wspólne do dalszego konkretyzowania oraz aktualizowania
szczegółowego sposobu wykonywania (realizowania) zasad dokonywania przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych zamawiania usług leśnych u przedsiębiorców leśnych.
2. Postanowienia poprzedzających postanowień Rozdziału 7
stosuje się odpowiednio.
Rozdział 8.
Stały Zespół ds. inwentaryzacji leśnego bogactwa przyrodniczego
§ 74
1. Tworzy się Stały Zespół ds. inwentaryzacji bogactwa przyrodniczego, zwany dalej Zespołem Inwentaryzacyjnym.
2. W rozumieniu przepisów prawnych wiążących Lasy Państwowe
Zespół Inwentaryzacyjny jest zespołem doradczo-pomocniczym
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
§ 75
Celem działania Zespołu Inwentaryzacyjnego jest przyczynianie
się do:
1) oceny gruntów, znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, pod względem występujących tu gatunków roślin, zwierząt i grzybów, zwłaszcza gatunków pełniących funkcję wskaźników naturalności różnorodności biologicznej tychże lasów;
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2) sporządzania różnego rodzaju opracowań wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi bezpośrednio lub pośrednio ochrony
przyrody.

1)

2)
3)
4)

§ 76
Cel, o którym mowa w § 75, jest osiągany m.in. poprzez:
dokonywanie w nadleśnictwach, wchodzących w skład Lasów
Państwowych, inwentaryzacji bogactwa przyrodniczego, polegającej m.in. na rozpoznawaniu występowania w lasach określonych gatunków roślin, organizmów zwierzęcych i grzybów;
udział w sporządzaniu programów ochrony przyrody będących
częścią składową planów urządzenia lasu;
udział w ciągłej aktualizacji planów, o których mowa w pkt 2;
inne działania w wykonaniu postanowienia § 77.

§ 77
W ramach prac nad planem finansowo-gospodarczym Lasów
Państwowych sporządza się szczegółowy plan zadań do wykonania w danym roku kalendarzowym przez Zespół Inwentaryzacyjny,
w którym uwzględnia się m.in. metodykę postępowania w odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć.
§ 78
1. Członkami Zespołu Inwentaryzacyjnego są pracownicy nadleśnictw, podporządkowani organizacyjno-prawnie Dyrektorowi
Generalnemu Lasów Państwowych.
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, są zatrudniani zgodnie ze
wskazaniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Pracownicy ci stają się członkami Zespołu Inwentaryzacyjnego
po odebraniu zaproszenia do prac zespołu. Członkostwo
Zespołu Inwentaryzacyjnego wygasa z woli Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
§ 79
1. Zespół Inwentaryzacyjny działa w formie dorocznych zjazdów
generalnych, spotkań roboczych określonej grup członków oraz
w formie indywidualnej pracy członków.
2. Dla wsparcia Zespołu Inwentaryzacyjnego, w ramach SILP,
tworzy się Portal Inwentaryzacji Przyrodniczej.
§ 80
1. Do obsługi merytorycznej i administracyjno-kancelaryjnej
Zespołu Inwentaryzacyjnego jest obowiązana komórka organizacyjna właściwa w DGLP ds. ochrony przyrody, zwana dalej
komórką ds. ochrony przyrody, przy czym korzysta ona:
1) z pomocy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
(dalej CKPŚ);
2) z opinii oraz porad stałego zespołu wsparcia naukowego
działań Lasów Państwowych na rzecz systemu oceny różnorodności biologicznej w LP.
2. Obsługa multimedialna spotkań Zespołu stanowi obowiązek
komórki organizacyjnej właściwej w DGLP do spraw informatyki.
3. Przebieg zjazdów generalnych Zespołu Inwentaryzacyjnego
może stanowić przedmiot transmisji w ramach leśnej telewizji
internetowej. Relacja z przebiegu każdego zjazdu Zespołu
Inwentaryzacyjnego powinna być umieszczana w ramach
Portalu Inwentaryzacji Przyrodniczej z opcją możliwego odtwarzania przez każdego tym zainteresowanego.
§ 81
Funkcjonowanie Zespołu Inwentaryzacyjnego mieści się w
obszarze działalności polegającej na wspomaganiu przez Lasy
Państwowe administracji publicznej w sferze dominium – w tym
zakresie, w jakim na administracji publicznej ciąży obowiązek:
1) gromadzenia wiedzy o państwie, dotyczącej zasobów przyrody;
2) utrzymania i wzmagania różnorodności biologicznej terytorium Polski;
3) doprowadzania do wykorzystania działań podejmowanych w
ramach ekosystemów leśnych dla kompensowania ubytków
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bogactwa przyrodniczego w związku z realizacją przedsięwzięć mogących do tego prowadzić.
§ 82
1. Mając na względzie, że efekt funkcjonowania Zespołu Inwentaryzacyjnego odnosi się praktycznie do ok. 1/3 terytorium kraju –
działanie Zespołu Inwentaryzacyjnego należy traktować jako
realizowanie przez Lasy Państwowe wspólnego przedsięwzięcia
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych poza gospodarką leśną z wykorzystaniem do tego głównie środków związanych z funduszem leśnym.
2. W ramach podziału obowiązków pomiędzy poszczególnymi
jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych uczestniczącymi w realizacji wspólnego przedsięwzięcia, o którym mowa w
ust. 1:
1) rolą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wypełnianą przy pomocy komórki ds. ochrony przyrody jest kierowanie Zespołem Inwentaryzacyjnym, z uwzględnieniem
związanego z tym obowiązku sprawowania nadzoru merytorycznego nad CKPŚ oraz zarządzania środkami finansowymi, związanymi z funduszem leśnym;
2) rolą CKPŚ jest wspomaganie Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych w kierowaniu Zespołem Inwentaryzacyjnym
poprzez dokonywanie działań w celu zapewnienia prowadzenia przez Zespół Inwentaryzacyjny działalności należycie
zorganizowanej, zaplanowanej, skoordynowanej oraz podlegającej bieżącej ocenie, konkretyzacji i korekcie;
3) rolą Zespołu Inwentaryzacyjnego jest prowadzenie działalności w realizacji szczegółowego planu zadań, o którym
mowa w § 77.
3. Nadleśnictwa obciążają DGLP kosztami funkcjonowania stanowisk pracy, zajmowanych w nadleśnictwach przez członków
Zespołu Inwentaryzacyjnego.
4. Przy wypełnianiu obowiązków przypadających komórce
ds. ochrony przyrody oraz CKPŚ, ich pracownicy powinni
kierować się opracowaniem analitycznym na temat kierowania
Lasami Państwowymi, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. (Załączników nie drukujemy – przyp. red.).
Rozdział 9.
Stały Zespół ds. gromadzenia na skalę masową spostrzeżeń
i materiału empirycznego na potrzeby rozwoju leśnictwa
§ 83
1. Tworzy się Stały Zespół ds. gromadzenia na skalę masową
spostrzeżeń i materiału empirycznego na potrzeby rozwoju leśnictwa, zwany dalej Zespołem Wspomagania.
2. W rozumieniu przepisów prawnych wiążących Lasy Państwowe
Zespół Wspomagania jest zespołem doradczo-pomocniczym
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
		
§ 84
Celem działania Zespołu Wspomagania jest przyczynianie się
do:
1) opierania:
a) różnych procesów analitycznych prowadzonych w DGLP
m.in. na potrzeby doskonalenia funkcjonalnego Lasów
Państwowych, jak również
b) badań naukowych, realizowanych lub finansowanych przez LP
na materiale empirycznym i spostrzeżeniach dostatecznie
reprezentatywnych, przede wszystkim z ilościowego punktu
widzenia;
2) należytego weryfikowania wyników diagnoz i badań w zakresie
leśnictwa przed ich wykorzystaniem w praktyce gospodarczej.
§ 85
Cel, o którym mowa w § 84, jest osiągany m.in. poprzez następujące działania członków zespołu, dokonywane osobiście lub pod
ich nadzorem:
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1) gromadzenie na skalę masową, wstępne opracowywanie
oraz przesyłanie do wskazanych adresatów, w tym do wyspecjalizowanych laboratoriów, materiału empirycznego na
potrzeby doskonalenia i uwiarygodniania prawidłowości
ustalonych w następstwie wnioskowania naukowo-badawczego na próbie niedostatecznie reprezentatywnej (na
próbach niedostatecznie reprezentatywnych);
2) dokonywanie, na skalę masową, spostrzeżeń potrzebnych
do różnych analiz prowadzonych w DGLP na potrzeby doskonalenia funkcjonalnego Lasów Państwowych.
§ 86
W ramach prac nad planem finansowo-gospodarczym Lasów
Państwowych sporządza się szczegółowy plan zadań do wykonania w danym roku kalendarzowym przez Zespół Wspomagania, w
którym uwzględnia się m.in. metodykę postępowania w odniesieniu
do poszczególnych przedsięwzięć.
§ 87
1. Członkami Zespołu Wspomagania są pracownicy nadleśnictw,
podporządkowani organizacyjno-prawnie Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych.
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, są zatrudniani zgodnie ze
wskazaniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Pracownicy ci stają się członkami Zespołu Wspomagania po
odebraniu zaproszenia do prac zespołu. Członkostwo w Zespole
Wspomagania wygasa z woli Dyrektora Generalnego LP.
§ 88
1. Zespół Wspomagania działa w formie dorocznych zjazdów
generalnych, spotkań roboczych określonej grupy członków
oraz indywidualnego działania członków.
2. Dla wsparcia Zespołu Wspomagania, w ramach SILP, tworzy się
Portal Inwentaryzacji Przyrodniczej.
§ 89
1. Do obsługi merytorycznej i administracyjno-kancelaryjnej Zespołu
Wspomagania jest obowiązany Wydział Organizacji i Innowacji
w DGLP, zwany dalej wydziałem, przy czym korzysta on:
a) z pomocy CKPŚ; postanowienia § 82 ust. 2 stosuje się odpowiednio;
b) z opinii oraz porad stałych zespołów wsparcia naukowego
działań Lasów Państwowych na rzecz urzeczywistniania i
doskonalenia różnych projektów rozwojowych w Lasach
Państwowych.
2. Obsługa multimedialna spotkań Zespołu stanowi obowiązek
komórki organizacyjnej właściwej w DGLP do spraw informatyki.
3. Przebieg zjazdów generalnych Zespołu Wspomagania może
stanowić przedmiot transmisji w ramach leśnej telewizji internetowej. Relacja z przebiegu każdego zjazdu Zespołu Wspomagania powinna być umieszczana w ramach Portalu Inwentaryzacji Przyrodniczej z opcją możliwego odtwarzania przez
każdego tym zainteresowanego.
§ 90
Funkcjonowanie Zespołu Wspomagania mieści się w obszarze
działalności polegającej na:
1) wspomaganiu przez Lasy Państwowe administracji publicznej
w sferze dominium – w tym zakresie, w jakim na administracji
publicznej ciąży obowiązek doprowadzania do pogłębiania
oraz krzewienia wiedzy naukowej;
2) tzw. miękkiej działalności rozwojowej – w tym zakresie,
w jakim działanie Zespołu Wspomagania przyczynia się do
doskonalenia funkcjonalnego LP (służy doskonaleniu funkcjonalnemu LP).
§ 91
Mając na względzie, że efekt funkcjonowania Zespołu Wspomagania odnosi się praktycznie do ok. 1/3 terytorium kraju – działanie
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Zespołu Wspomagania należy traktować jako realizowanie przez
Lasy Państwowe wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych poza gospodarką leśną z wykorzystaniem do tego głównie środków związanych z funduszem leśnym.
Postanowienia § 82 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.
Rozdział 10.
Stały zespół łowiecki
§ 92
1. Tworzy się Stały Zespół ds. rozwiązywania problemów związanych z gospodarką łowiecką w Lasach Państwowych, zwany
dalej zespołem łowieckim.
2. W rozumieniu przepisów prawnych wiążących Lasy Państwowe
stały zespół łowiecki jest zespołem doradczo-pomocniczym
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
3. Obsługę merytoryczną oraz administracyjno-kancelaryjną
Zespołu zapewnia Zespół ds. Łowiectwa DGLP.
§ 93
1. Członkami zespołu łowieckiego są pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, zaproszeni do pracy w zespole
przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
2. Przyjęcie przez pracownika jednostki organizacyjnej Lasów
Państwowych zaproszenia w zespole łowieckim oznacza nawiązanie stosunku organizacyjno-prawnego między nim a Dyrekcją
Generalną Lasów Państwowych.
§ 94
1. Celem pracy zespołu łowieckiego jest przyczynianie się do
rozwiązywania problemów związanych z gospodarką łowiecką,
w wykonaniu w szczególności porozumienia zawartego między
Lasami Państwowymi a Polskim Związkiem Łowieckim.
2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 5
do niniejszego zarządzenia. (Załączników nie drukujemy
– przyp. red.).
§ 95
1. Cel, o którym mowa w § 94, jest osiągany poprzez:
1) pracę własną członków zespołu łowieckiego;
2) spotkania członków zespołu łowieckiego z Głównym
Łowczym Lasów Państwowych, poświęcone wypracowywaniu stanowisk i koncepcji Lasów Państwowych;
3) spotkania stałego zespołu łowieckiego z jego odpowiednikiem ustalonym przez Polski Związek Łowiecki
poświęcone wypracowywaniu stanowisk i koncepcji dotyczących spraw związanych z gospodarką łowiecką.
2. Stanowiska i koncepcje, o których mowa w ust. 1, podlegają
m.in.:
1) odpowiedniemu uwzględnieniu w aktach sprawstwa kierowniczego stanowionych przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych;
2) przekazywaniu w formie aktów oddziaływania niewładczego
ministrowi właściwemu ds. środowiska oraz innym organom i
instytucjom publicznym.
§ 96
1. Mając na względzie, że prace zespołu łowieckiego mają służyć
przede wszystkim doskonaleniu systemu funkcjonalnego odnoszącego się w Lasach Państwowych do gospodarki łowieckiej
oraz działalności z nią związanej, koszty funkcjonowania zespołu
łowieckiego są finansowane z użyciem środków związanych z
wpłatami, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o lasach.
2. Nadleśnictwa oraz zakłady Lasów Państwowych obciążają
DGLP kosztami usług wewnątrzinstytucjonalnych świadczonych
na rzecz zespołu łowieckiego, w tym kosztami osobowymi związanymi z wynagrodzeniem oraz delegacjami członków zespołu.
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Rozdział 11.
Rada Konsultacyjna
przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych
§ 97
1. Na mocy niniejszego zarządzenia potwierdza się funkcjonowanie Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów
Państwowych, zwanej dalej Radą Konsultacyjną lub Radą:
1) powołaną do życia zarządzeniem nr 88 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 listopada 2015 r., zmienionego zarządzeniem nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 24 listopada 2015 r.;
2) działającą pod przewodnictwem oraz w składzie ustalonym z
mocy lub w wykonaniu wyżej wymienionych zarządzeń.
2. Na mocy niniejszego zarządzenia potwierdza się, że:
1) członkami Rady Konsultacyjnej są byli pracownicy jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych, legitymowani według
oceny Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wiedzą,
przydatną w doskonaleniu funkcjonalnym LP, jeżeli przyjmą
zaproszenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do
prac w Radzie;
2) funkcją Rady Konsultacyjnej jest udzielanie konsultacji, wyrażanie opinii oraz zajmowanie stanowisk w sprawach, w których
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zwróci się do Rady.
§ 98
W rozwinięciu zasad, reguł i sposobu funkcjonowania Rady
Konsultacyjnej ustala się, co następuje:
1) członkiem Rady Konsultacyjnej może być pracownik jednostki
organizacyjnej Lasów Państwowych pozostający w okresie
wypowiedzenia stosunku pracy, przy czym wymaga to
zawarcia trójstronnego porozumienia między tym pracownikiem, pracodawcą oraz DGLP, jeżeli pracodawcą nie jest
Dyrekcja Generalnego Lasów Państwowych;
2) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w reprezentowaniu
DGLP może zawierać umowę o pracę, umowę-zlecenia lub
podobną umowę z członkiem Rady Konsultacyjnej będącym
byłym pracownikiem jednostki organizacyjnej Lasów
Państwowych;
3) na podstawie odrębnej umowy członkowie Rady Konsultacyjnej, nie będący pracownikami DGLP, mogą otrzymywać
zwrot kosztów podróży, podwyższonych kosztów wyżywienia
oraz kosztów noclegów – na warunkach obowiązujących w
Lasach Państwowych w odniesieniu do delegacji służbowych;
4) Rada Konsultacyjna działa w formie posiedzeń plenarnych
oraz pracy własnej członków;
5) w celu wyrażenia opinii oraz zajęcia stanowiska Rada
Konsultacyjna lub/oraz członkowie Rady Konsultacyjnej
mogą współdziałać, pobierać informacje oraz rozpoznawać
poglądy stanowisk pracy w jednostkach organizacyjnych
Lasów Państwowych i podmiotów zewnętrznych;
6) Rada Konsultacyjna pod przewodnictwem przewodniczącego ustala:
a) regulamin Rady Konsultacyjnej, który podlega obowiązkowi przekazania do wiadomości Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych,
b) projekt ramowego planu zadań rocznych, podlegającego
konkretyzacji oraz aktualizacji w ciągu roku kalendarzowego;
7) projekt ramowego planu zadań rocznych oraz projekty
konkretyzujące i aktualizujące ten plan podlegają obowiązkowi zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych;
8) plany zadań rocznych oraz ich konkretyzacje i aktualizacje
mogą obejmować zadania wprowadzane do tych planów z
inicjatywy własnej Rady Konsultacyjnej;
9) na potrzeby Rady Konsultacyjnej tworzy się Portal Rady
Konsultacyjnej;
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10) funkcjonowanie Rady Konsultacyjnej mieści się przede
wszystkim w ramach działań LP w zakresie tzw. miękkiej
działalności rozwojowej lub w ramach wspomagania administracji publicznej w sferze dominium;
11) koszty funkcjonowania Rady Konsultacyjnej są pokrywane z
wpłat, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o lasach;
12) obsługa administracyjno-kancelaryjna Rady Konsultacyjnej
stanowi obowiązek Gabinetu Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych;
13) członkostwo w Radzie Konsultacyjnej jest dożywotnie, przy
czym może wygasnąć z woli członka Rady lub na drodze
consensusu.
Rozdział 12.
Forum Ekologiczne
§ 99
1. Wykorzystując dotychczasowe rozwiązania instytucjonalne w
LP, tworzy się Forum Ekologiczne, będące zespołem doradczo-pomocniczym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
2. Obsługę merytoryczną oraz administracyjno-kancelaryjną Forum
zapewnia komórka właściwa ds. ochrony przyrody we współpracy z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych.
3. Członkami Forum Ekologicznego są:
1) moderator forum wytypowany w drodze consensusu przez
instytucje, o których mowa w pkt 3;
2) moderator forum wytypowany przez Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych;
3) przedstawiciele instytucji sektora jednostek niekomercyjnych
w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej, jeżeli funkcjonowanie tych instytucji obejmuje sprawy związane z
ochroną przyrody w lasach, a także sprawy związane z
kształtowaniem różnorodności biologicznej w lasach poprzez
realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu w rozumieniu przepisów ustawy o lasach;
4) przedstawiciele mediów zajmujący się problematyką ochrony
przyrody w lasach oraz kształtowaniem różnorodności biologicznej w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu
zaproszeni do prac w ramach forum przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
5) przedstawiciele świata nauki wytypowani przez Dyrektora
Generalnego oraz wskazani przez jednostki, o których mowa
w pkt 1;
6) przewodniczący Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych;
7) wytypowani członkowie Forum Samorządowego, Duszpasterstwa Leśnego, Leśnej Komisji Kombatanckiej, Bractwa
Leśnego, Komisji Drzewnej, Komisji Wspólnej oraz Stałego
Zespołu Inwentaryzacyjnego.
§ 100
1. Celem ustalenia składu członkowskiego Forum Ekologicznego
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych doprowadza do
sporządzenia, w miarę możliwości, pełnej listy instytucji, o
których mowa w § 99 ust. 2 pkt 3.
2. Pracowników zatrudnionych w Lasach Państwowych zobowiązuje się do rozkolportowania niniejszego zarządzenia, aby
każdy, kto poweźmie informację o tym zarządzeniu, miał możliwość niewładczego zwrócenia się do Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych o wpisanie określonej instytucji na listę, o
której mowa w ust. 1.
3. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kieruje do określonych
instytucji, wprowadzonych na listę, o której mowa w ust. 1 w
powiązaniu z ust. 2, prośbę o wskazanie, w ustalonym operacyjnie terminie, swojego przedstawiciela do prac w ramach
Forum Ekologicznego.
4. Lista, o której mowa w ust. 3, ma charakter otwarty i jest okresowo upubliczniana w Biuletynie Informacyjnym LP, BIP LP oraz
na oficjalnej stronie internetowej LP.
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5. Wskazanie przedstawiciela, w wykonaniu prośby, o której mowa
w ust. 3, jest równoznaczne z uzyskaniem przez wskazanego
statusu członka Forum Ekologicznego. Status ten podlega pisemnemu potwierdzeniu podczas posiedzenia planarnego Forum
Ekologicznego, na które wskazany przybywa po raz pierwszy.
6. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kieruje zaproszenie
do udziału w pracach Forum Ekologicznego do wytypowanych
przez siebie: kandydata na moderatora forum, przedstawicieli
mediów, przedstawicieli świata nauki, przewodniczącego Rady
Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych oraz członków Forum Samorządowego, Leśnej Komisji
Kombatantów, Bractwa Leśnego, Komisji Drzewnej, Komisji
Wspólnej oraz Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej – kierując się
przy tym imperatywem zachowania równowagi poglądów w
ramach Forum Ekologicznego. Skuteczne przyjęcie zaproszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oznacza, iż
zaproszony staje się członkiem Forum Ekologicznego. Postanowienie ust. 5. zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
§ 101
1. Przed inauguracyjnym posiedzeniem Forum Ekologicznego
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zwraca się niewładczo
do instytucji, których przedstawiciele stali się członkami Forum
Ekologicznego w wykonaniu § 100, o wskazanie, w terminie
ustalonym operacyjnie, moderatora forum oraz przedstawicieli
świata nauki z ich strony.
2. Wskazanie, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z pisemną
zgodą wskazanych na pełnienie funkcji moderatora forum. Postanowienia § 100 ust. 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
3. Członkowie Forum Ekologicznego, będący przedstawicielami
instytucji, o których mowa w § 99 ust. 2 pkt 3, mogą, po uzgodnieniu tego w drodze consensusu, zwracać się do Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych o zmianę ich moderata
forum oraz ich przedstawicieli świata nauki. W takim przypadku
postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§ 102
1. Członkostwo Forum jest co do zasady dożywotnie, chyba że
wygaśnie ono:
1) po wycofaniu potwierdzenia członkostwa przez Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych w odniesieniu do
członków Forum Ekologicznego wyłonionych w wykonaniu
§ 100 ust. 6;
2) po wycofaniu potwierdzania członkostwa w związku ze
zmianą moderatora forum lub przedstawiciela (przedstawicieli) świata nauki;
3) po cofnięciu rekomendacji przez instytucje, o których mowa
w § 99 ust. 2 pkt 3.
2. Do uzupełniania składu członkowskiego Forum Ekologicznego
postanowienia poprzedzające stosuje się odpowiednio.
§ 103
Celem Forum Ekologicznego jest przyczynianie się do nieustannego doskonalenia zasad oraz realizacji zasad trwale zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe ze
szczególnym uwzględnieniem ciągłego doskonalenia tejże gospodarki jako narzędzia kształtowania różnorodności biologicznej w
lasach we władaniu LP oraz w otoczeniu ekologicznym tychże
lasów.
§ 104
1. Forum działa w formie spotkań plenarnych zwoływanych z należytym wyprzedzeniem przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych:
1) z jego własnej inicjatywy;
2) na wspólny wniosek obu moderatorów Forum Ekologicznego;
3) na wspólny wniosek członków Forum Ekologicznego, będących przedstawicielami instytucji, o których mowa w § 99
ust. 2 pkt 3.
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2. Spotkania plenarne Forum Ekologiczne powinny być zwoływane
nie rzadziej aniżeli raz na pół roku.
3. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, w piśmie zwołującym
posiedzenie Forum Ekologicznego, przedstawia agendę
spotkania, na którą powinny składać się propozycje punktów
porządku spotkania plenarnego przedstawiane na prośbę
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych przez moderatorów forum, każdego z nich we własnym zakresie.
4. Przebieg posiedzeń plenarnych Forum Ekologicznego może być
transmitowany z wykorzystaniem leśnej telewizji internetowej.
§ 105
1. Każde ze spotkań plenarnych jest dzielone na dwie lub więcej
parzystych części.
2. Moderatorzy Forum Ekologicznego przewodniczą poszczególnym częściom spotkania naprzemiennie.
3. W spotkaniach plenarnych, w celu prezentacji zamierzeń oraz
poglądów, udzielania odpowiedzi na pytania oraz składania
wyjaśnień lub deklaracji woli, biorą udział:
1) Minister Środowiska lub/oraz jego zastępcy albo ich przedstawiciele – z inicjatywy własnej lub po przyjęciu zaproszenia
kierowanego każdorazowo przez Dyrektora Generalnego LP;
2) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wraz z zastępcami
i kierownikami komórek organizacyjnych DGLP;
3) zaproszeni przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w tym na wspólny wniosek moderatorów Forum Ekologicznego lub na wspólny wniosek członków Forum
Ekologicznego, będących przedstawicielami instytucji, o
których mowa w § 99 ust. 2 pkt 3, inni pracownicy jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych, a także osoby spoza
Lasów Państwowych.
§ 106
1. Forum Ekologiczne wyraża swoje stanowisko, w tym formułuje
postulaty i wnioski, w formie uchwał przyjmowanych w drodze
consensusu lub zwykłą większością głosów.
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, są aktami oddziaływania
niewładczego na Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
3. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zastrzega sobie prawo
zwracania się do Ministra Środowiska o poddanie określonych
uchwał Forum Ekologicznego ocenie nadzorczej.
§ 107
Stałymi punktami porządku spotkań plenarnych Forum Ekologicznego są następujące tematy:
1) sprawozdanie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z realizacji uchwał podjętych przez Forum Ekologiczne, w
tym uwzględniające wyniki poddania niektórych uchwał
Forum Ekologicznego ocenie nadzorczej ze strony Ministra
Środowiska;
2) sprawozdanie przedstawiciela Stałego Zespołu Inwentaryzacyjnego o kształtowaniu się wskaźników różnorodności biologicznej w lasach znajdujących się we władaniu LP oraz w
otoczeniu ekologicznym tych lasów;
3) sprawozdanie z działalności przedstawicieli Forum Samorządowego, Duszpasterstwa Leśnego, Leśnej Komisji
Kombatanckiej, Bractwa Leśnego, Komisji Drzewnej oraz
Komisji Wspólnej.
§ 108
W okresie między spotkaniami plenarnymi członkowie Forum
Ekologicznego działają poprzez aktywność intranetową z wykorzystaniem specjalnie dla nich utworzonego w ramach systemu informatycznego LP portalu ekologicznego.
§ 109
Co do zasady członkostwo w Forum Ekologicznym jest realizowane bez wynagrodzenia. Na podstawie odrębnej umowy członkowie Forum Ekologicznego otrzymują zwrot kosztów podróży,
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noclegów, podwyższonych kosztów wyżywienia oraz utraconych
dochodów. Jeżeli jest to uzasadnione wytworzeniem przez członka
Forum Ekologicznego zamówionej przez Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych wartości intelektualnej, w tym ekspertyzy lub
innego utworu, otrzymuje on wynagrodzenie na podstawie umowy
o dzieło, umowy-zlecenia lub umowy podobnej.
§ 110
Funkcjonowanie Forum Ekologicznego odbywa się w ciężar
kosztów działalności Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
stanowiąc przejaw tzw. miękkiej działalności rozwojowej w LP, polegającej głównie na doskonaleniu systemów funkcjonalnych LP.
Koszty te są finansowane z wpłat, o których mowa w art. 53 ust. 1
ustawy o lasach.
Rozdział 13.
Uniformy leśne i poświadczenie przynależności
do Zespołu Duszpasterskiego oraz Bractwa Leśnego
§ 111
1. Ustanawia się uniform leśny niebędący mundurem leśnika
w rozumieniu przepisów ustawy o lasach. Uniform leśny odpowiada wyglądem wyjściowemu mundurowi leśnika, z tym jednak
zastrzeżeniem, że jest pozbawiony elementów stanowiących
odwzorowanie godła narodowego, zaś dystynkcje są w nim
zastąpione naszywkami, będącymi przedmiotem załącznika
nr 6. (Załączników nie drukujemy – przyp. red.).
2. Od członków Zespołu Duszpasterskiego, Komisji Kombatanckiej, Bractwa Leśnego oraz byłych pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, należącym w czasie świadczenia pracy do Służby Leśnej, oczekuje się noszenia uniformu
leśnego w każdym przypadku, gdy okoliczności, skutkujące
efektem promocji LP oraz polskiego modelu leśnictwa, wskazują
w ich ocenie na taką potrzebę. Członkowie Rady Konsultacyjnej,
o których mowa w § 98 pkt 2, należący do Służby Leśnej przed
wejściem w skład Rady Konsultacyjnej na podstawie stosunku
pracy, pod względem postanowień dotyczących w niniejszym
zarządzeniu uniformu leśnego są traktowani jak byli pracownicy
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
§ 112
1. Gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych przygotuje
projekt decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w
sprawie wzorów druków poświadczających przynależność członkowską do Zespołu Duszpasterskiego oraz Bractwa Leśnego.
2. Gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jest
obowiązany do każdorazowego uzgadniania szczegółowego
sposobu wchodzenia przez członków, o których mowa w § 111
ust. 2, w posiadanie uniformu leśnego oraz poświadczenia przynależności członkowskiej do Zespołu Duszpasterskiego oraz
Bractwa Leśnego.
Rozdział 14.
Postanowienia końcowe
§ 113
1. Wydział właściwy w DGLP do spraw informatyki zobowiązuje się
do przystąpienia przy pomocy Zakładu Informatyki Lasów
Państwowych do prac mających na celu reaktywację lub stworzenie portali, o których mowa w postanowieniach poprzedzających. Prace, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny
być zakończone w terminie do końca marca 2016 r.
2. Zastępcę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. gospodarki finansowej i gospodarowania zasobami majątkowymi, Głównego Księgowego Lasów Państwowych oraz Naczelnika Wydziału
Księgowości DGLP zobowiązuje się do:
1) odpowiedniego uwzględnienia postanowień niniejszego
zarządzenia w trakcie prac nad nowelizacją Planu Kont
Lasów Państwowych;
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2) ustalenia sposobu identyfikowania działalności kół emerytów
i rencistów w LP oraz stałych zespołów doradczo-pomocniczych, objętych postanowieniami niniejszego zarządzenia, z
punktu widzenia przepisów o podatku VAT oraz podatku
dochodowym od osób prawnych i fizycznych;
3) zaprojektowania projektu decyzji zarządczej Dyrektora
Generalnego w sprawie wzoru porozumienia w sprawie
zwrotu kosztów podróży, noclegu oraz podwyższonych
kosztów wyżywienia w odniesieniu do członków zespołów
funkcjonujących w ramach DGLP oraz w sprawie dokumentowania tychże kosztów.
3. Członków zespołu doraźnego pracującego nad rozwiązaniem
problemu imprez pracowniczych w Lasach Państwowych zobowiązuje się do uwzględnienia w swoim działaniu okoliczności, że
niektóre formy działania stałych zespołów doradczo-pomocniczych mogą przypominać imprezy masowe w rozumieniu przepisów prawa powszechnego na ten temat.
4. Komórkę organizacyjną właściwą w DGLP do spraw pracowniczych zobowiązuje się do zaprojektowania we współdziałaniu ze
stanowiskiem pracy właściwym w DGLP do spraw bhp projektu
decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
w sprawie ubezpieczania uczestników określonych zjazdów
oraz posiedzeń plenarnych, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, od następstw nieszczęśliwych zdarzeń oraz od odpowiedzialności cywilnej organizatorów lub osób przewodzących tym
zjazdom oraz posiedzeniom plenarnym.

§ 115
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc
wszystkie akty sprawstwa kierowniczego dotyczące kwestii
objętych postanowieniami niniejszego zarządzenia.
2. Osoby stanu duchownego sprawujące dotąd, w tym w ramach
utrwalonego zwyczaju, opiekę duszpasterską nad pracownikami
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych stają się członkami Zespołu Duszpasterskiego w rozumieniu postanowień
niniejszego zarządzenia – z zachowaniem dotychczasowych
godności i funkcji z tym związanych.
3. Postanowienie ust. 2 odnosi się odpowiednio do członków
tzw. komisji kombatanckich, Bractwa Leśnego oraz Rady
Konsultacyjnej.
§ 116
Załączniki nr 3 i 5 stanowią część składową niniejszego zarządzenia wyłącznie w formie zapisu numerycznego.
§ 117
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega
podaniu do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

§ 114
Postanowienia niniejszego zarządzenia nie naruszają postanowień aktów sprawstwa kierowniczego Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych dotyczących:
1) stałych zespołów osłony badawczej, tworzonych na potrzeby
naukowego wsparcia realizacji różnych przedsięwzięć rozwojowych w LP;
2) zespołów doraźnych, których członkami są pracownicy DGLP
lub/oraz pracownicy innych jednostek organizacyjnych LP, a
także osoby spoza Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

ZARZĄDZENIE NR 4
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 5 lutego 2016 r.
w sprawie drzew matecznych uznanych w 2015 roku
ZG.7020.3.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, a także w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w wykonaniu zadania Dyrektora

1
2

3

4

Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33
ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach3, a także w § 8 ust. 1 pkt 1 ww. Statutu4,
zarządzam, co następuje:

Przepis art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 671) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Przepis § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. 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 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz
ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
Przepis § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowi, że Dyrektor Generalny ustala w szczególności szczegółowe zasady
prowadzenia gospodarki leśnej w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe.
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§1
Uznaje się za drzewa mateczne sto osiemnaście drzew o numerach 10 797 – 10 914, wymienionych w wykazie stanowiącym
załącznik nr 1.
§2
1. Drzewa mateczne wyłącza się od wyrębu oraz innego użytkowania łącznie z towarzyszącymi drzewami porównawczymi oraz
otuliną.
2. Otulinę drzewa matecznego stanowi otaczający drzewostan
rosnący na powierzchni kołowej o promieniu równym wysokości
drzewa matecznego (do 30 m).
3. W otulinie wykonuje się tylko niezbędne cięcia sanitarne lub
selekcyjne oraz inne zabiegi pielęgnacyjne wynikające z planu
urządzenia lasu przewidziane dla wydzielenia, w którym rośnie
drzewo mateczne.

§4
Zobowiązuje się dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, wymienionych w załączniku nr 1, do uzupełnienia
Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego Lasy Państwowe w
SILPweb-Zasoby o uznane drzewa mateczne w terminie jednego
miesiąca od dnia wejścia w życie ww. zarządzenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3
Do drzew matecznych, o których mowa w § 1, mają zastosowanie przepisy określone w Zarządzeniu nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie
ochrony leśnych zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa i
hodowli drzew leśnych (zn. spr.: ZH-7132-7/2013).

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 5 lutego 2016 r.
Wykaz drzew
uznanych w 2015 roku za drzewa mateczne
RDLP Lublin
Lp.
1

Nr IBL

Gatunek

2

3

Nadleśnictwo
4

Obręb

Leśnictwo

5

6

Oddz.

Wiek

H

D

Wskaźnik
Jak.

Masy

7

8

9

10

11

12

16c

103

32

61

A+

b

Dołha

143b

124

31

44

A

b

Dołha

143b

124

31

42

A+

b

Międzyrzec

Żerocin

280a

130

35

75

A+

B+

Grabarka

Żelizna

232b

69

29

35

A

B

Parczew

Sosnowica

Turno

187c

61

25

34

A

A

Parczew

Sosnowica

Turno

187a

61

27

34

A+

B

BRZ

Parczew

Parczew

Białka

182a

76

30

37

A

B+

1.

10 797

SO

Międzyrzec

Międzyrzec

Przyłuki

2.

10 798

SO

Międzyrzec

Międzyrzec

3.

10 799

SO

Międzyrzec

Międzyrzec

4.

10 800

DB.S

Międzyrzec

5.

10 801

BRZ

Międzyrzec

6.

10 802

BRZ

7.

10 803

BRZ

8.

10 804

9.

10 805

BRZ

Parczew

Parczew

Białka

182a

76

31

34

a

B

10.

10 806

BRZ

Parczew

Parczew

Makoszka

138d

71

27

41

A

B

11.

10 807

BRZ

Parczew

Parczew

Makoszka

24p

71

29

42

A

B+

12.

10 808

BRZ

Parczew

Parczew

Gościniec

80c

59

25

26

A+

b

13.

10 809

CZR.P

Świdnik

Świdnik

Stary Gaj

41a

73

24

52

A+

B+

14.

10 810

CZR.P

Świdnik

Świdnik

Stary Gaj

37b

69

29

70

A

B+

15.

10 811

CZR.P

Świdnik

Świdnik

Chmiel

405b

43

24

41

A+

b

16.

10 812

CZR.P

Świdnik

Świdnik

Chmiel

366c

65

26

43

A+

b

17.

10 813

CZR.P

Świdnik

Świdnik

Siostrzytów

198d

64

23

32

A

b

18.

10 814

CZR.P

Świdnik

Świdnik

Siostrzytów

198d

64

23

32

A

b

Ciąg dalszy załącznika na str. 26
BILP 3/2016

25

Ciąg dalszy załącznika ze str. 25
19.

10 815

DB.S

Chełm

Zawadówka

Pawłów

252d

96

27

50

A+

b

20.

10 816

DB.S

Chełm

Zawadówka

Góry

207c

83

31

46

A

B+

21.

10 817

DB.S

Chełm

Zawadówka

Góry

207c

83

30

49

A

B+

22.

10 818

BRZ

Chełm

Zawadówka

Rozkosz

64a

72

27

36

A

b

23.

10 819

BRZ

Chełm

Zawadówka

Rozkosz

64a

72

27

46

A

B+

24.

10 820

CZR.P

Chełm

Zawadówka

Wierzchowiny

293a

74

22

36

A+

b

25.

10 821

WZ.S

Chełm

Zawadówka

Wierzchowiny

325d

89

32

71

-

-

26.

10 822

DB.S

Chełm

Zawadówka

Wierzchowiny

332b

92

27

46

A+

B+

27.

10 823

DB.S

Chełm

Zawadówka

Wierzchowiny

332b

92

26

50

A+

B+

28.

10 824

DB.S

Chełm

Zawadówka

Wierzchowiny

332b

92

27

42

A

b

29.

10 825

DB.S

Strzelce

Strzelce

Stefankowice

149a

147

33

70

A+

B

30.

10 826

DB.S

Strzelce

Strzelce

Stefankowice

110h

133

32

52

A+

b

31.

10 827

DB.S

Strzelce

Strzelce

Stefankowice

110h

133

36

79

A

B+

32.

10 828

DB.S

Strzelce

Strzelce

Maziarnia

151a

140

37

69

A

B+

33.

10 829

DB.S

Strzelce

Strzelce

Maziarnia

151a

140

34

64

A+

b

34.

10 830

DB.S

Strzelce

Strzelce

Maziarnia

151a

140

37

72

A+

B

35.

10 831

BK

Tomaszów

Tomaszów

Werechanie

240i

127

38

58

A+

b

36.

10 832

JD

Tomaszów

Tomaszów

Ulów

281g

106

30

81

A

B+

37.

10 833

JD

Tomaszów

Tomaszów

Ulów

281g

106

33

85

A

B+

38.

10 834

JD

Tomaszów

Tomaszów

Ulów

281g

106

31

81

A

B+

39.

10 835

JD

Tomaszów

Tomaszów

Ulów

281g

106

35

93

A+

B+

40.

10 836

JD

Tomaszów

Tomaszów

Ulów

281g

106

34

83

A

B+

41.

10 837

JD

Tomaszów

Tomaszów

Ulów

281g

106

40

85

A

B+

42.

10 838

JD

Tomaszów

Tomaszów

Ulów

281g

106

40

90

A

b

43.

10 839

JD

Tomaszów

Tomaszów

Ulów

281g

106

37

75

A

B+

44.

10 840

DB.S

Tomaszów

Lubycza

Bełżec

90a

95

32

54

A

b

45.

10 841

DB.S

Tomaszów

Lubycza

Bełżec

90a

95

34

55

A+

b

46.

10 842

BK

Tomaszów

Lubycza

Potoki

298d

104

35

58

A+

b

47.

10 843

BK

Tomaszów

Lubycza

Potoki

298d

104

35

58

A+

B

48.

10 844

DB.S

Tomaszów

Lubycza

Siedliska

355h

94

36

48

A+

b

49.

10 845

DB.S

Tomaszów

Lubycza

Siedliska

355h

94

36

53

A

B

50.

10 846

DB.S

Tomaszów

Lubycza

Siedliska

355h

94

35

44

A

b

51.

10 847

DB.S

Tomaszów

Lubycza

Siedliska

356c

93

36

50

A+

B+

52.

10 848

DB.S

Tomaszów

Lubycza

Siedliska

356c

93

38

54

A+

B+

53.

10 849

DB.S

Tomaszów

Lubycza

Siedliska

356c

93

35

51

A+

B+

54.

10 850

DB.S

Tomaszów

Lubycza

Siedliska

356c

93

36

58

A+

b

55.

10 851

DB.S

Tomaszów

Lubycza

Siedliska

356c

93

37

55

B

B

56.

10 852

DB.S

Tomaszów

Lubycza

Siedliska

356c

93

39

53

A

B+

57.

10 853

DB.S

Tomaszów

Lubycza

Siedliska

356c

93

35

47

A

b

58.

10 854

JD

Tomaszów

Lubycza

Siedliska

356c

118

37

75

a

b

59.

10 855

BK

Zwierzyniec

Zwierzyniec

Podzamcze

261j

104

31

52

A

b

60.

10 856

JD

Zwierzyniec

Zwierzyniec

Debry

219a

132

37

75

a

B+

61.

10 857

JW

Zwierzyniec

Zwierzyniec

Adamów

152a

89

27

57

A+

b

62.

10 858

JD

Zwierzyniec

Zwierzyniec

Adamów

152a

109

34

76

A

B+

63.

10 859

JW

Zwierzyniec

Zwierzyniec

Adamów

152a

89

27

64

A

b

64.

10 860

ŚW

Zwierzyniec

Tereszpol

Kukiełki

314i

116

29

54

a

B+

65.

10 861

ŚW

Zwierzyniec

Tereszpol

Kukiełki

132k

176

34

75

a

B+

Ciąg dalszy załącznika na str. 27
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Ciąg dalszy załącznika ze str. 26
66.

10 862

OL

Zwierzyniec

Tereszpol

Bukownica

69a

101

32

57

a

B+

67.

10 863

SO

Zwierzyniec

Tereszpol

Bukownica

81a

116

30

50

A

b

68.

10 864

JD

Zwierzyniec

Tereszpol

Bukownica

25g

151

36

64

A

b

69.

10 865

JD

Zwierzyniec

Zwierzyniec

Zwierzyniec

97a

105

35

64

a

b

70.

10 866

JD

Zwierzyniec

Zwierzyniec

Zwierzyniec

97a

105

36

77

a

b

RDLP Zielona Góra
Wskaźnik

Lp.

Nr IBL

Gatunek

Nadleśnictwo

Obręb

Leśnictwo

Oddz.

Wiek

H

D

Jak.

Masy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

10 867

DB.S

Nowa Sól

Przyborów

Odra

86a

117

42

56

A+

b

2.

10 868

DB.S

Nowa Sól

Przyborów

Odra

86a

117

38

52

A+

b

3.

10 869

DB.S

Nowa Sól

Przyborów

Odra

115c

147

35

61

A+

b

4.

10 870

DB.S

Nowa Sól

Przyborów

Odra

115c

147

37

61

A+

b

5.

10 871

DB.S

Nowa Sól

Przyborów

Odra

115c

147

39

76

A+

B

6.

10 872

DB.S

Nowa Sól

Przyborów

Odra

115c

147

38

67

A+

b

7.

10 873

DB.S

Nowa Sól

Przyborów

Odra

115c

147

38

77

A

B

8.

10 874

DB.S

Nowa Sól

Przyborów

Odra

115c

147

37

68

A

b

9.

10 875

DB.S

Nowa Sól

Przyborów

Odra

182a

113

37

53

A+

b

10.

10 876

DB.S

Nowa Sól

Przyborów

Odra

180a

109

37

59

A+

B

11.

10 877

DB.S

Nowa Sól

Przyborów

Odra

182c

113

37

62

A+

b

12.

10 878

DB.S

Przytok

Przytok

Dąbrowa

18d

103

28

47

A+

b

13.

10 879

DB.S

Przytok

Przytok

Dąbrowa

7g

135

34

61

A+

b

14.

10 880

DB.S

Przytok

Przytok

Dąbrowa

27a

98

34

58

A+

b

15.

10 881

DB.S

Przytok

Przytok

Dąbrowa

35a

98

31

53

A+

B

Wskaźnik

RDLP Szczecin
Lp.

Nr IBL

Gatunek

Nadleśnictwo

Obręb

Leśnictwo

Oddz.

Wiek

H

D

1

2

4

6

7

8

9

11

12

13

Jak.

Masy

14

15

1.

10 882

DB.B

Sulęcin

Sieniawa

Grochów

151a

121

37

55

A

b

2.

10 883

DG

Karwin

Karwin

Grotów

107h

103

35

55

A+b

A+b

3.

10 884

DG

Karwin

Karwin

Grotów

107h

103

37

75

A

B+

4.

10 885

DG

Karwin

Karwin

Grotów

107h

103

37

79

A+

B+

5.

10 886

MD

Smolarz

Drezdenko

Zagórze

267a

77

36

47

a

B

6.

10 887

MD

Smolarz

Drezdenko

Zagórze

267a

77

38

51

A

B+

7.

10 888

MD

Smolarz

Drezdenko

Zagórze

267a

77

37

58

A

B+

8.

10 889

MD

Smolarz

Drezdenko

Zagórze

267a

77

36

54

a

B

9.

10 890

LP

Smolarz

Smolarz

Czarny Las

336a

70

30

29

A

b

10.

10 891

LP

Smolarz

Smolarz

Czarny Las

336a

70

32

38

A

A

11.

10 892

BRZ

Barlinek

Barlinek

Kinice

21h

61

29

32

A+

b

12.

10 893

BRZ

Barlinek

Barlinek

Kinice

21h

61

28

32

AB

B

Dokończenie załącznika na str. 28
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Dokończenie załącznika ze str. 27
RDLP Gdańsk
Lp.

Nr IBL

Gatunek

Nadleśnictwo

Obręb

Leśnictwo

Oddz.

Wiek

H

Wskaźnik

D

Jak.
1

2

4

6

7

8

9

11

12

13

Masy

14

15

1.

10 894

OL

Kolbudy

Sobowidze

Sobowidze

63m

88

29

49

A

b

2.

10 895

OL

Kolbudy

Sobowidze

Sobowidze

63m

88

28

54

A

B+

3.

10 896

WZ.S

Kolbudy

Sobowidze

Sobowidze

54f

89

28

45

A+

b

4.

10 897

WZ.S

Kolbudy

Sobowidze

Sobowidze

54f

89

28

50

A

B

5.

10 898

DB.S

Kolbudy

Sobowidze

Sobowidze

53c

123

34

47

A+

b

6.

10 899

DB.S

Lębork

Lębork

Nowa Wieś

316a

130

33

60

A+

B

7.

10 900

DB.S

Lębork

Lębork

Nowa Wieś

316a

110

30

45

A+

b

8.

10 901

DB.S

Lębork

Lębork

Nowa Wieś

316a

130

31

62

A

B

9.

10 902

DB.S

Lębork

Lębork

Nowa Wieś

316a

120

33

49

A+

b

10.

10 903

DB.S

Lębork

Lębork

Nowa Wieś

316a

110

31

43

A+

b

11.

10 904

DB.S

Lębork

Lębork

Nowa Wieś

316a

120

30

47

A+

b

12.

10 905

DB.S

Lębork

Lębork

Nowa Wieś

316a

120

31

51

A+

b

13.

10 906

CZR.P

Elbląg

Elbląg

Dąbrowa

235d

41

23

50

A+

B+

14.

10 907

CZR.P

Elbląg

Kadyny

Górki

95c

68

26

48

A+

B

15.

10 908

CZR.P

Elbląg

Elbląg

Dąbrowa

321n

63

28

47

A+

B

16.

10 909

CZR.P

Elbląg

Elbląg

Dąbrowa

321n

63

27

49

A+

b

17.

10 910

DB.S

Elbląg

Elbląg

Dębica

355l

123

31

50

A+

b

18.

10 911

LP

Kwidzyn

Kwidzyn

Polno

249k

92

33

43

A+

b

19.

10 912

LP

Kwidzyn

Kwidzyn

Polno

249k

92

30

40

A+

b

20.

10 913

DB.S

Kwidzyn

Kwidzyn

Polno

219b

120

33

54

A+

b

21.

10 914

BK

Kwidzyn

Kwidzyn

Polno

221A

100

33

44

A+

b

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 5 lutego 2016 r.
Zestawienie drzew
uznanych w 2015 roku za drzewa mateczne
Gatunek

RDLP

Lublin

SO

DB.S

4

25

Zielona Góra

10

7

1

BK

JD

JW

ŚW

OL

4

14

2

2

1

DG

MD

LP

2

10
4

50

Razem
70
15

1

Gdańsk

28

BRZ CZR.P WZ.S

15

Szczecin

Razem

DB.B

1

12

3
4

2

1

11

3

5

4

2
14

2

2

3

3

4

2

12

2

21

4
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ZARZĄDZENIE NR 5
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 5 lutego 2016 r.
w sprawie wyłączonych drzewostanów nasiennych uznanych i skreślonych w 2015 roku
oraz wyłączonych drzewostanów nasiennych, dla których wydano w 2015 roku zgodę
na rozpoczęcie użytkowania rębnego
ZG.7020.4.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, a także 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 3 ustawy o lasach3, a także w § 8 ust. 1 pkt 1 ww. Statutu4
– zarządzam, co następuje:
§1
1. Uznaje się za wyłączone drzewostany nasienne piętnaście drzewostanów o łącznej powierzchni 141,5 ha, wymienionych
w wykazie stanowiącym załącznik nr 1.
2. Drzewostany nasienne, o których mowa w ust. 1, wyłącza się od
wyrębu i innego użytkowania.
§2
1. Do wyłączonych drzewostanów nasiennych, o których mowa
w § 1, mają zastosowanie przepisy określone w Zarządzeniu
nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21
marca 2013 r. w sprawie ochrony leśnych zasobów genowych
na potrzeby nasiennictwa i hodowli drzew leśnych (zn. spr.:
ZH-7132-7/2013).
2. Zobowiązuje się dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, wymienionych w załączniku nr 1, do rozpoczęcia
zagospodarowania wyłączonych drzewostanów nasiennych,
o których mowa w § 1, w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie
ww. zarządzenia.

1

2

3

4

§3
Skreśla się z rejestru wyłączonych drzewostanów nasiennych
sześć drzewostanów o łącznej powierzchni 66,57 ha, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2.
§4
Zezwala się na rozpoczęcie użytkowania rębnego w dwudziestu
wyłączonych drzewostanach nasiennych o łącznej powierzchni
379,80 ha, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3.
§5
Zobowiązuje się dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, wymienionych w załączniku nr 1 i 2, do uzupełnienia
Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego Lasy Państwowe
w SILPweb-Zasoby o uznane i skreślone wyłączone drzewostany
nasienne w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie
ww. zarządzenia.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Przepis art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 671) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Przepis § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. 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 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz
ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
Przepis § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowi, że Dyrektor Generalny ustala w szczególności szczegółowe zasady
prowadzenia gospodarki leśnej w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 5 lutego 2016 r.
Wykaz drzewostanów
uznanych w 2015 roku za wyłączone drzewostany nasienne
RDLP Katowice
Lp.

Nadleśnictwo

Obręb

Leśnictwo

1.

Andrychów

Kalwaria

Brody

2.

Wisła

Wisła

Dziechcinka

3.

Wisła

Wisła

Malinka
Razem

Gatunek

Wiek

152d

JD

100

Powierzchnia
(ha)
4,42

16f

JD BK

148

7,48

112b

ŚW

113

6,00

Oddział

17,9
Dokończenie załącznika na str. 30
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Dokończenie załącznika ze str. 29
RDLP Gdańsk

1.

Kolbudy

Sobowidze

Wojanowo

122a

BK

124

Powierzchnia
(ha)
3,28

2.

Kolbudy

Jodłowo

Ostróżki

131f

BK

104

14,67

3.

Gdańsk

Gniewowo

Marianowo

145f

BK

110

22,63

Lp.

Nadleśnictwo

Obręb

Leśnictwo

Oddział

Gatunek

Wiek

4.

Lębork

Lębork

Małoszyce

206f

DB.B

117

4,44

5.

Lębork

Lębork

Nowa Wieś

316a

DB.S

132

11,33

6.

Kwidzyn

Kwidzyn

Polno

221ac

BK

100

17,37

7.

Kwidzyn

Ryjewo

Benowo

160ag

SO

120

13,87

Razem

87,59

RDLP Szczecin
Lp.

Nadleśnictwo

Obręb

Leśnictwo

Oddział

Gatunek

Wiek

DB.S

106

Powierzchnia
(ha)
6,48

1.

Myślibórz

Myślibórz

Rów

463b,464f

2.

Rokita

Golczewo

Imno

212f,213f

SO

112

19,21

3.

Smolarz

Smolarz

Górzyska

438a

DB.B

118

6,00

4.

Smolarz

Smolarz

Czarny Las

336a

LP

72

2,21

5.

Sulęcin

Sulęcin

Grochów

218i

DB.B

111

2,11

Razem

36,01

Ogólna powierzchnia uznanych w 2015 roku wyłączonych drzewostanów nasiennych wynosi 141,50 ha.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 5 lutego 2016 r.
Wykaz skreślonych w 2015 roku
wyłączonych drzewostanów nasiennych
RDLP Katowice
Lp.

Nadleśnictwo

Obręb

Leśnictwo

Oddział

Gatunek

Rok uznania

Nr
RLMP_LP

Powierzchnia
(ha)

1.

Jeleśnia

Jeleśnia

Sopotnia

208d

ŚW

1997

22 252

9,06*

2.

Ujsoły

Ujsoły

Okrągłe

76b,87b

ŚW

1997

20 660

41,88*

3.

Ustroń

Brenna

Leśnica

128g

ŚW

1997

34 251

3,75*

Razem

54,69

* Zmniejszenie powierzchni istniejącego WDN-u.
RDLP Gdańsk
Lp.

Nadleśnictwo

Obręb

1.

Kaliska

Wirty

2.

Kaliska

Wirty

Leśnictwo
Kamienna
Karczma
Kamienna
Karczma

Oddział

Gatunek

Rok uznania

Nr
RLMP_LP

Powierzchnia
(ha)

99g

SO

1969

8 144

2,52

114d

SO

1979

8 169

5,86

Razem

8,38
Dokończenie załącznika na str. 31
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Dokończenie załącznika ze str. 30
RDLP Warszawa
Lp.
1.

Nadleśnictwo
Drewnica

Obręb
Tłuszcz

Leśnictwo

Oddział

Gatunek

Rok uznania

Nr
RLMP_LP

Powierzchnia
(ha)

27g

OL

1960

15 584

3,50

Rybienko
Razem

3,50

Ogólna powierzchnia skreślonych w 2015 roku wyłączonych drzewostanów nasiennych wynosi 66,57 ha.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 5
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 5 lutego 2016 r.
Wykaz wyłączonych drzewostanów nasiennych,
dla których w 2015 roku wydano zgodę
na rozpoczęcie użytkowania rębnego
RDLP Katowice
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nadleśnictwo
Sucha
Sucha
Sucha
Sucha
Ujsoły
Oleśno
Brzeg
Kluczbork

Obręb

Leśnictwo

Oddział

Gatunek

Sucha
Sucha
Sucha
Sucha
Rycerka
Olesno
Lubsza
Gorzów Śląski

Lachowice
Tarnawa
Stryszawa
Stryszawa
Rycerzowa
Siedem Źródeł
Barucice
Bąków

270b
150c
183c
183h
156b, 157abc, 158a
179d
114i
223n,

BK
BK
JD
JD
ŚW
SO
OL
SO

Rok
uznania
1963
1987
1997
1980
1987
1978
1970
1960

Nr RLMP

Powierzchnia

43 273
43 270
45 701
45 702
20 665
45 667
7 025
201

10,03
21,00
13,21
7,15
81,56
7,45
5,00
7,70

Razem

153,10

RDLP Gdańsk
Lp.
1.
2.

Nadleśnictwo
Kolbudy
Gdańsk

Obręb
Jodłowo
Gniewowo

Leśnictwo
Ostróżki
Marianowo

Oddział

Gatunek

129c
112a

BK
BK

Rok
uznania
1995
1989

Nr RLMP

Powierzchnia

34 794
8 451

10,35
18,00

Razem

28,35

RDLP Szczecin
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nadleśnictwo
Bolewice
Dobrzany
Głusko
Gryfino
Myślibórz
Nowogard
Rokita
Rokita
Smolarz

Obręb
Bolewice
Dobrzany
Wołogoszcz
Rozdoły
Myślibórz
Czeremnica
Rokita
Rokita
Drezdenko

Leśnictwo
Bolewice
Kielno
Moczele
Kołowo
Grzybno
Olszyca
Kartlewo L.
Kartlewo L.
Radowo

Oddział

Gatunek

187g, 192a, 193abd
467i, 468c
3a
174ab
170d
69f
565c
538g, 539w
342d, 343a

SO
BK
BK
BK
BK
ŚW
ŚW
SO
DB.B

Razem
* Dotyczy części istniejącego WDN-u.
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Rok
uznania
2001
1996
1963
1979
1996
1986
1997
1960
1979

Nr RLMP

Powierzchnia

12 300
31 652
31 648
32 053
43 002
6 417
39 812
44 055
6 368

16,01
7,72
7,04
16,56*
6,89
11,49
2,59
3,53
20,18
92,01

Dokończenie załącznika na str. 32
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Dokończenie załącznika ze str. 31
RDLP Warszawa
Lp.
1.

Nadleśnictwo
Łochów

Obręb
Łochów

Leśnictwo
Urle

Oddział

Gatunek

Nr RLMP

Powierzchnia

392d, 393bc, 394cd,
401cd, 402a, 403a

Rok
uznania

SO

1989

47 359

106,34

Razem

106,34

Ogólna powierzchnia wyłączonych drzewostanów nasiennych, dla których w 2015 r. wydano zgodę na rozpoczęcie użytkowania rębnego,
wynosi 379,80 ha.

ZARZĄDZENIE NR 6
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 5 lutego 2016 r.
w sprawie obiektów zachowawczych uznanych w 2015 roku
ZG.7020.5.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, a także 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 3 ustawy o lasach3, a także w § 8 ust. 1 pkt 1 ww. Statutu4
– zarządzam, co następuje:
§1
1. Uznaje się za obiekty zachowawcze dwa drzewostany o łącznej
powierzchni 6,65 ha, wymienione w wykazie stanowiącym
załącznik nr 1.
2. Drzewostany zachowawcze, o których mowa w ust. 1, wyłącza
się od wyrębu i innego użytkowania.
§2
1. Do obiektów zachowawczych, o których mowa w § 1, mają zastosowanie przepisy określone w Zarządzeniu nr 29 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie ochrony leśnych zasobów genowych na potrzeby
nasiennictwa i hodowli drzew leśnych (zn. spr.: ZH-7132-7/2013).

1

2

3

4

2. Zobowiązuje się dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach do rozpoczęcia zagospodarowania obiektów
zachowawczych, o których mowa w § 1, w ciągu trzech lat od
dnia ukazania się ww. zarządzenia.
§3
Zobowiązuje się dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach do uzupełnienia Rejestru Leśnego Materiału
Podstawowego Lasy Państwowe w SILPweb-Zasoby o uznane
drzewostany zachowawcze w terminie jednego miesiąca od dnia
wejścia w życie ww. zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Przepis art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 671) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Przepis § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. 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 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz
ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
Przepis § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowi, że Dyrektor Generalny ustala w szczególności szczegółowe zasady
prowadzenia gospodarki leśnej w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 5 lutego 2016 r.
WYKAZ DRZEWOSTANÓW
uznanych w 2015 roku za drzewostany zachowawcze
RDLP Katowice
Lp.

Nadleśnictwo

Obręb

Leśnictwo

1.

Kup

Popielów

Lubienie

2.

Kup

Pokój

Dąbrówka Dolna

Oddział

Gatunek

Wiek

Powierzchnia
(ha)

252c, 253a

DB.S

174

3,67

111g

SO

169

3,98

Razem

7,65

Ogólna powierzchnia uznanych w 2015 roku drzewostanów zachowawczych wynosi 7,65 ha.
ZARZĄDZENIE NR 7
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie korekty Instrukcji Ochrony Lasu, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego
z dnia 22 listopada 2011 r. oraz korekty Instrukcji Urządzania Lasu, stanowiącej załącznik
do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego z dnia 21 listopada 2011 r.
ZO.0210.1.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3
pkt 3 i 4 ustawy o lasach3 – zarządzam, co następuje:
§1
W Instrukcji Ochrony Lasu, w rozdziale 1.1. Kontrola występowania szkodników korzeni, wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 19 lit. c, § 21 ust. 3, § 23 ust. 2 sformułowania „stałe
pędraczyska” zamienia się na „uporczywe pędraczyska”.
2. Dodaje się § 19a, który przyjmuje brzmienie:
„1. Za uporczywe pędraczyska uznajemy obszary leśne, na
których występują pędraki chrabąszczy (majowego, kasztanowca), guniaka czerwczyka, wałkarza lipczyka i ogrodnicy niszczylistki w ilościach zagrażających trwałości lasu
lub powodujących zakłócenia w prowadzeniu zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.
Czas trwania uporczywych pędraczysk uzależniony jest od
szeregu czynników oddziałujących na te obszary. Najczęściej obejmuje on okres od kilku do kilkunastu rójek głównych chrabąszcza. Wygaszanie uporczywych pędraczysk
można osiągnąć przede wszystkim poprzez regulację
liczebności owadów doskonałych.
2. Do uznania obszaru za uporczywe pędraczysko przyjmuje
się następujące kryteria:
a) stwierdzone wzmożone występowanie owadów doskonałych chrabąszczy w drzewostanach;
b) zagrożenie od pędraków wynikające z corocznej oceny
wykonanej przez ZOL;
1

2

3

c) poziom poprawek w uprawie 5-letniej, wykonywanych
na skutek żeru pędraków, przekraczający 30%;
d) brak możliwości uzyskania odnowienia lub zalesienia z
powodu szkód powodowanych przez pędraki;
e) wykonanie zabiegów z zastosowaniem środków
ochrony roślin w trakcie dwóch kolejnych rójek.
3. Uporczywe pędraczyska, zatwierdzane w systemie informatycznym przez DGLP, wyznacza nadleśnictwo w
uzgodnieniu z ZOL i RDLP.
4. Jednostką podziału powierzchniowego, dla której wyznaczane są uporczywe pędraczyska, jest oddział.”
§2
W Instrukcji Urządzania Lasu, w rozdziale 3.3.5. Cecha drzewostanu, w § 26 ust. 1 dodaje się punkt „19) uporczywe pędraczysko.”
§3
Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości poprzez kolportaż
pocztą elektroniczną oraz opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 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 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, a pkt 4, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje planowanie urządzeniowe w lasach
i prognozowanie w leśnictwie.
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ZARZĄDZENIE NR 8
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie zawieszenia Zarządzenia nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i procedur postępowania
w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych
w zakresie dysponowania środkami funduszu leśnego
EP.0210.1.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 58 ust. 1–4 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 poz. 2100) oraz
w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu
Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

2. Sprawy dotyczące bieżącej obsługi środków związanych z
funduszem leśnym rozpatrywane będą w trybie roboczym na
podstawie dekretacji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
1. Zawieszam stosowanie Zarządzenia nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie
zasad i procedur postępowania w jednostkach organizacyjnych
Lasów Państwowych w zakresie dysponowania środkami
funduszu leśnego.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

ZARZĄDZENIE NR 9
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie zawieszenia Zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad zarządzania projektami
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe”
OS.011.2.1.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 58 ust. 1–4 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 poz. 2100) oraz
w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu
Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:
§1
1. Zawieszam, do czasu opracowania nowych zasad, stosowanie
Zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad
zarządzania projektami w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe”.
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2. Do czasu opracowania nowych regulacji dotyczących kierowania przedsięwzięciami rozwojowymi decyzję o sposobie ich
realizacji podejmuje właściwy dyrektor lub nadleśniczy.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski
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ZARZĄDZENIE NR 10
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie powołania stałych zespołów osłony naukowej
OR.003.2.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach, w związku z § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3
pkt 3 i 6 ustawy o lasach – postanawia się, co następuje:
§1
1. Powołuję stałe zespoły, stanowiące zespoły doradczo-pomocnicze Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zwane dalej
zespołami:
A. Zespół ds. różnorodności biologicznej na obszarze Lasów
Państwowych, mający na celu wsparcie naukowe działań
Lasów Państwowych na rzecz inwentaryzacji i oceny
bogactwa przyrodniczego, w następującym składzie
osobowym:
1) dr inż. Piotr Brewczyński – RDLP w Krośnie – przewodniczący;
2) prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki – SGGW, działający na
podstawie umowy o dzieło;
3) prof. dr hab. Maria Rudawska – ID PAN w Kórniku, działająca na podstawie umowy o dzieło;
4) dr inż. Andrzej M. Jagodziński – ID PAN w Kórniku, działający na podstawie umowy o dzieło;
5) dr inż. Andrzej Łabędzki – UP w Poznaniu, działający na
podstawie umowy o dzieło;
6) dr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka – IBL, działająca na
podstawie umowy o dzieło;
7) prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk – UR w Krakowie, działający
na podstawie umowy o dzieło;
8) dr Jadwiga Sienkiewicz – IOŚ, działająca na podstawie
umowy o dzieło;
9) mgr inż. Bożydar Neroj – BULiGL, działający na podstawie
umowy o dzieło;
10) prof.dr hab. Wanda Olech-Piasecka – SGGW, działająca
na podstawie umowy o dzieło;
11) prof. dr hab. Jacek Hilszczański – IBL, działający na
podstawie umowy o dzieło.
B. Zespół ds. raportowania dwutlenku węgla, mający na celu
wsparcie naukowe działań Lasów Państwowych na rzecz
urzeczywistniania idei leśnych gospodarstw węglowych, w
następującym składzie osobowym:
1) prof. dr hab. Jacek Oleksyn – ID PAN w Kórniku – przewodniczący, działający na podstawie umowy o dzieło;
2) prof. dr hab. Apolonia Ostrowska – IOŚ, działająca na
podstawie umowy o dzieło;
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3) prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald – IBL, działający na
podstawie umowy o dzieło;
4) prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki – DGLP;
5) dr inż. Andrzej M. Jagodziński – ID PAN w Kórniku, działający na podstawie umowy o dzieło;
6) prof. dr hab. Michał Zasada – SGGW, działający na
podstawie umowy o dzieło;
7) prof. dr. hab. Janusz Olejnik – UP w Poznaniu, działający
na podstawie umowy o dzieło;
8) dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR w Krakowie, działający na podstawie umowy o dzieło;
9) prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki – SGGW, działający na
podstawie umowy o dzieło;
10) dr inż. Paweł Strzeliński – UP w Poznaniu, działający na
podstawie umowy o dzieło;
11) dr Jan Borzyszkowski – IOŚ, działający na podstawie
umowy o dzieło;
12) mgr inż. Radomir Bałazy – IBL, działający na podstawie
umowy o dzieło.
C. Zespół do spraw bilansu drewna, mający na celu wsparcie
naukowe działań Lasów Państwowych na rzecz identyfikacji
przepływu surowca drzewnego i wyrobów z drewna, w składzie osobowym:
1) dr inż. Artur Królicki – RDLP w Krośnie – przewodniczący;
2) prof. dr hab. Ewa Ratajczak – ITD, działająca na podstawie
umowy o dzieło;
3) dr inż. Stanisław Zajączkowski – BULiGL, działający na
podstawie umowy o dzieło;
4) mgr inż. Andrzej Leonowicz – BULiGL, działający na
podstawie umowy o dzieło;
5) mgr inż. Damian Zieliński – DGLP;
6) Artur Łączyński – GUS, działający na podstawie umowy o dzieło.
D. Zespół ds. analizy retrospektywnej i prognostycznej sytuacji
finansowo-gospodarczej LP, mający na celu opracowanie,
przy wsparciu naukowym, opisu ontologicznego, oprogramowania służącego symulowaniu i prognozowaniu sytuacji
finansowo-gospodarczej LP, w następującym składzie
osobowym:
1) mgr inż. Andrzej Czerski – DGLP – przewodniczący;
2) dr hab. inż. Janusz Kocel – IBL, działający na podstawie
umowy o dzieło;
3) mgr inż. Cezary Świstak – RDLP w Białymstoku;
4) mgr inż. Sebastian Wiśniewski – DGLP;
5) mgr inż. Adrian Chmilowski – ZILP;
6) mgr inż. Damian Zieliński – DGLP.

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.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; § 10 Statut Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powołać inne stałe lub doraźne zespoły doradcze dla określonych spraw
i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określić zasady i tryb działania takich zespołów.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz
ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz
nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.
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2. Na wniosek przewodniczących zespołów lub z inicjatywy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do prac w ramach
zespołów, na uzgodnionych warunkach, mogą być dopraszane
inne osoby niż członkowie wymienieni w ust 1 pkt A, B, C i D.
§2
1. Zespoły, na zaproszenie Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych oraz z jego udziałem, rozpoczną swoje sformalizowane działanie od pierwszego spotkania w siedzibie Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych, oddzielnie dla każdego z
zespołów.
2. Podczas spotkania, o którym mowa w ust. 1:
a) zostaną wręczone pisma informujące o powołaniu do pracy w
zespole,
b) nastąpi zawarcie z członkami zespołu umów o dzieło,
c) zostanie przyjęty szczegółowy plan działania zespołu.
3. Zespoły swoje obowiązki będą wypełniały w ramach indywidualnej pracy ich członków oraz poprzez okresowe spotkania,
odrębne dla każdego z zespołów, w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z udziałem lub bez udziału Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych – według potrzeb.
4. Spotkania, o których mowa w ust. 3, będą zwoływane z inicjatywy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych lub przewodniczących poszczególnych zespołów.
5. Kierownicy wydziałów DGLP zobowiązani są do udzielania – na
wniosek przewodniczących zespołów – niezbędnej pomocy
zespołom w sprawach merytorycznych, które będą wymagały
rozstrzygnięć.

§5
1. Obsługę merytoryczną i administracyjno-kancelaryjną zespołu
ds. różnorodności biologicznej na obszarze Lasów Państwowych prowadzi Wydział Ochrony Przyrody.
2. Obsługę merytoryczną i administracyjno-kancelaryjną zespołu
ds. raportowania dwutlenku węgla prowadzi Zespół Doradców w
Gabinecie Dyrektora Generalnego.
3. Obsługę merytoryczną i administracyjno-kancelaryjną zespołu
ds. bilansu drewna prowadzi Biuro Marketingu.
4. Obsługę merytoryczną i administracyjno-kancelaryjną zespołu
ds. analizy retrospektywnej i prognostycznej sytuacji finansowo-gospodarczej LP prowadzi Wydział Analiz Ekonomicznych
i Planowania.
§6
W sprawach nieuregulowanych tym zarządzeniem decyzję
podejmuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
§7
Traci moc Decyzja nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia tematycznych
zespołów roboczych na potrzeby prac nad Bilansem otwarcia
Lasów Państwowych.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega
podaniu do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

§3
Przewodniczący Zespołów składają bieżące sprawozdania z
postępu prac zespołów na żądanie Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych oraz opracowania końcowe z prac zespołów.
§4
Koszty związane z posiedzeniami zespołów, w tym koszty wynagrodzeń członków zespołów, pokrywa Dyrekcja Generalna Lasów
Państwowych ze środków funduszu leśnego.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 15
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie korekty składu osobowego oraz przedłużenia terminu prac
zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego aplikacji SILPweb-Zasoby
ZG.7020.2.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
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Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3
pkt 1a ustawy o lasach3, a także w § 8 ust. 2 pkt 44 oraz w § 105
ww. statutu – postanawia się, co następuje:

Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor
Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
Przepis § 10 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźne, zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać tryb działania takich zespołów.
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§1
Ze składu zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego
aplikacji SILPweb-Zasoby, powołanego zarządzeniem nr 78 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 grudnia 2013 r.,
znak: ZG-7130-48/13, wyłączam Panią Paulinę Kłysik. W skład
zespołu zadaniowego SILPweb-Zasoby powołuję Panią Katarzynę
Derek oraz Pana Piotra Szwarca – pracowników Zakładu Informatyki Lasów Państwowych.

§3
Czas pracy zespołu ustalam do dnia 31 grudnia 2017 r.
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu
do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie
w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

§2
Zasady udziału Pani Katarzyny Derek i Pana Piotra Szwarca w
pracach zespołu SILPweb-Zasoby zostały uzgodnione z zainteresowanymi oraz z dyrektorem Zakładu Informatyki Lasów Państwowych przez naczelnika Wydziału Gospodarki Leśnej DGLP.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 17
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników
GD.O.001.2.2016
Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe1 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z okoliczności, że zgodnie z § 12 Statutu Lasów Państwowych Dyrekcja
Generalna Lasów Państwowych (DGLP) jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, stanowiącą aparat wykonawczy DGLP
– postanawiam, co następuje:
§1
1. Na dzień 1 lutego 2016 r., z moim udziałem i moich zastępców,
zwołuję do sali nr 201 w siedzibie DGLP na godzinę 8.00 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;
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4) przewodniczący Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych (lub członek tej Rady przez
niego wskazany);
5) przewodniczący organizacji związkowych działających w
DGLP (lub osoba przez niego wskazana), jeżeli będą tym
zainteresowani.
§2
1. Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
2. W trakcie narady kierowników zapadną ustalenia co do ewentualnej kontynuacji narady w kolejnych dniach.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor
Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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DECYZJA NR 18
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany Decyzji nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie sporządzenia dokumentu
pn. „Bilans otwarcia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”, znak: (GK.0186.4.2015)
GK.0186.4.2015
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33
ust. 3 pkt 1 a ustawy o lasach3, a także § 8 ust. 2 pkt 44 oraz § 105
ww. statutu, mając na względzie Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 13 z dnia 30.05.1994 r. w sprawie
zasad przekazania i przejmowania powierzonego majątku i dokumentów jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – postanawia się, co następuje:
§1
Paragraf pierwszy pkt 1 decyzji nr 90 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 7 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:
1. „W związku ze zmianami personalnymi w listopadzie 2015 r.
na stanowiskach kierowniczych w Lasach Państwowych, w
celu m.in. stworzenia podstaw ekonomicznych i formalnoprawnych koniecznych dla powodzenia działań rozwojowych
planowanych do urzeczywistnienia w odniesieniu do LP
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w roku 2016 i latach następnych – w terminie do 15 lutego
2016 r. zostanie sporządzony dokument »Bilans otwarcia
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe«,
zwany dalej bilansem otwarcia.”
§2
Pozostałe postanowienia decyzji nr 90 pozostają bez zmian.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega
upowszechnieniu z wykorzystaniem funkcjonującego w ramach
DGLP elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD)
oraz publikacji wewnątrzinstytucjonalnej w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor
Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
Przepis § 10 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźne, zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać tryb działania takich zespołów.

DECYZJA NR 20
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie zbierania informacji na temat tradycyjnych imprez organizowanych dla pracowników
w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
GK.166.1.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1 oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3. pkt 1a
ustawy o lasach3 – postanawiam, co następuje:

1

2

3

§1
1. Dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz
dyrektorów zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym,
w szczególności CILP oraz OTL Gołuchów, zobowiązuję do
przedłożenia informacji na temat tradycyjnych imprez pracowni-

Art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
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czych organizowanych przez daną jednostkę organizacyjną LP
oraz jednostki nadzorowane.
2. Przez imprezę pracowniczą należy rozumieć przedsięwzięcie
realizowane przez pracodawcę w oparciu głównie o własne
zasoby pracy oraz własne pozostałe zasoby ekonomiczne,
charakteryzujące się w szczególności:
1) nazwą własną;
2) funkcją celu, którą mogą być:
a) świadczenia wypoczynkowe, kulturalne, oświatowe, rekreacyjne oraz sportowe – pobierane przez pracowników,
byłych pracowników oraz inne uprawnione osoby,
b) szeroko rozumiana integracja załogi, w szczególności
dokonywana poprzez poprawę atmosfery pracy – prowadząca do wzrostu stopnia utożsamiania się pracowników
z misją i interesem ekonomicznym pracodawcy,
c) edukacja przyrodniczoleśna uczestników imprezy pracowniczej, adresowana głównie do pracowników jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych.
3. Dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych zobowiązuję do zebrania i przesłania informacji zbiorczo z nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

Status imprezy pracowniczej zdefiniowany został w tabeli „Identyfikacja imprez pracowniczych” załączonej do niniejszej decyzji
jako załącznik nr 1.
Przykładowy sposób wypełniania tabeli stanowi załącznik nr 2
do niniejszej decyzji.

§2
Informacje, o których mowa w § 1, należy przesłać do dnia
9 lutego 2016 r. w formie tabelarycznej, jak niżej:

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Nazwa
jednostka
organizacyjnej
LP

BILP 3/2016

Nazwa własna
imprezy
pracowniczej

Status imprezy
pracowniczej

§3
Niniejszą decyzję otrzymują Pani i Panowie dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (wszyscy) oraz Pani i Panowie
dyrektorzy zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym
(wszyscy).
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega upublicznieniu z wykorzystaniem funkcjonującego w ramach DGLP elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD) lub doręczeniu
do jednostek organizacyjnych funkcjonujących poza tym systemem.

Impreza
pracownicza
w podziale
analitycznym
na części
składowe
– etapy
składowe
imprezy wraz
z podziałem
na podmioty
biorące udział
w organizacji

Uczestnicy

Źródło
finansowania

Uwagi
co do przebiegu
imprezy
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Załącznik nr 1 do Decyzji nr 20
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 29 stycznia 2016 r.
IDENTYFIKACJA
imprez pracowniczych

Stopień
autonomiczności
imprezy
pracowniczej

Liczba jednostek
organizacyjnych
realizujących
imprezę
pracowniczą
(uczestniczących
wykonawczo
w imprezie
pracowniczej)
– stopień
samodzielności
jednostek
organizacyjnych
w przeprowadzaniu
imprez
pracowniczych

Funkcja celu imprezy pracowniczej

1

2

3

Źródło finansowania
imprezy
pracowniczej

Osoby uprawnione
do udziału
w imprezie
pracowniczej
w charakterze
beneficjenta

Możliwość
prowadzenia
imprezy
pracowniczej
w godzinach,
przeznaczonych
na realizację zadań
służbowych

4

5

6

Pracownicy danej
jednostki
organizacyjnej Lasów
Państwowych; byli
Imprezy generujące
pracownicy danej
świadczenia
jednostki
kulturalno-oświatowe
organizacyjnej Lasów Imprezy pracownicze
poza godzinami
Państwowych; inne
Środki, związane
wykonywania zadań
z zakładowym
osoby uprawnione –
służbowych przez
funduszem
stosownie
pracowników,
do zapisów
świadczeń socjalnych
będących
Imprezy generujące
w regulaminie
beneficjentami
świadczenia
zakładowego
świadczeń
rekreacyjno-sportowe
funduszu świadczeń
z tych imprez
socjalnych danej
jednostki
Imprezy pracownicze
organizacyjnej Lasów
monofunkcyjne
Państwowych
Imprezy generujące
świadczenia
wypoczynkowe

Imprezy o funkcji
integracyjnej

Imprezy jako
przedsięwzięcia
autonomiczne

Imprezy pracownicze
edukacyjne mogą
Imprezy o funkcji
odbywać się
Środki obrotowe we
Pracownicy danej
edukacyjnej
w ramach godzin
władaniu
jednostki
jednostki
(edukacja
przeznaczonych
organizacyjnej Lasów organizacyjnej Lasów na realizację zadań
adresowana
do pracowników
służbowych przez
Państwowych
Państwowych
jednostek
pracowników
organizacyjnych
będących
Lasów Państwowych)
beneficjentami
świadczeń z imprez
edukacyjnych

Imprezy pracownicze
realizowane
przez poszczególne
jednostki
organizacyjne Lasów
Państwowych

Imprezy pracownicze
wielofunkcyjne

Imprezy, będące
kombinacyjnym
połączeniem imprez
pracowniczych
monofunkcyjnych

Pracownicy danej
jednostki
organizacyjnej Lasów
Państwowych; byli
pracownicy jednostki
Środki związane
organizacyjnej Lasów
z zakładowym
Państwowych; inne
funduszem
uprawnione osoby
świadczeń socjalnych
– stosownie
oraz środki obrotowe
do zapisów
– udział środków
w regulaminie
zależny od znaczenia
zakładowego
poszczególnych
funduszu świadczeń
funkcji celu danej
socjalnych danej
imprezy
jednostki
wielofunkcyjnej
organizacyjnej Lasów
Państwowych
oraz stosownie
do charakteru danej
imprezy
wielofunkcyjnej

Imprezy pracownicze
poza godzinami
wykonywania zadań
służbowych przez
pracowników
będących
beneficjentami
świadczeń z tych
imprez, chyba że
zdecydowanie
dominującą funkcją
celu danej imprezy
wielofunkcyjnej jest
funkcja edukacyjna
(edukacja
adresowana głównie
do pracowników
jednostek
organizacyjnych LP)
– w godzinach
przeznaczonych na
realizację zadań
służbowych

Ciąg dalszy tabeli na str. 41
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Ciąg dalszy tabeli ze str. 40
1

2

3

4

5

6

Imprezy generujące
świadczenia
wypoczynkowe
Środki, związane
z zakładowym
Imprezy generujące funduszem świadczeń
socjalnych (środki
świadczenia
kulturalno-oświatowe we władaniu jednostek
organizacyjnych,
których pracownicy
biorą udział
w danej imprezie
pracowniczej,
w tym wraz
z członkami rodzin
i innych uprawnionych
osób, związanych
z daną jednostką
Imprezy generujące
organizacyjną Lasów
świadczenia
Państwowych)
rekreacyjno-sportowe

Imprezy jako
przedsięwzięcia
autonomiczne

Pracownicy jednostek
organizacyjnych
Lasów Państwowych;
byli pracownicy
ww. jednostek
organizacyjnych
Lasów Państwowych;
inne osoby uprawnione
– stosownie
do zapisów
Imprezy pracownicze
w regulaminach
poza godzinami
zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych wykonywania zadań
służbowych przez
poszczególnych
pracowników
jednostek
będących
organizacyjnych
beneficjentami
Lasów Państwowych
świadczeń z tych
imprez

Imprezy pracownicze Imprezy pracownicze
realizowane wspólnie
monofunkcyjne
przez co najmniej
dwie jednostki
organizacyjne
w zasięgu regionalnej
dyrekcji Lasów
Państwowych
Imprezy o funkcji
(w tym imprezy
integracyjnej
regionalne,
tj. imprezy
z udziałem
pracowników
i innych beneficjentów
związanych
Środki obrotowe we
Pracownicy jednostek
z większością
władaniu jednostek
organizacyjnych
jednostek
Imprezy pracownicze
organizacyjnych
Lasów Państwowych
organizacyjnych
mogą odbywać się
Lasów Państwowych
Lasów Państwowych,
w ramach godzin,
Imprezy o funkcji
działających
przeznaczonych na
edukacyjnej (edukacja
w zasięgu danej
realizację zadań
adresowana
regionalnej dyrekcji
służbowych przez
do pracowników
Lasów Państwowych)
pracowników
jednostek
będących
organizacyjnych
beneficjentami
Lasów Państwowych)
świadczeń
z imprez
edukacyjnych

Imprezy pracownicze
wielofunkcyjne

Imprezy, będące
kombinacyjnym
połączeniem imprez
pracowniczych
monofunkcyjnych

Pracownicy jednostek Imprezy pracownicze
organizacyjnych
poza godzinami
Lasów Państwowych; wykonywania zadań
byli pracownicy
służbowych przez
Środki związane
jednostek
pracowników
z zakładowym
organizacyjnej Lasów
będących
funduszem
Państwowych; inne
beneficjentami
świadczeń socjalnych uprawnione osoby –
świadczeń z tych
oraz środki obrotowe
stosownie
imprez, chyba że
– udział środków
do zapisów
zdecydowanie
zależny
w regulaminach
dominującą funkcją
od znaczenia
zakładowego
celu danej imprezy
poszczególnych
funduszu świadczeń
wielofunkcyjnej jest
funkcji celu danej
socjalnych jednostek
funkcja edukacyjna
imprezy
organizacyjnych
(edukacja
wielofunkcyjnej
Lasów Państwowych adresowana głównie
oraz stosownie
do pracowników
do charakteru
jednostek
danej imprezy
organizacyjnych
wielofunkcyjnej
Lasów Państwowych)

Ciąg dalszy tabeli na str. 42
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Ciąg dalszy tabeli ze str. 41
1

2

3

4

5

6

Imprezy generujące
świadczenia
wypoczynkowe

Imprezy pracownicze
realizowane wspólnie
przez jednostki
organizacyjne
działające
na terenie co najmniej
dwóch regionalnych
dyrekcji Lasów
Państwowych (w tym
imprezy ogólnopolskie,
tj. imprezy z udziałem
pracowników i innych
beneficjentów,
związanych z istotną
liczbą jednostek
organizacyjnych,
wchodzących w skład
Lasów Państwowych)

Imprezy jako
przedsięwzięcia
autonomiczne

Pracownicy jednostek
organizacyjnych
Lasów Państwowych;
byli pracownicy
Imprezy generujące
Imprezy pracownicze
jednostek
świadczenia
poza godzinami
organizacyjnej Lasów
kulturalno-oświatowe
wykonywania zadań
Państwowych; inne
służbowych przez
uprawnione osoby –
Środki związane
pracowników
stosownie
z zakładowym
będących
do zapisów
funduszem świadczeń
beneficjentami
w regulaminach
socjalnych
świadczeń z tych
zakładowego
Imprezy generujące
imprez, chyba że
funduszu
świadczeń
świadczenia
zdecydowanie
socjalnych
jednostek
rekreacyjno-sportowe
dominującą funkcją
organizacyjnych
celu danej imprezy
Imprezy pracownicze
Lasów Państwowych
wielofunkcyjnej jest
monofunkcyjne
oraz stosownie
funkcja edukacyjna
do charakteru danej
imprezy wielofunkcyjnej
Imprezy o funkcji
integracyjnej

Imprezy o funkcji
edukacyjnej

Imprezy pracownicze
wielofunkcyjne

Imprezy pracownicze
będące przejawem
wspólnego
przedsięwzięcia
jednostek
organizacyjnych
Lasów Państwowych

Imprezy, będące
kombinacyjnym
połączeniem imprez
pracowniczych
monofunkcyjnych

Imprezy pracownicze
mogą odbywać się
Środki obrotowe we
w ramach godzin
Pracownicy jednostek
władaniu jednostek
przeznaczonych
organizacyjnych
organizacyjnych
na realizację zadań
Lasów Państwowych
Lasów Państwowych
służbowych przez
pracowników będących
beneficjentami
świadczeń
z imprez edukacyjnych
Pracownicy jednostek
organizacyjnych Lasów
Państwowych; byli
pracownicy jednostek
Środki związane
organizacyjnej Lasów
z zakładowym
Państwowych; inne
funduszem świadczeń uprawnione osoby –
socjalnych oraz środki
stosownie
obrotowe – udział
do zapisów
środków zależny
w regulaminach
od znaczenia
zakładowego funduszu
poszczególnych
świadczeń socjalnych
funkcji celu danej
jednostek
imprezy
organizacyjnych
wielofunkcyjnej
Lasów Państwowych
oraz stosownie
do charakteru danej
imprezy
wielofunkcyjnej

Imprezy integrujące społeczność leśną
Lasów Państwowych

Środki związane
z funduszem leśnym

Imprezy integrujące społeczność leśną
Lasów Państwowych
w połączeniu z efektem edukacji
przyrodniczoleśnej

Środki związane
z funduszem leśnym
w połączeniu
ze środkami
obrotowymi
poszczególnych
jednostek
organizacyjnych
Lasów Państwowych

Imprezy pracownicze
poza godzinami
wykonywania zadań
służbowych przez
pracowników będących
beneficjentami
świadczeń z tych
imprez, chyba że
zdecydowanie
dominującą funkcją
celu danej imprezy
wielofunkcyjnej jest
funkcja edukacyjna
(edukacja adresowana
głównie
do pracowników
jednostek
organizacyjnych
Lasów Państwowych)

Pracownicy
poszczególnych
jednostek
organizacyjnych
Lasów Państwowych

Imprezy pracownicze
poza godzinami
wykonywania zadań
służbowych przez
Pracownicy
pracowników
Środki związane
poszczególnych
będących
z funduszem leśnym
Imprezy integrujące społeczność leśną
jednostek
beneficjentami
w połączeniu
Lasów Państwowych
organizacyjnych Lasów
świadczeń
ze środkami
w połączeniu z efektem edukacji
Państwowych; byli
z tych imprez
obrotowymi (jeżeli
przyrodniczoleśnej, a także
pracownicy jednostek
występuje element
w połączeniu z poborem świadczeń
organizacyjnych Lasów
edukacyjny) oraz
kulturalno-oświatowych, rekreacyjnoPaństwowych oraz inne
środkami związanymi
-sportowych (lub tylko w połączeniu
osoby uprawnione
z ZFŚS
z poborem świadczeń kulturalno-oświatowych
– stosownie
poszczególnych
lub rekreacyjno-sportowych)
m.in. do zapisów
jednostek
w regulaminach
organizacyjnych
zakładowego funduszu
Lasów Państwowych
świadczeń socjalnych

Dokończenie tabeli na str. 43
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Dokończenie tabeli ze str. 42
1

2

3

Narady gospodarcze,
szkolenia
lub przedsięwzięcia
promocyjne
oraz edukacyjne
prowadzone
przez poszczególne
jednostki
organizacyjne Lasów
Państwowych
z elementami imprez
pracowniczych

Imprezy pracownicze
towarzyszące
naradom
gospodarczym,
szkoleniom
lub przedsięwzięciom
w zakresie promocji Narady gospodarcze,
szkolenia
polskiego modelu
lub przedsięwzięcia
leśnictwa
promocyjne
oraz Lasów
oraz edukacyjne
Państwowych,
o charakterze
a także
regionalnym
w zakresie edukacji
leśnej społeczeństwa
Narady gospodarcze,
szkolenia
lub przedsięwzięcia
promocyjne
oraz edukacyjne
o charakterze
centralnym

BILP 3/2016

Imprezy pracownicze
jako imprezy
towarzyszące

4

Imprezy, generujące Co do zasady imprezy
świadczenia
pracownicze powinny
kulturalno-oświatowe być finansowane ze
źródeł, z których są
finansowane
przedsięwzięcia,
którym
te imprezy towarzyszą,
z tym że za
dopuszczalne należy
uznać sfinansowanie
Imprezy integracyjne
lub dofinansowanie
imprez pracowniczych
ze źródeł,
z których imprezy te
są finansowane jako
imprezy
Imprezy edukacyjne
autonomiczne

Imprezy wielofunkcyjne

5

6

Narady gospodarcze,
szkolenia
lub przedsięwzięcia
promocyjne
i edukacyjne
co do zasady powinny
Pracownicy jednostek
odbywać się
organizacyjnych Lasów
w godzinach,
przeznaczonych na
Państwowych
realizację zadań
i inne osoby, będące
służbowych
uprawnionymi
(w tym w ramach
uczestnikami narad
gospodarczych,
delegacji służbowych);
szkoleń
imprezy pracownicze
lub przedsięwzięć
towarzyszące powinny
odbywać się
promocyjnych
po wyczerpaniu
i edukacyjnych
dziennego porządku
narady gospodarczej,
szkolenia
czy działań
promocyjnych
i edukacyjnych
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2

1

Coroczna Pielgrzymka
Leśników
na Jasną Górę

Nazwa własna imprezy
pracowniczej

Nazwa
jednostki
organizacyjnej
LP
4

Impreza pracownicza
w podziale analitycznym
na części składowe

Strona kościelna jako podmiot
Impreza wielofunkcyjna,
zewnętrzny:
wyczerpująca znamiona
wspólne działanie
wspólnego przedsięwzięcia
z Lasami Państwowymi
jednostek organizacyjnych Lasów
w przeprowadzeniu przemarszu
Państwowych, przeprowadzana
paradnego na Jasną Górę,
wspólnie
(2) celebra uroczystej mszy
ze strukturami kościelnymi
dla leśników, ich rodzin oraz innych
(z możliwością współdziałania
uczestników Pielgrzymki
z innymi podmiotami
(z wykorzystaniem Orkiestry
zewnętrznymi,
Reprezentacyjnej Lasów Państwowych
na przykład szkołami leśnymi)
oraz zespołów hejnalistów leśnych).
– mająca na celu przede
wszystkim integrację
Lasy Państwowe:
społeczności leśnej w połączeniu
(1) przejazd (droga do Częstochowy
z poborem różnorakich
oraz powrót) uczestników w ramach
świadczeń kulturalnodanej jednostki organizacyjnej Lasów
-oświatowych.
Państwowych (lub przejazd wspólny)
Funkcja jednostki wiodącej
w zalecanej formie wycieczki
przypada Regionalnej Dyrekcji
krajoznawczej,
Lasów Państwowych
(2) przemarsz paradny na Jasną Górę
w Katowicach we współpracy
z uwzględnieniem rozwiązań związanych
z CILP.
z częściowo procesyjnym
jego charakterem,
(3) zgromadzenie integracyjne
po zakończeniu mszy świętej (dla
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, nadleśniczych, wybranej
reprezentacji pracowników jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych),
(4) powszechne zgromadzenie
integracyjne na terenach
przyklasztornych dla ogółu pracowników
jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych (przesłanie integracyjne
Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych, występy hejnalistów
leśnych, swobodna wymiana poglądów),
(5) tradycyjne spotkanie biesiadne
w leśnictwie Blachownia.
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Status imprezy pracowniczej

(1) pracownicy jednostek
organizacyjnych Lasów
Państwowych wraz członkami
rodzin oraz inne osoby,
uprawnione na mocy
regulaminów zfśs do poboru
świadczeń kulturalno-oświatowych.
(2) członkowie Duszpasterstwa
Leśnego jako ciała opiniodawczo-doradczego Dyrektora
Generalnego Lasów
Państwowych oraz dyrektorów
regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych,
(3) kombatanci leśni
jako członkowie Komisji
Kombatanckiej – ciała
opiniodawczo-doradczego
Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych,
(4) członkowie Bractwa Leśnego,
(5) przedstawiciele administracji
rządowej
i samorządowej,
parlamentarzyści, członkowie
organów i innych (wyżej
niewymienionych) ciał
opiniodawczych Dyrektora
Generalnego Lasów
Państwowych oraz dyrektorów
regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, reprezentanci
świata nauki, kultury i sztuki,
działacze organizacji
pozarządowych (w tym Polskiego
Związku Łowieckiego),
przedstawiciele mediów
oraz osoby będące źródłem
szczególnej wiedzy
i doświadczeń,
(6) osoby, związane podmioty
zewnętrzne wspólnie
przeprowadzające
imprezę (np. szkoły leśne).
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Uczestnicy

Szczegółowa charakterystyka
tradycyjnych imprez pracowniczych w Lasach Państwowych

Przejazd
do Częstochowy oraz powrót
z wykorzystaniem środków,
związanych
z zfśs poszczególnych
jednostek organizacyjnych LP
(pobór świadczeń
krajoznawczych).
Pozostałe koszty pokrywane
ze środków związanych
na wspólne przedsięwzięcia
jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych.
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System finansowania

Mimo że przejazdy zbiorowe
na Jasną Górę rozpoczynają się
w wielu przypadkach
we wczesnych godzinach
porannych, zalecane jest
nadawanie tym przejazdom,
a zwłaszcza powrotom, znamion
wycieczki krajoznawczej, przede
wszystkim poprzez planowanie
postojów w miejscach
zasługujących na choćby
krótkotrwałe zwiedzanie;
w trakcie podróży zalecane jest
prezentowanie filmów
krajoznawczych, dotyczących
terenów trasy przejazdu; osoba
odpowiedzialna powinna
przekazywać podstawowe
informacje o Jasnej Górze
oraz inne informacje
krajoznawcze.
Współdziałanie strony kościelnej
sprawia,
że przemarsz paradny
ma częściowo charakter
przemarszu procesyjnego,
w którym mogą brać udział m.in.
członkowie rodzin pracowników
jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych. Tradycyjnie
w przemarszu paradnym powinna
uczestniczyć Orkiestra
Reprezentacyjna Lasów
Państwowych.
W trakcie powszechnego
zgromadzenia integracyjnego na
terenach przyklasztornych
powinna być możliwość pobrania
w kilku miejscach
(za przekazaniem odpowiednich
znaków legitymacyjnych
rozdawanych przed rozpoczęciem
podróży) standardowych pakietów
posiłkowych.
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Uwagi
co do przebiegu imprezy

Załącznik nr 2 do Decyzji nr 20
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 29 stycznia 2016 r.

DECYZJA NR 21
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
oraz dyrektorami Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych
oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
GD.O.001.2.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z całokształtu obowiązków nałożonych na Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych jako reprezentanta pracodawcy, skutkujących
w szczególności nakazem zapewnienia przez niego należytej funkcjonalności Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP)
– postanawiam, co następuje:

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

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

1

2

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

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

DECYZJA NR 22
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 lutego 2016 r.
zmieniająca Decyzję nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 stycznia 2016 roku
w sprawie utworzenia tematycznych zespołów roboczych
na potrzeby prac nad Bilansem otwarcia Lasów Państwowych
OR.003.1.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 62 i § 103 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w wykonaniu zadania Dyrek1

2

3

4
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tora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in.
w art. 33 ust. 3 pkt 34 i 65 ustawy o lasach – postanawia się, co
następuje:

Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; § 10 Statut Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powołać inne stałe lub doraźne zespoły doradcze dla określonych spraw
i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określić zasady i tryb działania takich zespołów.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz
ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz
nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.
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§1
W § 1 ust. 1 Decyzji nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia tematycznych zespołów roboczych na potrzeby prac nad Bilansem
otwarcia Lasów Państwowych w pkt A zmienia się nazwę Zespołu
na Zespół ds. różnorodności biologicznej na obszarze Lasów
Państwowych i dodaje się ppkt 8 i 9 o następującym brzmieniu:
„8) prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka – SGGW;
9) prof. dr hab. Jacek Hilszczański – IBL”.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega
upowszechnieniu z wykorzystaniem funkcjonującego w ramach
DGLP elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD)
oraz publikacji wewnątrzinstytucjonalnej w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

§2
Pozostałe postanowienia ww. decyzji nr 1 pozostają bez zmian.

DECYZJA NR 23
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 8 lutego 2016 r.
w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników
GD.O.001.3.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z okoliczności, że zgodnie z § 12 Statutu Lasów Państwowych Dyrekcja
Generalna Lasów Państwowych (DGLP) jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, stanowiącą aparat wykonawczy DGLP
– postanawiam, co następuje:
§1
1. Na dzień 10 lutego 2016 r., z moim udziałem i moich zastępców,
zwołuję do sali nr 201 w siedzibie DGLP na godzinę 8.00 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) przewodniczący Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych (lub członek tej Rady przez
niego wskazany);

1

2

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

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor
Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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DECYZJA NR 24
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami
Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych
oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
GD.O.001.3.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z całokształtu obowiązków nałożonych na Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych jako reprezentanta pracodawcy, skutkujących
w szczególności nakazem zapewnienia przez niego należytej funkcjonalności Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP)
– postanawiam, co następuje:
§1
Jako wiążące kierowników komórek organizacyjnych DGLP
przyjmuję ustalenia z narady, która odbyła się w dniu 10 lutego
2016 r., zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika
nie drukujemy – przyp. red.).

1

2

§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 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor
Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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DECYZJA NR 25
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie:
(1) ustalenia obowiązującego w Lasach Państwowych rozumienia
niektórych terminów związanych z oceną prawidłowości wszelkich działań,
(2) obowiązującej w Lasach Państwowych klasyfikacji aktów prawnych
będących podstawą identyfikowania działań jako zgodnych z kryterium legalności,
(3) obowiązującej w Lasach Państwowych identyfikacji decyzji zarządczych
oraz zarządzeń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
GI.0210.3.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w § 8 ust. 1
pkt 63 oraz w § 8 ust. 2 pkt 64 Statutu Lasów Państwowych – postanawiam, co następuje:
§1
W celu zapewnienia należytego funkcjonowania Lasów
Państwowych, w tym należytego realizowania działalności kontrolnej w Lasach Państwowych, w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji
ustalam obowiązujące w Lasach Państwowych rozumienie terminów: „kryterium legalności”, „kryterium celowości”, „kryterium
gospodarności” oraz „kryterium rzetelności”.
§2
1. W celu zapewnienia poprawnej identyfikacji działalności naruszającej w Lasach Państwowych kryterium legalności, w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji ustalam obowiązującą w Lasach
Państwowych klasyfikację aktów prawnych.
2. Naruszenie regulacji aktów prawnych, o których mowa w ust. 1,
należy w Lasach Państwowych identyfikować jako przejaw działania (lub zaniechania) obrażającego kryterium legalności.

1

2

3
4

§3
W celu m.in. zapewnienia należytej wewnątrzinstytucjonalnej
identyfikacji formy organizacyjno-prawnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w szczególności w celu doprowadzenia do zaniechania zdarzającego się w Lasach Państwowych
uznawania decyzji zarządczych i zarządzeń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za akty prawa wewnętrznego w rozumieniu linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, w załączniku
nr 3 ustala się obowiązującą w Lasach Państwowych linię interpretacyjną w tym zakresie.
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega upowszechnieniu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania dokumentami oraz
publikacji wewnątrzinstytucjonalnej w Biuletynie Informacyjnym
Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor
Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”;
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
§ 8 ust. 1 pkt 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala (…) system informacyjny Lasów Państwowych.
§ 8 ust. 2 pkt 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych (…) inicjuje i koordynuje działalność w zakresie podwyższania
kwalifikacji pracowników Lasów Państwowych.
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Akty
Ogólne akty
indywidualnostosowania
-konkretne
prawa
(np. akt łaski) (np. zarządzenie
o wyborach)

Określone umowy
międzynarodowe
(w tym będące
pierwotnymi źródłami
prawa w Unii
Europejskiej)

Akty
stosowania
prawa
specyficzne

Akty
indywidualno-konkretne
(np. decyzje
administracyjne
czy wyroki
sądowe)

Akty stosowania prawa mające
szczegółową podstawę
w ustawach zwykłych

Układy zbiorowe pracy
i akty podobne

Akty prawa wewnętrznego (akt prawny niemający
waloru aktu powszechnie obowiązującego)

Określone
rozporządzenia unijne
(powszechnie
obowiązujące wtórne
źródło prawa UE)

Akty
indywidualno-konkretne
(np. decyzje
zarządcze
Dyrektora
Generalnego
Lasów
Państwowych)

Akty
cywilnoprawne

Jednostronne
oświadczenia
woli (będące
aktami
oddziaływania
władczego
lub
niewładczego)

Porozumienia
administracyjne

Umowy
(porozumienia)
dwustronne
lub wielostronne
itp. akty
cywilnoprawne

Porozumienia
społeczne

Uchwały, podejmowane
przez jednostki sektora
organizacji pozarządowych,
zespoły opiniodawczo-doradcze
oraz przez podobne byty prawne
(jeżeli z mocy nie są układami
zbiorowymi pracy albo nie
wyczerpują znamion „ułomnych”
aktów prawa wewnętrznego
lub „ułomnych” ogólnych aktów
stosowania prawa)

Akty oddziaływania niewładczego
stanowione przez administrację
publiczną (nie wyłączając administracji
instytucji międzynarodowych itp.)

Akty ogólnego
zarządu
(np. zarządzenia
Dyrektora
Generalnego
Lasów
Państwowych)

Akty
służbowego
sprawstwa
kierowniczego

Akty prawne będące aktami wykonania aktów prawnych powszechnie lub wewnętrznie obowiązujących, a także
aktów stosowania prawa czy też innych aktów wykonywania prawa

Identyfikacja aktu prawnego, stanowiącego
podstawę ustanowienia aktu niższej rangi
(uwaga: na schemacie uwzględniono,
że podstawą konkretyzującą akt wykonania
prawa może być inny akt wykonywania prawa)

Wskazanie grupy aktów

Legenda

Akty prawne powszechnie obowiązujące lub akty wiążące określonych adresatów

Decyzje unijne (odpowiadające aktom
stosowania prawa)

Ogólne
akty
stosowania
prawa

Akty prawa miejscowego

Akty stosowania prawa

Rozporządzenia

Ustawy
zwykłe

Akty stosowania prawa
mające podstawę
konstytucyjną

Ustawa
zasadnicza

Akty ogólnokrajowe

Akty prawa krajowego

Akty prawne będące konstytucyjnymi źródłami prawa

Zwyczaje międzynarodowe oraz dyrektywy jako szczególne wtórne źródła prawa UE
(co do zasady wiążące tylko dla Rzeczypospolitej Polskiej jako podmiotu prawa)

AKTY PRAWNE SKŁADAJĄCE SIĘ NA KRAJOWY SYSTEM PRAWNY

OGÓLNA KLASYFIKACJA
aktów prawnych w szerokim tego pojęcia znaczeniu

Oświadczenia
wiedzy, jeżeli
zawierają
wysłowienia
dyrektywalne
lub są aktami
wykonania
prawa
ze swej istoty
(np. zeznania
świadka)

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 25
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 11 lutego 2016 r.
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SCHEMAT SŁUŻĄCY USTALANIU ZNACZENIA TERMINÓW
„kryterium legalności”, „kryterium celowości”, „kryterium gospodarności”
oraz „kryterium rzetelności”

Załącznik nr 2 do Decyzji nr 25
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 11 lutego 2016 r.

Załącznik nr 3 do Decyzji nr 25
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 11 lutego 2016 r.
USTALENIE LINII INTERPRETACYJNEJ
służącej identyfikacji statusu decyzji zarządczych oraz zarządzeń
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
SENTENCJA WYWODU
Decyzje zarządcze oraz zarządzenia Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych stanowią akty wykonywania (wykonania)
aktów prawnych i jako takie nie są aktami prawa wewnętrznego w
rozumieniu linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego. Są aktami
sprawstwa kierowniczego, a innymi słowy: są aktami ogólnego
zarządu.
UZASADNIENIE
1. Wstęp
Z art. 33 ust. 1 ustawy o lasach wynika, że Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe kieruje Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach
wynika, że nadleśniczy kieruje nadleśnictwem jako podstawową
jednostką organizacyjną Lasów Państwowych.
Warunkiem realizowania przez jakikolwiek podmiot prawny (czy
przez organ wewnętrzny tego podmiotu) zadań wynikających z
obowiązków ciążących na tym podmiocie (czy organie wewnętrznym tego podmiotu) jest możliwość „wytwarzania” oraz „używania”
przez ten podmiot (lub organ wewnętrzny tego podmiotu) instrumentów realizacyjnych przybierających postać aktów sprawczych,
w tym aktów sprawstwa kierowniczego.
Poniżej wykazano, że co do zasady ani Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych, ani dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, ani wreszcie nadleśniczowie nie są legitymowani
zdolnością do stanowienia aktów prawa wewnętrznego. Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych oraz nadleśniczowie mają zdolność do
stanowienia aktów stosowania prawa o charakterze indywidualno-konkretnym (głównie wydawania decyzji administracyjnych) lub
mogą takie akty stanowić z mocy zawartych porozumień administracyjnych lub uzyskanych upoważnień. Przede wszystkim
jednak Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczowie
posługują się aktami sprawstwa kierowniczego, które nie wyczerpują znamion aktów normatywnych, a także ogólnych aktów
stosowania prawa.
2. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
dotyczące źródeł prawa, w tym aktów prawa wewnętrznego
W odniesieniu do Lasów Państwowych zasadniczą kwestią jest
rozstrzygnięcie, czy decyzje zarządcze oraz zarządzenia Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych mogą być uznane za akty prawa
wewnętrznego w świetle regulacji zawartych w Konstytucji RP na
temat źródeł prawa.
Na rozstrzygnięcie tej kwestii pozwala m.in. analiza linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego na ten temat, z której wynika,
że:
1. Realizacja zadań, wynikających z obowiązków nałożonych na
dany podmiot wymaga posługiwania się przez ten podmiot określonymi instrumentami „realizacyjnymi”.
2. Takimi instrumentami „realizacyjnymi” są m.in. akty sprawcze.
3. Akty sprawcze mogą mieć charakter jednostronnego oddziaływania lub mogą być aktami cywilnoprawnymi.
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4. Ograniczając (w dalszej części wywodu) rozważania do aktów
oddziaływania jednostronnego – akty sprawcze należy podzielić
na akty władcze oraz akty niewładcze (akty pośredniego
oddziaływania).
5. Z okoliczności, że na dany podmiot (lub na wewnętrzny organ
tego podmiotu) nałożono określone obowiązki rodzące zadania
do wykonania nie należy wywodzić kompetencji podmiotu do
stanowienia i posługiwania się przez ten podmiot lub
wewnętrzny organ tego podmiotu wytworzonymi przez siebie
aktami władczymi jako instrumentami służącymi realizacji
owych zadań.
6. Dla stanowienia aktów władczych niezbędne jest nadanie
danemu podmiotowi (lub wewnętrznemu organowi tego
podmiotu) określonych kompetencji, przy czym kompetencje do
stanowienia aktów normatywnych należy odróżnić od kompetencji do stanowienia aktów stosowania prawa.
7. Akty władcze można podzielić na akty normatywne oraz akty
stosowania prawa; akt stosowania prawa nie zawiera nowości
normatywnej; jest aktualizacją, względnie konkretyzacją przepisów ustawy i wydanego na jej podstawie aktu wykonawczego.
8. Aktem normatywnym jest każda wypowiedź centralnego organu
państwowego wprowadzająca jakąkolwiek nowość normatywną do systemu obowiązującego prawa.
9. Akty normatywne można podzielić na akty prawa powszechnego oraz na akty prawa wewnętrznego (tj. normatywne akty
wewnętrzne).
10. Akty prawa powszechnego zawierają normy generalne i abstrakcyjne (niekonkretne); normy te powinny być wytwarzane przez
upoważnione do tego podmioty i z zachowaniem określonych
procedur; akty prawa powszechnego powinny przybierać określoną formę; normy aktów prawa powszechnego mogą być adresowane do każdego podmiotu, mogą regulować postępowanie
wszelkich kategorii adresatów, a więc nie tylko jednostek organizacyjnych, pozostających w określonej podległości w stosunku do
organu stanowiącego akt prawa powszechnego; akty prawa
powszechnego obejmują swoją dyspozycją (i sankcją) wszelkie
podmioty, do których na obszarze RP (ewentualnie na obszarze
działania organu stanowiącego akt prawa miejscowego) odnosi
się hipoteza normy; akt prawa powszechnego pozwala organom
władzy publicznej na kształtowanie w drodze decyzji sytuacji
prawnej podmiotów (w szczególności może wyznaczać jego
obowiązki, może przyznawać mu uprawnienia oraz może udzielać
mu upoważnień); kształtowanie sytuacji prawnej podmiotów, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może następować w
sposób bezpośredni lub pośredni, na przykład poprzez nadanie
uprawnień oraz nałożenie obowiązków na adresata normy
prawnej, przez który to zabieg prawny adresat ów nabywa „regres”
(możliwość wpływania na sytuację prawną) innych podmiotów.
11. Ustrojodawca nie zdefiniował w Konstytucji pojęcia źródła
prawa, w tym źródła prawa powszechnego.
12. Zgodnie z poglądami nauki oraz zgodnie z doktryną mogą mieć
miejsce różne fakty prawotwórcze, zasługujące teoretycznie na
uznanie za źródła prawa powszechnego.
13. Intencją ustrojodawcy było, aby źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej były przede
wszystkim fakty prawotwórcze, polegające na stanowieniu
norm prawnych przez organy władzy publicznej oraz przez inne
podmioty wskazane w Konstytucji.
14. Konstytucja zamknęła katalog źródeł prawa powszechnego
zarówno pod względem przedmiotowym, jak i podmiotowym.
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15. Krajowy porządek prawny o charakterze powszechnym tworzą
nie tylko akty prawa powszechnego, pochodzące ze źródeł
prawa powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej, lecz również
prawo międzynarodowe, wiążące Rzeczpospolitą Polską.
16. Układy zbiorowe pracy (inne akty związane z Kodeksem pracy)
oraz regulaminy Sejmu i Senatu zostały niedookreślone z
punktu widzenia odgrywania roli źródeł prawa powszechnego
Rzeczypospolitej Polskiej.
17. Ustrojodawca nie określił zwyczajów międzynarodowych jako
elementów krajowego porządku prawnego.
18. Akty prawa wewnętrznego mogą wiązać wyłącznie jednostki organizacyjne podległe organowi stanowiącemu prawo wewnętrzne.
19. Pojęcie podległości może – w kontekście aktów prawa wewnętrznego – dotyczyć podległości hierarchicznej (hierarchicznego
podporządkowania), podległości ustrojowo-prawnej, a także
podległości funkcjonalnej. Innymi słowy – podległość jednostki
organizacyjnej jako kryterium identyfikujące możliwość stanowienia aktów prawa wewnętrznego nie ogranicza się wyłącznie
do podległości hierarchicznej, lecz może to być również podległość ustrojowo-prawna, a ponadto w ściśle zakreślonym
zakresie może to być także podległość funkcjonalna.
20. Sytuacja prawna jednostek organizacyjnych podległych funkcjonalnie może być kształtowana aktami prawa wewnętrznego,
jeżeli podmiot stanowiący akt prawa wewnętrznego jest określony (jest „nazwany”) w Konstytucji, a akt prawa wewnętrznego jako taki jest potrzebny jako instrument realizacji zadań
przypisanych temu podmiotowi w Konstytucji.
21. Akt prawa wewnętrznego powinien mieć swoją podstawę
zawartą w ustawie, choć ustawowe upoważnienie do wydania
aktu prawa wewnętrznego nie musi odpowiadać upoważnieniu,
o którym jest mowa w art. 92 ust. 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
22. Akt prawa wewnętrznego ma jednoznacznie określoną w
orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego charakterystykę
prawną:
1) ma istotnie ograniczony charakter z punktu widzenia adresata norm w nim zawartych (adresatem norm może być
jednostka organizacyjna podległa organowi stanowiącemu
akt prawa wewnętrznego);
2) może być (choć nie musi) stanowiony:
a) przez organy upoważnione do wydawania norm
powszechnie obowiązujących,
oraz
b) w procedurze i w formie przewidzianej dla norm powszechnie obowiązujących,
a ponadto
3) traci charakter aktu prawa wewnętrznego, jeżeli jednostce
organizacyjnej podległej wyznacza obowiązki lub upoważnia
ją do bezpośredniego oddziaływania na zachowanie lub
sprawy obywateli, ich organizacji i osób prawnych;
4) może kształtować strukturę organizacyjną, sposób realizowania wyznaczonych zadań, a nawet zadania i obowiązki
jednostki organizacyjnej podległej organowi wydającemu akt
prawa wewnętrznego, z tym jednak zastrzeżeniem, że:
a) nie może to wpływać na sytuację prawną podmiotu spoza
układu organizacyjnego podległego organowi wydającemu akt prawa wewnętrznego, zaś
b) realizacja normy prawa wewnętrznego nie może mieć
refleksu w stosunku do obywatela i jego organizacji;
5) podlega kontroli co do zgodności z powszechnie obowiązującym prawem.
23. Konstytucja nie zamknęła katalogu aktów prawa wewnętrznego
z punktu widzenia podmiotów uprawnionych do ich stanowienia
ani też z przedmiotowego punktu widzenia (z punktu widzenia
formy aktu prawa wewnętrznego).
24. W każdym przypadku, w którym powstaje wątpliwość, czy dana
sprawa powinna być uregulowana normą prawa wewnętrznego
czy też normą prawa powszechnego – należy decydować się
na normę prawa powszechnego.
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25. Jeżeli ustawa uchwalona przed wejściem w życie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej kreuje uprawnienie organu do stanowienia aktów władczych niezgodnie z regulacjami Konstytucji,
uprawnienie to może co najwyżej być uznane za kompetencję
do ustanowienia aktów prawa wewnętrznego.
26. Akt zewnętrzny wykonania prawa może być aktem o skutkach
powszechnych (może być ogólnym aktem stosowania prawa)
lub aktem indywidualno-konkretnym.
27. Koncepcja ogólnych aktów stosowania prawa budzi poważne
zastrzeżenia merytoryczne.
28. Akt stosowania prawa może być aktem generalnym lub aktem
indywidualnym (aktem indywidualno-konkretnym).
29. Akt stosowania prawa nie podlega kontroli z punktu widzenia
jego konstytucyjności, choć podlega kontroli sądowo-administracyjnej.
3. Akty prawa wewnętrznego jako przedmiot rozporządzenia
dotyczącego techniki prawodawczej
W Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. 2002
Nr 100, poz. 908, z 2015, poz. 1812), aktom prawa wewnętrznego
został poświęcony Dział VI załącznika do rozporządzenia („Projekty
aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym [uchwał i zarządzeń]”).
Choć zgodnie ze scharakteryzowaną powyżej linią orzeczniczą
Trybunału Konstytucyjnego Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
nie zamknęła katalogu aktów prawa wewnętrznego, z przedmiotowego punktu widzenia (tj. z punktu widzenia formy, jaką może przybierać akt prawa wewnętrznego) to w załączniku do rozporządzenia
(zwanym dalej zasadami techniki prawodawczej) dokonano takiego
zamknięcia w sposób jednoznaczny.
W § 140 zasad techniki prawodawczej określono mianowicie, że
akty normatywne o charakterze wewnętrznym określa się wyłącznie
nazwą „uchwała” albo „zarządzenie”. Zgodnie z linią orzeczniczą
Trybunału Konstytucyjnego akty prawa wewnętrznego powinny być
wydawane na podstawie ustawy. Zasady techniki prawodawczej
określiły w § 133, że uchwały Rady Ministrów są wydawane na
podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub ustawy, a
uchwały innych podmiotów oraz zarządzenia – na podstawie ustawy.
Norma § 133 zasad techniki prawodawczej nie wydaje się być
niezgodna z linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli
przyjąć, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest – zgodnie
zresztą z nazewnictwem m.in. Trybunału Konstytucyjnego –
ustawą, choć ustawą zasadniczą.
Ze swojej istoty zasady techniki prawodawczej powinny być
ograniczone do kwestii o charakterze technicznym. W tym kontekście prawodawcy można by postawić zarzut, że w § 133 zasad
techniki prawodawczej dokonał interpretacji regulacji Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez dopuszczenie możliwości wydawania uchwał, wyczerpujących znamiona aktu prawa wewnętrznego,
przez inne podmioty niż Rada Ministrów, podczas gdy w art. 93
Konstytucji jest mowa tylko o uchwałach Rady Ministrów jako
aktach o charakterze wewnętrznym.
Jednakże istotną „osłoną” regulacji zawartej w § 133 zasad techniki prawodawczej jest bez wątpienia norma art. 241 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiąca m.in., że „Rada
Ministrów przedstawi Sejmowi projekt ustawy określającej, które
akty normatywne organów administracji rządowej, wydane przed
dniem wejścia w życie Konstytucji, stają się uchwałami albo zarządzeniami w rozumieniu art. 93 Konstytucji.”
Prawodawca zatem nie tylko nie był związany zakazem, lecz
wręcz powinien w zasadach techniki prawodawczej uregulować
sprawę podstawy prawnej uchwał organów innych niż Rada Ministrów, skoro za uchwały wyczerpujące znamiona aktów prawa
wewnętrznego mogły być również uznane zgodnie z Konstytucją
uchwały, wydane przed wejściem życie Konstytucji, przez wszelkie
organy administracji rządowej (a nie tylko przez Radę Ministrów
jako organ władzy wykonawczej).
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Z linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego wynika jednoznacznie, że teza o otwartym w Konstytucji katalogu aktów prawa
wewnętrznego rozciąga się także na aspekt podmiotów uprawnionych do wydawania takich aktów.
W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego akty prawa
wewnętrznego mogą wydawać nie tylko Rada Ministrów, Prezes
Rady Ministrów i ministrowie, lecz również inne podmioty.
Zasady techniki prawodawczej zostały zredagowane:
1) z jednej strony bez formalnego konfliktu z regulacjami
Konstytucji „odczytywanymi” wprost (bezpośrednio),
2) z drugiej zaś strony w ten sposób, że mogą być one stosowane z uwzględnieniem ww. linii orzeczniczej Trybunału
Konstytucyjnego (choć z ograniczeniem form aktów prawa
wewnętrznego wyłącznie do uchwał i zarządzeń).
Zgodnie z linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego akt
prawa wewnętrznego jest aktem normatywnym, przy czym sam
fakt nałożenia zadań do wykonania:
1) na podmiot będący:
a) organem władzy publicznej,
b) organem państwowym, nie będącym organem władzy
publicznej, oraz
c) innym podmiotem praw i obowiązków, w tym podmiotem
prawa publicznego, albo
2) na wewnętrzny organ tego podmiotu –
– nie generuje (nie rodzi) kompetencji do wytwarzania i posługiwania się przez ten podmiot lub wewnętrzny organ tego podmiotu
wytworzonymi przez siebie aktami władczymi jako instrumentami
służącymi realizacji wyżej wymienionych zadań.
Dla stanowienia aktów władczych niezbędne jest – zgodnie z
linią orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego – nadanie danemu
podmiotowi (lub wewnętrznemu organowi tego podmiotu) określonych kompetencji, przy czym kompetencje do stanowienia aktów
normatywnych należy odróżnić od kompetencji do stanowienia
aktów stosowania prawa .
Zgodnie z przytaczanymi w wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, kształtującymi linię orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego,
opiniami S. Wronkowskiej oraz P. Winczorka:
1) w teorii prawa starannie odróżnia się od siebie kompetencje
(upoważnienia) jakiegoś podmiotu od jego zadań czy funkcji,
a także od jego obowiązków (S. Wronkowska);
2) należy odróżnić zadania organu władzy publicznej od jego
kompetencji (P. Winczorek);
3) kompetencja oznacza uprawnienie podmiotu do wykonywania czynności konwencjonalnych, polegających w szczególności na wydawaniu orzeczeń czy ustanawianiu wiążących
norm prawnych (S. Wronkowska);
4) kompetencja przyznana jakiemuś podmiotowi ma charakter
służebny, instrumentalny wobec zadań, które się temu
podmiotowi wyznacza (S. Wronkowska);
5) zadania realizowane są, między innymi, przez korzystanie
przez ten organ z przyznanych mu Konstytucją lub ustawą
kompetencji do dokonywania władczych czynności konwencjonalnych (P. Winczorek);
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6) należy odróżniać kompetencje prawotwórcze od kompetencji
(uprawnień) do czynności, poprzez które jedynie aktualizuje
się czyjeś wcześniej ustanowione obowiązki (S. Wronkowska);
7) kompetencje pozwalać także mogą na stanowienie aktów
normatywnych danego rodzaju (P. Winczorek);
8) jeśli się twierdzi, że komuś przysługuje kompetencja do
dokonania jakichś czynności, to trzeba wskazać normę, która
takiej kompetencji udziela, w szczególności kompetencja
może być związana z wolnością (danemu podmiotowi „musi
być” wolno wykonywać określone czynności konwencjonalne
– przyp. własny) albo z obowiązkiem czynienia użytku z tej
wolności (dany podmiot powinien być prawnie obowiązany
do wykorzystywania uprawnienia do wykonywania określonych czynności konwencjonalnych – przyp. autora) (S. Wronkowska);
9) w szczególności przyjmuje się, że jeżeli jakiś przepis formułuje obowiązek ustanowienia norm postępowania, to zarazem
upoważnia do ich ustanowienia (S. Wronkowska);
10) w prawie publicznym pojmuje się kompetencje organu jako
jedną z prawnych form realizacji jego zadań oraz twierdzi się,
że kompetencje, w szczególności prawotwórcze, muszą być
przyznane w sposób wyraźny przez obowiązujące normy i
nie jest dopuszczalne ich wywnioskowywanie z zadań nałożonych na dany organ (S. Wronkowska).
Wprawdzie według biegłych, powołanych przez Trybunał
Konstytucyjny na potrzeby jednego z wyroków, zawarta w ustawie
podstawa, rodząca uprawnienie do wydawania zarządzeń lub
uchwał o charakterze aktów prawa wewnętrznego, nie musi wyczerpywać znamion (charakterystycznego dla „delegacji” do wydania
rozporządzania) szczegółowego upoważnienia:
1) mającego na celu wykonania danej ustawy, a ponadto
2) określającego:
a) organ właściwy do wydania aktu i
b) zakres spraw przekazanych do uregulowania wraz z
wytycznymi dotyczącymi treści aktu –
– to jednak w świetle zanalizowanej powyżej linii orzeczniczej
Trybunału Konstytucyjnego źródłem umocowania do wydania aktu
prawa wewnętrznego nie może być wyłącznie zadanie przypisane
do danego podmiotu (lub organu wewnętrznego danego podmiotu),
zwłaszcza że zgodnie z twierdzeniem Trybunału Konstytucyjnego
„w państwie prawnym kompetencje organów władzy publicznej i
instytucji, którym konstytucyjnie (ustawowo) powierzono zadania
publiczne, muszą opierać się na wyraźnej podstawie prawnej”.
Reasumując, z linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego,
uwzględniającej m.in. konkluzję Trybunału, iż nie narusza Konstytucji, zawarte w ustawie, uprawnienie Marszałka Sejmu (jako organu
wewnętrznego Sejmu) do nadawania statutu Najwyższej Izbie
Kontroli, pomimo że podmiotem umocowanym do tego w Konstytucji został Sejm (jako organ władzy ustawodawczej) – otóż z linii tej
wynika, że dla powstania upoważnienia (kompetencji) do stanowienia aktów prawa wewnętrznego niezbędny jest zbieg następujących faktów prawnych (tabela na następnej stronie – red.):
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Warunek 1

Zadanie
przypadające
z mocy prawa
(w tym
wynikające
z obowiązków
prawnych
danego
podmiotu)

Adresat wyraźnej
podstawy prawnej

Czy w świetle orzecznictwa
Trybunału Konstytucyjnego
uprawniona jest teza
o powstaniu uprawnienia
(kompetencji)
do stanowienia aktów
prawa wewnętrznego

Organ władzy publicznej

Organ władzy publicznej
lub organ wewnętrzny
organu władzy publicznej

TAK

Organ wewnętrzny
organu władzy publicznej

Organ wewnętrzny organu
władzy publicznej

TAK

Organ państwowy
nie będący organem
władzy publicznej

Organ państwowy
nie będący organem
władzy publicznej
lub organ wewnętrzny
organu państwowego
nie będącego organem
władzy publicznej

TAK

Organ wewnętrzny
organu państwowego
nie będącego organem
władzy publicznej

TAK

Organ wewnętrzny podmiotu
prawa publicznego wykonującego
zadania publiczne (uwaga:
podmioty działają poprzez swoje
organy wewnętrzne)

TAK

Organ wewnętrzny podmiotu
prawa publicznego wykonującego
zadania publiczne

TAK

Organ wewnętrzny innego
podmiotu praw
i obowiązków

??

Organ wewnętrzny innego
podmiotu praw
i obowiązków

??

Podmiot,
któremu przypadają
zadania do wykonania

Organ wewnętrzny organu
państwowego
nie będącego organem
władzy publicznej

Warunek 2

Wyraźna
podstawa
ustawowa
do wydawania
aktu prawa
wewnętrznego

Kierując się linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego, jest
oczywiste, że znamiona wyraźnej podstawy ustawowej do wydania
aktów prawa wewnętrznego wyczerpują normy prawne (normy
prawne kompetencyjne), mające przykładowo następujące brzmienia:
1) „dany podmiot (lub organ wewnętrzny danego podmiotu)
określony (enumeratywnie wyszczególniony) zakres spraw
ureguluje w drodze aktu prawa wewnętrznego” (taka redakcja
normy prawnej stanowi upoważnienie, wynikające z
obowiązku uregulowania określonych spraw w drodze
wydania aktu prawa wewnętrznego),
2) „w realizacji zadań, stanowiących realizację obowiązków
(względnie obowiązków danego rodzaju) dany podmiot (lub
organ wewnętrzny danego podmiotu) reguluje lub ma prawo
regulować w drodze stanowienia aktów prawa wewnętrznego” (kompetencja o określonym stopniu ogólności).
Tymczasem prawodawca, regulując w § 134 zasad techniki
prawodawczej podstawę wydawania uchwał i zarządzeń jako aktów
prawa wewnętrznego, nadał temu przepisowi następujące brzmienie:
„§ 134. Podstawą wydania uchwały i zarządzenia jest przepis
prawny, który:
1) upoważnia dany podmiot do uregulowania określonego
zakresu spraw;
2) wyznacza zadania lub kompetencje danego podmiotu.”
Ponieważ zdanie pierwsze ww. normy prawnej, zawartej w przepisie § 134, nie ma brzmienia: „Podstawą wydania uchwały i zarzą-
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dzenia jest przepis prawny, który łącznie:”, więc zgodnie z regułami
interpretacyjnymi norm prawnych należy przyjąć, że z zasad techniki prawodawczej (z § 134 w powiązaniu z § 133) wynika, iż
podstawą wydania uchwały i zarządzenia jako aktów prawa
wewnętrznego powinien być przepis ustawowy, który:
1) upoważnia dany podmiot do uregulowania określonego
zakresu spraw lub/oraz
2) wyznacza zadania lub kompetencje danego podmiotu.
Jak to już częściowo przedstawiono powyżej, wyznaczenie
zadania danemu podmiotowi, lub danemu organowi wewnętrznemu danego podmiotu, nie może być zdaniem Trybunału Konstytucyjnego samoistnym „generatorem” uprawnienia danego
podmiotu lub organu wewnętrznego danego podmiotu do stanowienia aktów normatywnych jako instrumentów (środków) służących
realizacji tychże zadań.
Należy podnieść, że rozważania i konkluzje Trybunału Konstytucyjnego dotyczyły konkretnie możliwości wywodzenia uprawnień
do stanowienia aktów prawa powszechnego przez organy Narodowego Banku Polskiego z okoliczności prawnej, iż Narodowy Bank
Polski (jako inny organ państwowy ) wykonuje zadania publiczne,
wynikające z obowiązku ustalania polityki pieniężnej państwa.
W świetle linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, dopuszczenie przez zasady techniki prawodawczej możliwości wywodzenia podstaw prawnych do stanowienia aktów prawa wewnętrznego
z zadań wyznaczonych ustawą podmiotowi wydającemu dany akt
nie pozostaje w wyraźnym konflikcie ze szczegółowo zaprezentowaną powyżej linią orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego tylko
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wówczas, jeżeli z samego brzmienia normy prawnej, wyznaczającej danemu podmiotowi określone zadania (będącej „nośnikiem”
jego zadań), wynika, iż ich wykonanie nie jest możliwe bez wytworzenia i użycia instrumentu realizacyjnego właśnie w postaci aktu
prawa wewnętrznego (jeżeli treść normy wyznaczającej zadanie
jest jednocześnie wyznacznikiem kompetencji do stanowienia aktu
normatywnego w realizacji danego zadania).
Zasady techniki prawodawczej nałożyły na podmioty stanowiące
akty prawa wewnętrznego następujące obowiązki i ograniczenia:
1) zgodnie z § 135 zasad techniki prawodawczej – przepisy
prawne aktu prawa wewnętrznego nie mogą wykraczać poza
obszar spraw:
a) przekazanych do uregulowania w upoważnieniu, o którym
mowa w § 134 pkt 1, oraz
b) należących do zadań lub kompetencji podmiotu, o których
mowa w § 134 pkt 2;
2) zgodnie z § 137 zasad techniki prawodawczej – w akcie
prawa wewnętrznego „nie powtarza się przepisów ustaw,
ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń”;
3) zgodnie z § 138 zasad techniki prawodawczej – jeden akt
prawa wewnętrznego może być wydany na podstawie kilku
przepisów prawnych rangi ustawowej, o których mowa
w § 134, a ponadto jeden przepis prawny rangi ustawowej,
o którym mowa w § 134, może być podstawą wydania więcej
niż jednego aktu prawa wewnętrznego;
4) zgodnie z § 139 – tekst aktu prawa wewnętrznego powinien
rozpoczynać się od wskazania przepisu prawnego rangi
ustawowej, na podstawie którego akt ten został wydany.
W § 141 zasad techniki prawodawczej określono, że do projektów
aktów prawa wewnętrznego należy stosować w sposób odpowiedni:
1) regulacje działu V zasad techniki prawodawczej („Projekt
aktu wykonawczego [rozporządzenia]”), z wyjątkiem § 132,
stanowiącego, że „do projektu rozporządzenia stosuje się
odpowiednio zasady wyrażone w dziale I w rozdziałach 1–7 i
w dziale II, o ile zasady zawarte w niniejszym dziale nie
stanowią inaczej”;
2) regulacje działu I w rozdziałach 1–7 oraz
3) regulacje działu II –
– o ile zasady zawarte w dziale VI zasad techniki prawodawczej nie
stanowią inaczej.
Pozostaje poza dyskusją, że przy sporządzaniu decyzji zarządczych i zarządzeń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
powołany przepis § 141 zasad techniki prawodawczej nie jest
wykonywany, czego nie kwestionują instytucje kontroli zewnętrznej. Jest to zatem dowód z utrwalonego zwyczaju procedowania
decyzji zarządczych i zarządzeń Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych, iż nie mamy tutaj do czynienia z aktami prawa
wewnętrznego, przy czym przemawiają za tym również (przede
wszystkim) argumenty przytoczone poniżej.
4. Dlaczego Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
nie jest uprawniony do stanowienia
aktów prawa wewnętrznego
Zgodnie z linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego akty
prawa wewnętrznego mogą zawierać jedynie normy prawne, kształtujące sytuację prawną jednostek organizacyjnych podległych organowi stanowiącemu dany akt prawa wewnętrznego. Linia orzecznicza
Trybunału Konstytucyjnego pozwala na przybliżenie pojęcia pozostawania danej jednostki organizacyjnej w stosunku podległości
względem organu stanowiącego akt prawa wewnętrznego.
Może to być w szczególności stosunek podległości funkcjonalnej, przy czym zgodnie z linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego sytuacja prawna jednostki organizacyjnej może być
kształtowana aktami prawa wewnętrznego przez podmiot, któremu
funkcjonalnie podlega, jeżeli podmiot ten jest określony (nazwany)
w Konstytucji, a ponadto w Konstytucji zostały określone obowiązki
generujące zadania tego podmiotu. Jak wiadomo, Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ani Dyrektor Generalny
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Lasów Państwowych nie zostali określeni w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym pod względem obowiązków do wypełnienia.
Stosunek podległości funkcjonalnej nie może być brany pod uwagę
przy identyfikowaniu potencjalnej zdolności Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych do stanowienia aktów prawa wewnętrznego.
Zgodnie z linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego sytuacja
prawna jednostki organizacyjnej może być także kształtowana
aktami prawa wewnętrznego, jeżeli jednostka ta pozostaje względem danego organu (podmiotu) w stosunku podległości, wynikającym z więzi ustrojowo-prawnej. W linii orzeczniczej Trybunału
Konstytucyjnego honorowany jest pogląd doktryny, zgodnie z
którym podległość, wynikająca z więzi ustrojowo-prawnej, polega
na tym, że podmioty organizacyjnie nadrzędne mogą ingerować w
przedmiotowo i konstytucyjnie określonym zakresie w działania
podmiotów podporządkowanych w każdej fazie i w zakresie, za
pomocą dowolnie dobranych dla danej sytuacji środków.
Za podległość ustrojowo-prawną Trybunał Konstytucyjny uznał
relacje między Najwyższą Izbą Kontroli a Sejmem, zwracając
uwagę na okoliczność, że wprost w Konstytucji Najwyższa Izba
Kontroli została uznana za instytucję podlegającą Sejmowi.
W tym miejscu należy podnieść, że Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe jest jednym podmiotem praw i obowiązków. Stanowi państwową jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej, będącą jednostką instytucjonalną, wyczerpującą znamiona przedsiębiorcy. Więzi występujące w ramach Lasów
Państwowych nie mają nic wspólnego z więziami ustrojowo-prawnymi, o których mowa powyżej. Także oddziaływania „wewnątrzinstytucjonalne”, występujące w obrębie Lasów Państwowych, nie
mają nic wspólnego z możliwą ingerencją, w konstytucyjnie określonym zakresie, podmiotu zwierzchniego, kształtującą sytuacją
prawną podmiotu podległego w związku z występowaniem między
tymi podmiotami więzi ustrojowo-prawnej. A zatem stosunek podległości, wynikający z więzi ustrojowo-prawnej, również nie może być
brany pod uwagę przy identyfikowaniu potencjalnej zdolności
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do stanowienia aktów
prawa wewnętrznego.
Zgodnie z linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego sytuacja
prawna jednostki organizacyjnej może być wreszcie kształtowana
aktami prawa wewnętrznego, jeżeli jednostka ta pozostaje względem danego organu w stosunku podległości, wynikającym z hierarchicznego podporządkowania. Zgodnie z linią orzecznictwa
Trybunału Konstytucyjnego:
1) pojęcie hierarchicznego podporządkowania jest stosowane
w prawie administracyjnym;
2) stosunek organizacyjny, wyrażający się w hierarchicznym
podporządkowaniu, jest stosunkiem miedzy organami administracji publicznej, a jego treść podobna jest jedynie do
treści stosunków powstających między pracownikami
urzędów a ich zwierzchnikami służbowymi;
3) pojęcie hierarchicznego podporządkowania wyraża jednostronną zależność organu niższego stopnia od organu
stopnia wyższego lub podmiotu podległego od podmiotu
zwierzchniego;
4) na zależność wynikającą z hierarchicznego podporządkowania składają się dwa elementy: zależność osobowa i
zależność służbowa, przy czym:
a) zależność osobowa rozpoczyna się z chwilą nawiązania
stosunku pracy osoby pełniącej funkcje organu, a kończy
w momencie jego ustania,
b) zależność służbowa wyraża się w możliwości wydawania poleceń służbowych przez organ wyższy organowi
niższemu (polecenia te mogą mieć charakter generalny
lub indywidualny).
Przy prowadzeniu działalności Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczowie stanowią kierownicze organy
wewnętrzne Lasów Państwowych, kierujące jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład tej państwowej jednostki organizacyjnej. Relacje między tymi organami wewnętrznymi nie są relacjami
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administracyjnoprawnymi; relacje te nie odpowiadają stosunkom
występującym między organami administracji publicznej. Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych jest zwierzchnikiem służbowym
dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych jest zwierzchnikiem służbowym
nadleśniczych w obrębie jednego podmiotu praw i obowiązków.
Zwierzchnictwo to w żadnym przypadku nie może być rozpatrywane na gruncie prawa administracyjnoprawnego, lecz na gruncie
prawa pracy.
Istotę więzi sprawczych, występujących w obrębie Lasów
Państwowych jako jednego podmiotu praw i obowiązków, można
przedstawić w sposób następujący:
1) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych jako organ kierowniczy w Lasach Państwowych, stanowiąc część składową
Lasów Państwowych, reprezentuje Skarb Państwa m.in. w
stosunkach cywilnoprawnych;
2) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych jest uprawniony do
nawiązywania stosunków pracowniczoprawnych (będących
szczególnym przypadkiem stosunku cywilnoprawnego) z
osobami fizycznymi, mającymi być:
a) pracownikami Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
b) pracownikami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, pełniącymi funkcję dyrektorów regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych, oraz
c) pracownikami zakładów Lasów Państwowych o zasięgu
krajowym, pełniącymi funkcje kierowników tych zakładów.
Nawiązanie stosunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wywołuje dwa istotne skutki prawne:
1) po pierwsze, pracownicy ci zobowiązują się do respektowania woli Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
inkorporowanej w różnych aktach sprawczych, zaś Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych jako reprezentant pracodawcy zobowiązuje się do zapewnienia świadczeń pracowniczych, wynikających z przepisów prawa oraz układów
zbiorowych pracy;
2) po drugie, pracownicy ci zobowiązują się do nakładania na
pracowników przez siebie zatrudnianych obowiązku respektowania nie tylko ich woli sprawczej, lecz również woli Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, o której mowa w pkt 1.
Uprawnienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do
stanowienia aktów sprawczych jest zatem pochodną stosunków
pracy, nawiązywanych w Lasach Państwowych przez Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśniczych jako reprezentantów pracodawców.
Przykładem hierarchicznego podporządkowania w rozumieniu
linii orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego są natomiast relacje
występujące między Ministrem Środowiska a jednostkami organizacyjnymi jemu podlegającymi lub podlegającymi jego nadzorowi.
W tym kontekście hierarchiczne podporządkowanie występuje
między Ministrem Środowiska a Państwowym Gospodarstwem
Leśnym Lasy Państwowe jako państwową jednostką organizacyjną
podlegającą nadzorowi tegoż ministra.
Należy więc skonstatować, że także stosunek podległości, wynikający z hierarchicznego podporządkowania, nie może być brany
pod uwagę przy identyfikowaniu potencjalnej zdolności Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych do stanowienia aktów prawa
wewnętrznego.
Wśród wielu poglądów, utrwalonych w uzasadnieniach do wyroków Trybunału Konstytucyjnego, wydanych w sprawach związanych
ze źródłami prawa, można wskazać na stwierdzenie, że wprawdzie
„trzon (systemu aktów prawa wewnętrznego – przyp. autora) stanowią akty wymienione w art. 93 ust. 1 (…) (Konstytucji – przyp. autora),
ale nie ma konstytucyjnego zakazu, by przepisy ustawowe upoważniały także inne podmioty do stanowienia zarządzeń czy uchwał,
bądź też nawet aktów inaczej nazwanych, ale też odpowiadających
charakterystyce aktu o charakterze wewnętrznym”. W tym samym
zdaniu uzasadnienia jako przykład owych innych aktów prawa
wewnętrznego Trybunał Konstytucyjny przywołuje (w nawiasie)
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uchwały Państwowej Komisji Wyborczej skierowane do organów
wyborczych, tj. akty prawa wewnętrznego stanowione przez organ
państwowy, wiążące inne organy, nie stanowiące części składowej
PKW.
Linia orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego wyraźnie wskazuje na to, że podmiotami uprawnionymi do stanowienia aktów
prawa wewnętrznego są organy tworzące szeroko rozumiany
aparat państwowy, czego dowodzą następujące cytaty z uzasadnień do wyroków Trybunału Konstytucyjnego:
1) „uzupełnianie katalogu aktów wewnętrznych może (…)
następować zarówno z mocy wyraźnych postanowień
konstytucyjnych, jak i z mocy postanowień ustawowych,
które do wydawania takich aktów mogą upoważniać, gdy
respektują one ogólną zasadę podległości organizacyjnej
adresata aktu w systemie organów państwowych. Tylko taka
wykładnia odpowiada, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego,
istocie aktów prawa wewnętrznego i potrzebom funkcjonowania aparatu państwowego”;
2) „Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 93 Konstytucji odnosi
się nie tylko do prawa wewnętrznego stanowionego przez
Radę Ministrów, jej prezesa oraz przez ministrów, ale do
wszelkich innych aktów prawa wewnętrznego, stanowionych
już to przez inne organy rządowe, już to przez inne organy
konstytucyjne państwa”;
3) „(…) W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego utrwaliła
się materialna definicja aktu normatywnego, rozumianego
jako każda wypowiedź centralnego organu państwowego,
wprowadzająca jakąkolwiek nowość normatywną do systemu
obowiązującego prawa (zob. orzeczenie TK z 21 stycznia
1997 r., K. 18/96, OTK ZU Nr 2/1997 oraz postanowienie TK
z 24 marca 1998 r., U. 22/97, OTK Nr 2/1998, poz. 16). (…)”;
4) „punktem wyjścia dla określenia kompetencji organu państwowego do wydawania aktów o charakterze wewnętrznym musi
być więc wykazanie cechy podległości podmiotów (organów),
które mają być adresatami takich aktów”;
5) „(…) NPB nie jest organem władzy publicznej, ale jako
centralny bank państwa pełni określone funkcje publiczne
(E. Fojcik-Mastalska). (…) Do prawnych środków służących
realizowaniu przez NBP wyznaczonych mu zadań S. Wronkowska zalicza w szczególności: 1) wydawanie decyzji indywidualnych, 2) tzw. ogólne akty stosowania prawa, 3)
wydawanie aktów normatywnych. (…)”.
W tym miejscu należy zauważyć, że Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe nie stanowi części składowej aparatu
państwa. Częścią składową aparatu państwa nie są też Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych oraz nadleśniczowie – występujący jako
organy wewnętrzne Lasów Państwowych, kierujące strukturami
wewnętrznymi, będącymi jednostkami organizacyjnymi, wchodzącymi w skład Lasów Państwowych. Powołane organy wewnętrzne
Lasów Państwowych nie są też organami państwowymi w rozumieniu linii orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.
Owszem, z mocy samego prawa, zawartych porozumień czy
udzielonych upoważnień Dyrektor Generalny Lasów Państwowych,
dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych czy nadleśniczowie mogą pełnić funkcje organów administracji publicznej,
uprawnionych do stanowienia aktów stosowania prawa (aktów
indywidualno-konkretnych, np. w postaci decyzji administracyjnych
czy niżej wymienionych ogólnych aktów stosowania prawa), jednak
próby nadania z mocy prawa tym organom wewnętrznym w Lasach
Państwowych uprawnień organu państwowego umocowanego i
obowiązanego do wydawania aktów prawa wewnętrznego skutkowałyby tym, że „na czas” wydawania i wykonywania takich aktów
prawnych Lasy Państwowe należałoby traktować nie jako jeden
podmiot praw i obowiązków, lecz jako zbiór jednostek organizacyjnych, cechujących się tym, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych jako hipotetycznie wykreowany do roli organu państwowego
umocowanego do stanowienia aktów prawa wewnętrznego byłby
organem, któremu jednostki te są podporządkowane hierarchicznie
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na podstawie stosunków administracyjnoprawnych (co w sposób
oczywisty nie byłoby zgodne ze stanem prawnym, albowiem więzi
sprawcze, występujące między wyżej wymienionymi organami
wewnętrznymi Lasów Państwowych są więziami wynikającymi ze
stosunków pracowniczoprawnych, a nie administracyjnoprawnych).
Należy zatem wyartykułować wniosek, że ani Dyrektorowi
Generalnemu Lasów Państwowych, ani dyrektorom regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych, ani nadleśniczym nie jest możliwe
zlecanie obowiązków stanowienia aktów prawa wewnętrznego,
obowiązującego w Lasach Państwowych.
W świetle linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego pozostaje poza wszelką dyskusją, iż akt prawa wewnętrznego powinien
mieć wyraźną podstawę ustawową (była już o tym mowa w niniejszym załączniku).
Z linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego oraz regulacji
zasad techniki prawodawczej wynika niezbicie, że podstawa prawna,
upoważniająca określony organ do stanowienia aktu (aktów) prawa
wewnętrznego powinna (musi) być zawarta w ustawie.
Taka podstawa prawna została wykreowana między innymi w
ustawie o lasach w związku z nadawaniem Lasom Państwowym
statutu przez Ministra Środowiska.
Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, nadające Lasom Państwowym statut, jest
„klasycznym” przykładem aktu prawa wewnętrznego, w którym
minister właściwy do spraw środowiska ukształtował sytuację

prawną, podlegającej jego nadzorowi (a więc pozostającej w hierarchicznym podporządkowaniu w rozumieniu linii orzecznictwa
Trybunału Konstytucyjnego), państwowej jednostki organizacyjnej
działającej pod firmą Lasów Państwowych.
Formalną podstawą do wydawania przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zarządzeń jest norma kompetencyjna
„powstająca” z połączenia przepisu art. 33 ust.1 ustawy o lasach
(Dyrektor Generalny LP jest uprawniony do kierowania Lasami
Państwowymi) z przepisem § 6 Statutu Lasów Państwowych,
stanowiącym, że „w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o
lasach – przyp. autora) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy,
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje
zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych”.
Prowadzi to do oczywistej konstatacji, że wszelkie zarządzenia
wydawane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na
podstawie normy upoważniającej, wymagającej posługiwania się
przepisem w akcie prawa wewnętrznego (jaką jest Statut Lasów
Państwowych), nie mogą wyczerpywać znamion aktów prawa
wewnętrznego, albowiem podstawą prawną aktów prawa
wewnętrznego powinna być bezwzględnie (i wyłącznie) norma
ustawowa.
Całościowy wywód dotyczący problematyki decyzji zarządczych
oraz zarządzeń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
został zawarty w innym opracowaniu.

DECYZJA NR 26
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 16 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany Decyzji nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie sporządzenia dokumentupn. „Bilans otwarcia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”,
znak: (GK.0186.4.2015)
GK.0186.4.2015
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33
ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach3, a także § 8 ust. 2 pkt 44 oraz § 105
ww. statutu, mając na względzie Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 13 z dnia 30.05.1994 r. w sprawie
zasad przekazania i przejmowania powierzonego majątku i dokumentów jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – postanawia się, co następuje:
§1
Paragraf pierwszy pkt 1 decyzji nr 90 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 7 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:
1. „W związku ze zmianami personalnymi w listopadzie 2015 r.
na stanowiskach kierowniczych w Lasach Państwowych,
w celu m.in. stworzenia podstaw ekonomicznych i formalnoprawnych koniecznych dla powodzenia działań rozwojowych
planowanych do urzeczywistnienia w odniesieniu do LP
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w roku 2016 i latach następnych – w terminie do 25 lutego
2016 r. zostanie sporządzony dokument »Bilans otwarcia
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe«,
zwany dalej bilansem otwarcia.”
§2
Pozostałe postanowienia decyzji nr 90 pozostają bez zmian.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega
upowszechnieniu z wykorzystaniem funkcjonującego w ramach
DGLP elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD)
oraz publikacji wewnątrzinstytucjonalnej w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor
Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
Przepis § 10 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźne, zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać tryb działania takich zespołów.
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DECYZJA NR 27
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników
GD.O.001.4.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z okoliczności, że zgodnie z § 12 Statutu Lasów Państwowych Dyrekcja
Generalna Lasów Państwowych (DGLP) jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, stanowiącą aparat wykonawczy DGLP
– postanawiam, co następuje:
§1
1. Na dzień 19 lutego 2016 r., z moim udziałem i moich zastępców,
zwołuję do sali nr 201 w siedzibie DGLP na godzinę 8.00 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;
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5) dyrektor Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowo LP;
6) przewodniczący Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych (lub członek tej Rady przez
niego wskazany);
7) przewodniczący organizacji związkowych działających
w DGLP (lub osoba przez niego wskazana), jeżeli będą tym
zainteresowani.
§2
1. Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
2. W trakcie narady kierowników zapadną ustalenia co do ewentualnej kontynuacji narady w kolejnych dniach.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

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

DECYZJA NR 28
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie zebrania przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
i dyrektorów zakładów LP o zasięgu krajowym oraz przekazania do DGLP informacji
o pochodzących z wyboru działaczach samorządu terytorialnego,
będących pracownikami jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
OS.011.3.1.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
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Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3
pkt 1a ustawy o lasach3, a także § 8 ust. 2 pkt 44 ww. statutu –
postanawia się, co następuje:

Art. 33 ust. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
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§1
W związku z postanowieniami Zarządzenia nr 2 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 stycznia 2016 roku w
sprawie …, (2) odpowiednio potwierdzenia, utworzenia lub reaktywacji, zmiany formuły lub/oraz formy funkcjonowania zespołów
doradczo-pomocniczych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych: Forum Leśno-Samorządowego… oraz (3) zasad, reguł i
sposobu działania tych zespołów, a w szczególności w powołaniu
na punkt 2 par. 4 Powoływanie, ustępowanie i odwoływanie ze
składu Forum załącznika nr 1 do zarządzenia stanowiącego Regulamin Forum Leśno-Samorządowego, zobowiązuję dyrektorów
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i dyrektorów zakładów LP o zasięgu krajowym do zebrania i przekazania do
DGLP do dnia 4 marca 2016 r. informacji o pochodzących z
wyboru działaczach samorządu terytorialnego, będących
pracownikami jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w tym korzystającymi z urlopu bezpłatnego na czas
sprawowania funkcji samorządowej, emerytowanymi pracownikami jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
pracownikami lub byłymi pracownikami jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, znajdującymi się na rencie.

§3
Zebrane z jednostek informacje należy zestawić i przekazać do
DGLP na adres e-mail: mariusz.blasiak@lasy.gov.pl:
1) w wersji elektronicznej, edytowalnej z wykorzystaniem przekazanego pliku arkusza programu EXCEL;
2) oraz podpisanego dokumentu w formacie *.PDF.

§2
Zakres przekazywanych do DGLP informacji określony został w
załączniku do niniejszej decyzji.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega
upowszechnieniu z wykorzystaniem funkcjonującego w ramach
DGLP elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD),
poczty elektronicznej (przekazanie decyzji do dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i dyrektorów zakładów Lasów
Państwowych o zasięgu krajowym) i publikacji wewnątrzinstytucjonalnej w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

Załącznik do Decyzji nr 28
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 17 lutego 2016 r.
INFORMACJA
o pochodzących z wyboru działaczach samorządu terytorialnego,
będących pracownikami jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

Lp.

Nazwa RDLP

Nazwa
nadleśnictwa
lub zakładu

Imię

Nazwisko

1

2

3

4

Adres e-mail
Nr telefonu
Nazwa
z domeny lasy.gov.pl
służbowego
jednostki
(jeśli nie ma adresu (jeśli nie ma telefonu
samorządu
– emeryt, rencista
– emeryt, rencista
terytorialnego
– wpisać BRAK)
– wpisać BRAK)
5
6
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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DECYZJA NR 29
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym
GD.O.0050.2.2016
Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 (LP) – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, związanego m.in. z przepisem
art. 33 ust. 2 pkt 1a ustawy o lasach – postanawiam, co następuje:
§1
1. Na dzień 26 lutego 2016 r., z moim udziałem i udziałem: moich
zastępców, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym oraz kierowników
komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP), na godzinę 10.00 do siedziby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, ulica Grójecka 127,
sala 201, zwołuję pod moim przewodnictwem naradę dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz
dyrektorów zakładów Lasów Państwowych o zasięgu
krajowym, zwaną dalej naradą. Do udziału w naradzie, o której
mowa w zdaniu poprzedzającym, zaprasza się przedstawicieli
central związkowych i przewodniczącego Rady Konsultacyjnej
przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych.
2. Szefowa Gabinetu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
zwróci się z prośbą o udział w naradzie przedstawiciela departamentu właściwego w Ministerstwie Środowiska w sprawach leśnictwa.
3. W zależności od potrzeb do udziału w naradzie mogą być zaproszone inne osoby – stosownie do roboczych ustaleń w tym zakresie.
§2
Agenda narady obejmuje następujące zagadnienia:
1. Sprawa pomnika Loreta i Lasu Pamięci w Gołuchowie.
2. Sprawa szacunków brakarskich metodą obrębową.
3. Sprawa odpowiedzialności za osoby wprowadzane na teren
obiektów turystycznych.
4. Sprawa legalności naniesień „turystycznych” na gruntach LP.
5. Zarządzenie DGLP nr 2/2016 w sprawie funkcjonowania
zespołów doradczo-pomocniczych Dyrektora Generalnego LP.
6. Ramowe umowy służebności przesyłu.
7. Zamieranie drzewostanów sosnowych.
8. Zasięgi terytorialne nadleśnictw.
9. Porozumienie łemkowskie.
10. Umowy terminowe o pracę.
11. Informacja o stanie zachowania Doliny Rospudy w miejscu
planowanej byłej obwodnicy Augustowa.
12. Sprawa certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC.
13. Międzynarodowe zawody leśników w Biathlonie 2020.
14. Sprawa centralizacji zakładów regionalnych.
15. Sprawa wezwania Związku Producentów Audio Video do
podpisania umowy na odtworzenie fonogramów i wideogramów muzycznych drogą programu radiowego lub telewizyjnego w pokojach hotelowych.
16. Problematyczny tytuł udostępnienia gruntów na terenie
RDLP w Zielonej Górze.
1

2

3

17. Sprawozdanie z realizacji „Polityki informacyjnej PGL LP”.
18. Wyniki pracy Zespołu kontrolingu terenowego.
19. Sprawy różne i bieżące.
§3
1. Ustala się następujące zasady przebiegu narady:
1) przewodniczenie naradzie przypada Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych;
2) realizację każdego z punktów porządku narady będzie rozpoczynać wprowadzenie dokonywane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
3) po każdym ww. wprowadzeniu, ze wskazania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, następować będzie co
najwyżej pięciominutowe uszczegółowienie danego z
punktów porządku narady;
4) po każdym wystąpieniu i uszczegółowieniu będzie odbywać
się dyskusja lub odnoszenie się do poruszonych kwestii;
5) przerwy w przebiegu narady są ogłaszane z inicjatywy przewodniczącego naradzie lub na wniosek;
6) w ramach podsumowania narady Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych sformułuje robocze wersje ustaleń.
2. Gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w ciągu 2
dni od zakończenia narady, przygotuje projekt decyzji Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jej ustaleń. Decyzja
w sprawie ustaleń z narady zostanie podana do wiadomości z
wykorzystaniem intranetu, a docelowo będzie przedmiotem publikacji w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.
§4
1. Uczestników narady, zatrudnionych w LP, w tym kierowników
komórek organizacyjnych DGLP, zobowiązuję do przygotowania
się do ewentualnych, co najwyżej pięciominutowych wystąpień
uszczegóławiających poszczególne punkty porządku narady.
2. Dyrektora zakładu Lasów Państwowych o zasięgu krajowym,
działającego pod firmą Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, zobowiązuję do zapewnienia rejestracji przebiegu narady
na potrzeby tworzącej się 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

Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor
Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 2 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok
Nadleśnictwo Czarna Białostocka
Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2011 r. Nr 12 poz. 59 ze zmianami), Ramowych wytycznych
w sprawie zamian lasów, gruntów oraz innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, wytycznych stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., znak: ZS-D-2141-11/12, oraz
zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2016 r., znak: ZS.2261.6.1.2016, Nadleśnictwo Czarna Białostocka informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z osobą fizyczną.
Informacja o zamiarze transakcji zamiany nieruchomości z dnia 24 lutego 2016 r.
Data zgody
na zamianę

20.01.2016 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

01-06-2-08-476 -k -00

20-11-095-0001-1.82/4

Ls

0,1893

01-06-2-08-476 -j -00

20-11-095-0001-1.82/6

Ls

0,8411

Razem:

wartość
(w tys. zł)
27,884

1,0304

27,884

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna

20-11-095-0001-1.82/10

Ls

1,1400

27,630

1,1400

27,630

Razem:

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Czarna Białostocka
mgr inż. Janusz Samociuk

Czarna Białostocka, 24 lutego 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok
Nadleśnictwo Drygały
Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2011 r. Nr 12 poz. 59 ze zmianami), Ramowych wytycznych
w sprawie zamian lasów, gruntów oraz innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, wytycznych stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., znak: ZS-D-2141-11/12, oraz
zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 8 lutego 2016 r., znak: ZS.2261.9.1.2016, Nadleśnictwo
Drygały informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Gminą Orzysz.
Informacja o zamiarze transakcji z dnia 15 lutego 2016 r.
Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

01-09-1-10-51-a-01
8.02.2016 r.

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

0,2666

01-09-1-10-51-b-01

28-16-024-0001-51/8

01-09-1-10-51-k-00

Dr

0,0071

98,60

0,0741
Razem:

0,3478

98,60

Dokończenie na str. 62
BILP 3/2016
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Dokończenie ze str. 61
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Gmina Orzysz

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

28-16-025-0014-99

N

0,4700

47,44

28-16-025-0014-100

Dr

0,0700

18,69

28-16-025-0014-296

Dr

0,0500

13,54

28-16-025-0014-297

N

0,0900

13,35

Razem:

0,6800

93,02

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Drygały
Michał Sobecki

Drygały, 15 lutego 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź
Nadleśnictwo Łąck
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych
z dnia 12 grudnia 2012 r. (znak spr.: ZS-D-2141-11-2/12), dokonywanych na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1153), Nadleśnictwo Łąck informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany
nieruchomości. Na zamianę nadleśnictwo uzyskało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, pismo z dnia
25 stycznia 2016 r., znak spr.: ZS.2261.19.2015.

Data zgody
na zamianę

25.01.2016 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

06-08-2-07-57-i-00
06-08-2-07-57-j-00
06-08-2-07-57-k-00

14-19-112-0008
dz. 497

R IIIA
R IVA

1,76
1,12

222 800,00

14-19-072-0013
dz. 242

Ls
Ps V
R IVB
R VI
R Viz

0,01
0,01
0,19
0,40
0,22

25 900,00

3,71

248 700,00

06-08-1-01-109-~d-00
06-08-1-01-109-p-00
06-08-1-01-109-s-00
06-08-1-01-109-r-00
06-08-1-01-109-n-00
06-08-1-01-109-o-00
Razem:

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna

14-19-072-0008
dz.78/2

Ls
R VI

5,8043
0,1214

266 300,00

Razem:
							
Łąck, 1 lutego 2016 r.
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5,9257

266 300,00

Nadleśniczy
mgr inż. Ryszard Bijak
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Szczytno
Na podstawie art. 38e ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2015. poz. 2100), Ramowych wytycznych
w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się z zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12), zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (pismo, zn. spr.: ZS.2261.3.2016, z dnia 11 lutego 2015 r.), Nadleśnictwo Szczytno informuje o zamiarze
przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 18 lutego 2016 r.
Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę
11.02.2016 r.

adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

07-29-2-02-80 -b -00

28-17-062-0018-3080/2

Bp

0,14

67,20

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Gmina Szczytno

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

28-17-0015-207/5

Dr

1,18

35,80

28-17-0001-203/4

Dr

0,42

18,10

28-17-0015-206/4

Dr

0,31

13,40

1,91

67,30

Razem:

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Szczytno
mgr inż. Janusz Kleszczewski

Szczytno, 18 lutego 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła
Nadleśnictwo Trzcianka
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r.
w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. poz. 2100), Nadleśnictwo Trzcianka informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Gminą Trzcianka.
Na dokonanie zamiany gruntów nadleśnictwo uzyskało w dniu 1 marca 2016 r. zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Pile (znak: ZS.2261.6.2015.RW).
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 2 marca 2016 r.
Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę
1.03.2016 r.

adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

08-10-1-03-315-c-01

30-02-074-0001

Ls

7,21

403,600

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Trzcianka

30-02-074-0001

Ls V

5,36

429,700

Trzcianka, 2 marca 2016 r.
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Nadleśniczy
Roman Bartol
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań
Nadleśnictwo Konin
Korekta ogłoszenia opublikowanego na str. 37 numeru 1 (277)
„Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych”
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2013 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.), Nadleśnictwo Konin informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości, na którą w dniu 16.11.2015 r. uzyskało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, zn. spr.:
ZS.2261.7.2015. Transakcję zamierza się przeprowadzić w formie bezgotówkowej, tzn. bez dopłaty ze strony Lasów Państwowych.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
Data zgody
na zamianę

adres leśny

adres administracyjny

09-09-1-03-206-g-99
09-09-1-03-206-d-00

16.11.2015 r.

09-09-1-03-206-l-00

30-10-082-0011-5206/4

09-09-1-03-206-t-00

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)
użytków
i klas

Ls

0,0013

ŁV

0,0500

ŁV

0,3410

Wsr – ŁV

0,2547

działki

0,6470

Wartość w zaokrągleniu:

wartość
(w tys. zł)

33,80

33,80

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel

adres administracyjny

30-10-082-0023-65/4
Osoba fizyczna
30-10-082-0023-65/6
Wartość w zaokrągleniu:

Konin, 16 lutego 2016 r.
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kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)
użytków
i klas

LsIV

0,2816

LsV

0,4531

LsVI

0,1641

LsV

0,3293

LsVI

0,0269

działki

wartość
(w tys. zł)

0,8988

25,60

0,3562

15,10
40,70

Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Jerzy Pulcer
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Dretyń
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2013 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.), Nadleśnictwo Dretyń informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości,
na którą w dniu 8 grudnia 2015 r. uzyskało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku,
zn. spr. ZS.2261.17.2015.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę

8.12.2015 r.

adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

11-08-1-04-191-l-00

22-01-065-0025-191/9

Dr

0,0556

24,060

11-08-1-04-191-n-00

22-01-065-025-191/22

Dr

0,0572

12,315

11-08-1-05-175-g-00

22-01-065-0004-175/20

Bz

1,8515

45,730

11-08-1-185-l-00

22-01-065-0011-185/3

B

0,0738

37,980

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Jednostka administracji samorządowej
– Gmina Miastko

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

22-01-065-0014-60

Dr

2,8600

45,474

22-01-065-0004-220

ŁV
LsV

0,19
0,98

17,780

22-01-065-0004-65

Dr

0,0600

1,530

22-01-065-0010-217/1

Dr

0,1200

3,060

22-01-065-0014-54

RVI

0,2400

2,475

22-01-065-0011-393/5

Dr

0,9400

23,970

22-01-065-0027-473/3

Dr

0,4300

10,965

22-01-065-0027-477/3

Dr

0,6500

16,575
Nadleśniczy
Jan Marian Flak

Dretyń, 18 lutego 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Leśny Dwór i Nadleśnictwo Trzebielino
Stosownie do zapisów punktu IX Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się
w zarządzie Lasów Państwowych, dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, informujemy, że
nadleśnictwa Leśny Dwór i Trzebielino otrzymały zgodę dyrektora RDLP w Szczecinku (zn. spr. ZS.2261.3.2016.AR, pismo z dnia 20
stycznia 2016 r.) na dokonanie zamiany gruntów z gminą Kołczygłowy.

Data zgody
na zamianę

25.01.2016 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

11-10-1-381-g-00

22-01-042-0003 dz. 381/1

Ls

2,8235

11-10-1-381-~f-00

22-01-042-0003 dz. 381/1

Ls

0,2470

11-10-1-381-~g-00

22-01-042-0003 dz. 381/1

Ls

0,0840

wartość
(w zł)
358 754,00

Dokończenie na str. 65
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Dokończenie ze str. 64
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Jednostka administracji samorządowej

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

22-01-42-0003 dz. 371/6

dr

0,7200

96 624,00

22-01-42-0004 dz. 92

Lz

0,7448

53 715,00

22-01-42-0004 dz. 93

LsVI

0,1840

10 753,00

22-01-42-0004 dz. 90

Bz

1,1987

30 727,00

22-01-42-0016 dz. 48

Lz

0,3000

14 709,00

22-01-42-0016 dz. 45

N

0,3300

2 244,00

22-01-42-0016 dz. 124

W

0,1500

1 020,00

22-01-42-0016 dz. 125

dr

0,3300

44 286,00

22-01-42-0016 dz. 126/3

dr

0,4900

65 758,00

22-01-42-0016 dz. 143

dr

0,1800

24 156,00

22-01-42-0011 dz. 284

dr

0,1400

18 788,00
Nadleśniczowie:
Grzegorz Goliszek
Krzysztof Załuska

										
										
Łysomiczki, 2 lutego 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Leśny Dwór
Stosownie do zapisów punktu IX Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się
w zarządzie Lasów Państwowych, dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, informuję, że Nadleśnictwo Leśny Dwór otrzymało zgodę dyrektora RDLP w Szczecinku (zn. spr. ZS.2261.3.2016.AR, pismo z dnia 20 stycznia 2016 r.) na
dokonanie zamiany gruntów z gminą Dębnica Kaszubska.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

11-10-2-05-170-t-00

22-01-032-0019 dz. 170/8

B

0,2165

50 000,00

11-10-2-07-282-i-01

22-01-032-0004 dz. 282/3

Bi

0,0179

7 741,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Jednostka administracji samorządowej

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

22-01-032-0020 dz. 18

Ls

0,1200

7 757,00

22-01-032-0020 dz. 27

Ls

0,5500

36 711,00

22-01-032-0020 dz. 25

Ls

0,1100

4 772,00

22-01-042-0003 dz. 697/11

dr

0,3185

7 970,00

										
Łysomiczki, 28 stycznia 2016 r.
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Nadleśniczy
Grzegorz Goliszek

BILP 3/2016

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń
Nadleśnictwo Bydgoszcz
Zgodnie z „Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych” Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, przesłanymi pismem z dnia 12 grudnia 2012 r., znak sprawy: ZS-D-2141-11-2/12,
obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2013 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2100), Nadleśnictwo Bydgoszcz informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 3 lutego 2016 r.
Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę

28.12.2015 r.

adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

12-02-1-01- 9 h-01

04-03-012-0001-2095/1

Ls

0,14

30,00

12-02-1-01-19 b-01

04-03-012-0001- 2222

Ls

0,76

158,60

12-02-1-01-19~d-01

04-03-012-0001-2222

Ls

0,01

1,60

12-02-1-01-20 a-01

04-03-012-0001-2222

Ls

0,17

35,70

12-02-1-01-20~d-01

04-03-012-0001-2222

Ls

0,01

2,10

1,09

228,00

Razem:
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

04-03-045-0015-187/3

Ls
Ls

4,20
0,85

228,00

Razem:

5,05
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Bydgoszcz
mgr inż. Jacek Krzyżanowski

Białe Błota, 3 lutego 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń
Nadleśnictwo Dobrzejewice
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych, wytycznymi Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych przesłanymi pismem z dnia 12 grudnia 2012 r., znak: ZS-D-2141-11-2/12, obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2013 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (Dz. U. 2014 poz. 1153), Nadleśnictwo Dobrzejewice informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 22 lutego 2016 r.
Data zgody
na zamianę

15.02.2016 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

04 - 15 - 042 - 0012 - 2008/3

Ls
Ls
Ls
Tr
Tr

2,25
0,46
0,98
0,12
0,07

360,27

3,88

360,27

adres leśny
12 - 05 - 1 - 01 - 8 - b - 00
12 - 05 - 1 - 01 - 8 - c - 00
12 - 05 - 1 - 01 - 8 - d - 00
12 - 05 - 1 - 01 - 8 - z - 00
12 - 05 - 1 - 01 - 8 - ax - 00

Razem:

Dokończenie na str. 68
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Dokończenie ze str. 67
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

04 - 15 - 042 - 0007 - 39

RV
R VI
Ps IV
Ps V
Ls V
Ls VI
Lzr-R VI
N

1,91
5,36
0,60
0,85
0,12
1,33
0,52
0,37

162,30

04 - 15 - 042 - 0007 - 44

Ls VI

0,32

9,90

04 - 15 - 042 - 0007 - 49/1

Ls V

1,24

40,30

04 - 15 - 042 - 0009 - 128

Ls V

0,50

36,40

04 - 15 - 042 - 0012 - 417/4

R IVb
Ps V
Ps VI

0,92
0,23
0,32

46,60

04 - 15 - 042 - 0012 - 337

R VI
Ps V
N

0,41
1,07
0,34

57,70

właściciel

Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Lubicz

dopłata
Razem:

Dobrzejewice, 22 lutego 2016 r.

68

7,07
16,41

360,27
Nadleśniczy
mgr inż. Paweł Nas

BILP 3/2016

OGŁOSZENIA

***
Nadleśnictwo Koszęcin (RDLP Katowice) informuje o zagubieniu jednej płytki do znakowania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa o numerze 8669. Starania
mające na celu odnalezienie płytki nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W związku z powyższym w wypadku ujawnienia płytki prosi się o jej przekazanie pod adresem: Nadleśnictwo
Koszęcin, ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin.

***
Zgodnie z § 8 Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie
wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Służby
Leśnej w Lasach Państwowych (GK-125-2/98) Nadleśnictwo
Lipinki (RDLP Zielona Góra) unieważnia zagubioną legitymację służbową nr 3 z 2014 roku pracownika Służby Leśnej,
wystawioną na nazwisko Andrzeja Balaka – leśniczego.

Nadleśniczy
dr inż. Krzysztof Lysik

Nadleśniczy
mgr inż. Jan Lesser

Koszęcin, 19 lutego 2016 r.

BILP 3/2016

Żary, 19 lutego 2016 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 2016 roku
„Głos Lasu”

„Biuletyn Informacyjny LP”

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

Miejsce
IV strona okładki

4200

II i III strona okładki

3800

wewnątrz numeru

3500

2/3 kolumny

wewnątrz numeru

2500

1/2 kolumny

wewnątrz numeru

1900

1/3 kolumny

wewnątrz numeru

1400

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

1000

1/6 kolumny

wewnątrz numeru

700

1/12 kolumny

wewnątrz numeru

350

Artykuł
promocyjny

1 kolumna

Cała kolumna

Wkładki dostarczone przez zamawiającego*)
*)

Cena
zł netto
+ 23% VAT

Rodzaj reklamy

Miejsce

Cena
zł netto
+ 23% VAT

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

II i III strona okładki

2000

IV strona okładki

2500

wewnątrz numeru

1800

wewnątrz numeru

1000

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

600

1/8 kolumny

wewnątrz numeru

400

1/16 kolumny

wewnątrz numeru

200

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

3500
0,60 zł za szt..

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

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

Miejsce
IV strona okładki

4200

1/2 kolumny
1/3 kolumny

wewnątrz numeru
wewnątrz numeru
wewnątrz numeru

3500
1900
1400

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

1000

1/6 kolumny

wewnątrz numeru

700

1/12 kolumny

wewnątrz numeru

350

Artykuł
promocyjny

1 kolumna

Cała kolumna

Wkładki dostarczone przez zamawiajacego*)
*)

Cena
zł netto
+ 23% VAT

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

3500
0,60 zł za szt.

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

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

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

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa
tel. 22 185 53 53, 22 185 53 73
PL ISSN 1428-5940

