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DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 24 września 2019 r. do 18 października 2019 r.)
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Zarządzenie nr 48 z dnia 25 września 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
27 sierpnia 2018 roku w sprawie wzorów druków kadrowych dla kandydatów do pracy oraz pracowników w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (GK.0183.1.2019)
Zarządzenie nr 49 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych na 2019 rok (EG.K.0210.1.2019)
Zarządzenie nr 50 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zakresów i terminów rocznej inwentaryzacji składników aktywów i pasywów
biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w 2019 roku, powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia tej inwentaryzacji
oraz weryfikacji okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych (EG.K.0210.1.2019)
Zarządzenie nr 51 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem
drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (ZM.800.8.2019)
Zarządzenie nr 52 z dnia 2 października 2019 r. w sprawie Zarządzenia nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów
Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (GK.173.13.2019)
Zarządzenie nr 53 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania zasad wspierania
potrzeb mieszkaniowych pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (ZI.011.18.2019)
Zarządzenie nr 54 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także
ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (ZI.771.1.2018.2019)
Zarządzenie nr 55 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie okresowych inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów
oraz parametryzacji wybranych cech biotopów, przeprowadzanych na potrzeby sporządzania planów urządzenia lasu w zakresie zadań
ochronnych dla obszarów Natura 2000 (ZP.720.11.2019)
Zarządzenie nr 56 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu mającego na celu utrzymanie różnorodności przyrodniczej w obwodach
łowieckich pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
(ZG.Ł.074.42.2019)
Zarządzenie nr 57 z dnia 11 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
25 września 2019 r. w sprawie zakresów i terminów rocznej inwentaryzacji składników aktywów i pasywów biura Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych w 2019 roku, powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia tej inwentaryzacji oraz weryfikacji okresów i
stawek amortyzacyjnych środków trwałych (EG.K.0210.1.2019)
Zarządzenie nr 58 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2020 rok (EP.0300.2.7.2019)
Zarządzenie nr 59 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania koncepcji i założeń
modyfikacji zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług w SILP
(EG.0210.2.2019)
Zarządzenie nr 60 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego na potrzeby opracowania zasad realizacji
działań dedykowanych ochronie populacji cietrzewia i głuszca przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (ZP.7211.12.2019)
Zarządzenie nr 61 z dnia 18 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
18 lipca 2003 r. (znak: OI-021-08-01-2/2003) w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych (ZM.800.9.2019)
Zarządzenie nr 62 z dnia 18 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany formuły lub/oraz formy funkcjonowania stałych Zespołów zadaniowych Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych do spraw… oraz zasad, reguł i sposobu działania tych Zespołów (EI.0210.1.2019)
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DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 12 września 2019 r. do 17 października 2019 r.)
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l
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l

Decyzja nr 141 z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa 22 platform lęgowych dla rybołowów na słupy
wysokiego napięcia na terenie wybranych nadleśnictw w północno-zachodniej części Polski” na potrzeby projektu „Ochrona rybołowa
Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” LIFE PandionPL, nr LIFE15 NAT PL000819 współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów (EZ.272.1.11.2019)
Decyzja nr 142 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zlecenia konsorcjum czterech instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa
(Lider Konsorcjum), Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku usługi badawczej pod nazwą „Rozbudowa metody inwentaryzacji urządzeniowej stanu lasu z wykorzystaniem
efektów projektu REMBIOFOR” (EO.5001.20.1.2019)
Decyzja nr 143 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie przy ul. Grójeckiej 127, Sierpińskiego 1B i Sierpińskiego 3A (EA.2511.1.2019)
Decyzja nr 144 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany treści Decyzji nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, znak
GI.021.8.2019, z dnia 27 marca 2019 r w sprawie powołania zespołu do opracowania programu i metodyki kontroli okresowych przeprowadzanych przez Inspekcję Lasów Państwowych (GI.0210.17.2019)
Decyzja nr 145 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej z
zakresu wydzierżawiania gruntu Nadleśnictwa Elbląg (GI.0210.18.2019)
Decyzja nr 146 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Lasy Środkowopomorskie” na lata 2019–2023 (ZE.7160.12.2.2019)
Decyzja nr 147 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych (EP.0300.2.4.2019)
Decyzja nr 148 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (EP.0300.2.5.2019)
Decyzja nr 149 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego zakładów o
zasięgu krajowym (EP.0300.2.6.2019)
Decyzja nr 150 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości
niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2021–2024 dla Lasów Państwowych (EP.0300.2.8.2019)
Decyzja nr 151 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa 22 platform lęgowych dla rybołowów na słupy
wysokiego napięcia na terenie wybranych nadleśnictw w północno-zachodniej części Polski” w ramach projektu „Ochrona rybołowa
Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 20000 w Polsce LIFE PandionPL, nr LIFE15 NAT PL000819” na potrzeby
projektu „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” LIFE PandionPL, nr LIFE15 NAT
PL000819 współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów (EZ.272.1.13.2019)
Decyzja nr 152 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do wyboru najemcy powierzchni użytkowej z
przeznaczeniem na działalność gastronomiczną w siedzibie DGLP w Warszawie przy ul. Grójeckiej 127 (EA.2130.3.2019)
Decyzja nr 153 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych (EO.0180.13.2019)
Decyzja nr 154 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru do pracy na
stanowiska administratorów systemu komputerowego – administratorów infrastruktury sieciowej WAN i LAN w Wydziale Informatyki
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (GK.1101.79.2019)

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 48
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 września 2019 r.
zmieniające Zarządzenie nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie wzorów druków kadrowych
dla kandydatów do pracy oraz pracowników
w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych
GK.0183.1.2019
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, zwanej dalej ustawą, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, a także mając na
względzie art. 223 Kodeksu pracy4, zarządzam, co następuje:
§1
Wycofuje się ze stosowania: (1) Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych wraz z instrukcją wypełniania oraz klauzulą informacyjną, (2) Kwestionariusz osobowy
pracownika Lasów Państwowych wraz z instrukcją wypełniania
oraz klauzulą informacyjną stanowiące załączniki nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
27 sierpnia 2018 roku.
§2
Wprowadza się do stosowania w jednostkach organizacyjnych
Lasów Państwowych nowe wzory druków kadrowych:
1. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów
Państwowych wraz z instrukcją wypełniania oraz klauzulą
informacyjną (załącznik nr 1).

1

2

3

4

2. Kwestionariusz osobowy pracownika Lasów Państwowych
wraz z instrukcją wypełniania oraz klauzulą informacyjną
(załącznik nr 2).
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2129 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2129 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Art. 221 Kodeksu pracy określa, jaki zakres danych pracodawca ma prawo żądać od kandydata do pracy i od pracownika.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 48
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 25 września 2019 r.
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
kandydata na pracownika Lasów Państwowych
WYPEŁNIA KANDYDAT NA PRACOWNIKA
1.

nazwisko

3.

data urodzenia

2.

imiona

ADRES DO KORESPONDENCJI
4.

ulica, nr domu i lokalu

5.

kod pocztowy

8.

poczta

6.

miejscowość

9.

gmina (dzielnica)

7.

województwo

WYKSZTAŁCENIE
10.

poziom wykształcenia1

10.1.
10.2.
10.3.

11.

kierunek wykształcenia
(zawód, specjalność)

11.1.
11.2.
11.3.

12.

nazwa szkoły

12.1.
12.2.
12.3.

13.

data ukończenia

13.1.

14.

13.2.

stopień naukowy/
tytuł zawodowy2

13.3.

14.1.
14.2.
14.3.

15. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Lp. nazwa języka

1

2
3

6

stopień znajomości3
A1

A2

B1

B2

C1

C2

A1

A2

B1

B2

C1

C2

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Wpisać odpowiednio: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, policealne, średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące, wyższe I stopnia, wyższe II stopnia, wyższe jednolite.
Wpisać odpowiedni: licencjat, inżynier, magister, magister inżynier, doktor, doktor inżynier, dr hab.
Właściwe zakreślić (A1 – początkujący; A2 – niższy średniozaawansowany; B1 – średniozaawansowany; B2 – wyższy średniozaawansowany; C1 – zaawansowany;
C2 – profesjonalny) – pole nieobowiązkowe.
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16.

WYKSZTAŁCENIE UZUPEŁNIAJĄCE
(KURSY, STUDIA PODYPLOMOWE, DODATKOWE UPRAWNIENIA)4

Lp.

nazwa kursu/studiów podyplomowych

data ukończenia (uzyskania uprawnień)

POZOSTAŁE DANE OGÓLNE
17.

obywatelstwo

18.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

Lp.

nazwa zakłady pracy

zatrudnienie
od

stanowisko

do

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym.

...................................................................................................................

(miejscowość, data i podpis kandydata)

4

Dodatkowe uprawnienia, np. biegły rewident, brakarz, drwal motorniczy, upraw. budowlane, prawo jazdy itd. – pole nieobowiązkowe.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA
Kwestionariusza osobowego kandydata na pracownika Lasów Państwowych
Informacje wypełniane przez kandydata na pracownika:
Adres do korespondencji – podaje się adres, pod który będzie wysyłana korespondencja.
Wykształcenie – podaje się wykształcenie według ostatnio ukończonej szkoły zgodnie z dokumentem potwierdzającym jej ukończenie, a
w wypadku pracownika, który posiada wykształcenie w kilku kierunkach, ukończył studia dwustopniowe lub trzystopniowe, należy uzupełnić pkt 16–20 oddzielnie dla każdego kierunku wykształcenia i stopnia studiów.
Wykształcenie uzupełniające – podaje się nazwy ukończonych kursów/ szkoleń/ studiów podyplomowych podnoszących poziom kwalifikacji pracownika oraz dających dodatkowe uprawnienia
Znajomość języków obcych – wymienia się nazwy języków, zakreślając odpowiedni stopień znajomości.
Przebieg pracy zawodowej – wymienia się chronologicznie poszczególne okresy pracy w zakładach pracy.
BILP 11/2019
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KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kandydatów do pracy
w …………………................………….. 1
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej
jako „RODO”) informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim
………………………….. 2 przetwarza Pani/Pana dane osobowe, a
także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych, tj.:
[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest ...................................................................
...................................................................................................... 3.
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie
przetwarzania danych osobowych, z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych, kierując korespondencję na adres wskazany powyżej, lub
poprzez adres e-mail …………………………......................…….. 4 .
[Cel] Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w
celu nawiązania zatrudnienia na podstawie obowiązujących przepisów, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO.
[Okres przechowywania] W przypadku, gdy nie nastąpi nawiązanie stosunku pracy, Pani/Pana dane osobowe są przechowywane i
usuwane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi PGL LP.
[Prawa kandydata] Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia
sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do
innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 221 Kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolne, ale niezbędne do rozpoczęcia procesu
nawiązania stosunku pracy. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości udziału w ww. procesie.
Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej
wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/
Pana danych osobowych.
Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować na adres mailowy ………………………………..........……….. 5.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem
sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w
Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00. Posiada
Pani/Pan prawo wnieść skargę do PUODO na ...............................
.......... 6 w każdym przypadku, w szczególności, jeżeli uważa Pani/
Pan, że ...........................................7 przetwarza Pani/Pana dane
osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji
Pani/Pana praw.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez ………......................…………………8 z siedzibą
……………………..9 w celu nawiązania zatrudnienia oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie przez mnie danych
osobowych w celu jak wyżej jest dobrowolne. 			
		

Zakres danych, jakie pracodawca ma obowiązek żądać od
osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jest wskazany w art. 221 § 1
Kodeksu pracy.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

8

………………………………………………….
(miejscowość, data i podpis kandydata)

Nazwa jednostki organizacyjnej LP (administratora danych osobowych).
Nazwa jednostki organizacyjnej LP (administratora danych osobowych).
Nazwa administratora danych osobowych i dokładny adres, nr tel./ fax/ e-mail.
Adres e-mail do osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych w jednostce.
Adres e-mail do osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych w jednostce.
Nazwa jednostki organizacyjnej LP (administratora danych osobowych).
Jw.
Jw.
Jw.
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 48
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 25 września 2019 r.
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
pracownika Lasów Państwowych
I. WYPEŁNIA PRACOWNIK
1.

nazwisko

3.

data urodzenia

4.

numer ewidencyjny
(PESEL)

2.

imiona

5.

numer identyfikacji
podatkowej (NIP)1

ADRES ZAMIESZKANIA
6.

ulica, nr domu i lokalu

7.

kod pocztowy

8.

poczta

9.

miejscowość

10.

gmina (dzielnica)

13. kod pocztowy

14.

poczta

15. miejscowość

16.

gmina (dzielnica)

11. województwo
ADRES DO KORESPONDENCJI2
12. ulica, nr domu i lokalu

17. województwo
WYKSZTAŁCENIE
18. poziom wykształcenia3

18.1.
18.2.
18.3.

19. kierunek wykształcenia
(zawód, specjalność)

19.1.
19.2.
19.3.

20. nazwa szkoły

20.1.
20.2.
20.3.

21. data ukończenia

21.1.

22.

21.2.

stopień naukowy/
tytuł zawodowy4

22.1.
22.2.

21.3.

22.3.

23. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Lp. nazwa języka

1
2
3

4
5

stopień znajomości5
A1

A2

B1

B2

C1

C2

A1

A2

B1

B2

C1

C2

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Wypełnia pracownik, dla którego nr NIP jest identyfikatorem podatkowym.
Wypełnić, jeśli inny niż adres zamieszkania.
Wpisać odpowiednio: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, policealne, średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące, wyższe I stopnia, wyższe II stopnia, wyższe jednolite.
Wpisać odpowiednio: licencjat, inżynier, magister, magister inżynier, doktor, doktor inżynier, dr hab.
Właściwe zakreślić (A1 – początkujący; A2 – niższy średniozaawansowany; B1 – średniozaawansowany; B2 – wyższy średniozaawansowany; C1 – zaawansowany;
C2 – profesjonalny) – pole nieobowiązkowe.
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24.

WYKSZTAŁCENIE UZUPEŁNIAJĄCE
(KURSY, STUDIA PODYPLOMOWE, DODATKOWE UPRAWNIENIA)6

Lp.

nazwa kursu/ studiów podyplomowych

25.

Mam uprawnienia i będę pracował własną pilarką7

data ukończenia (uzyskania uprawnień)

 TAK

 NIE

POZOSTAŁE DANE OGÓLNE
26.

obywatelstwo

27.

DANE DZIECI PRACOWNIKA8

Lp.

imię i nazwisko

data urodzenia

URZĄD SKARBOWY9
28.

ulica i nr domu

29.

kod pocztowy

30.

miejscowość

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA (NFZ)
31.

nazwa wojewódzkiego oddziału NFZ

32.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

Lp.

nazwa zakłady pracy

zatrudnienie
od

6
7
8
9

do

stanowisko

Dodatkowe uprawnienia, np. biegły rewident, brakarz, drwal motorniczy, upraw. budowlane, prawo jazdy itd. – pole nieobowiązkowe.
Właściwe zakreślić – pole nieobowiązkowe.
Wypełnia pracownik, który będzie korzystał ze świadczeń przysługujących w ramach ZFŚS – pole nieobowiązkowe.
Należy wskazać urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

10
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OSOBA, KTÓRĄ NALEŻY ZAWIADOMIĆ W RAZIE WYPADKU10
33.

nazwisko i imię

34.

adres

35.

telefon

36.

CZY POSIADA PAN(I) ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?11
NIE
TAK – o lekkim stopniu niepełnosprawności
TAK – o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
TAK – o znacznym stopniu niepełnosprawności

37.

CZY MA PAN(I) USTALONE PRAWO DO EMERYTURY LUB RENTY?12
NIE
TAK

38. Oświadczam, że brak jest przeszkód prawnych do zajmowania przeze mnie stanowiska w Służbie Leśnej, wynikających z art. 45
ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.)13
.....................................................................................
(miejscowość, data i podpis pracownika)

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym.
Jednocześnie oświadczam, że o zmianach ww. danych niezwłocznie powiadomię na piśmie pracodawcę.
							

.............................................................................
(miejscowość, data i podpis pracownika)

Pole nieobowiązkowe – podanie danych osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku, jest dobrowolne.
Właściwe zakreślić.
12
Właściwe zakreślić.
13
Wypełnia pracownik zatrudniony na stanowisku w Służbie Leśnej.
10
11

II. WYPEŁNIA ZAKŁAD PRACY
LEŚNY NUMER ADRESOWY PRACOWNIKA

|__|__|__|__|__|__|__|

Wprowadził(a): numer adresowy

|__|__|__|__|__|__|__|

Data ................................................. Podpis ...................................................
..........................................................................................................................
data i podpis pracownika ds. osobowych

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA
Kwestionariusza osobowego pracownika Lasów Państwowych
Informacje wypełniane przez pracownika:
Adres zamieszkania – podaje się adres, pod którym kandydat przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Adres do korespondencji – podaje się adres, pod który będzie wysyłana korespondencja.
Wykształcenie – podaje się wykształcenie według ostatnio ukończonej szkoły zgodnie z dokumentem potwierdzającym jej ukończenie, a
w wypadku pracownika, który posiada wykształcenie w kilku kierunkach, ukończył studia dwustopniowe lub trzystopniowe, należy uzupełnić pkt 18–22 oddzielnie dla każdego kierunku wykształcenia i stopnia studiów.
Wykształcenie uzupełniające – podaje się nazwy ukończonych kursów/ szkoleń/ studiów podyplomowych podnoszących poziom kwalifikacji pracownika oraz dających dodatkowe uprawnienia.
Dane dzieci pracownika – uwzględnia się pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte
na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, także pozostające na utrzymaniu pracownika.
Znajomość języków obcych – wymienia się nazwy języków, zakreślając odpowiedni stopień znajomości.
Urząd Skarbowy – podaje się adres urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania, do którego będą składane deklaracje
podatkowe.
Narodowy Fundusz Zdrowia – podaje się nazwę wojewódzkiego oddziału NFZ, do którego należy pracownik.
Przebieg pracy zawodowej – wymienia się chronologicznie poszczególne okresy pracy w zakładach pracy.
Informacje wypełniane przez pracodawcę:
Data i podpis pracownika do spraw osobowych – podaje się dane pracownika, który wprowadza dane z kwestionariusza do SILP (jego
imię, nazwisko oraz numer adresowy SILP).
BILP 11/2019
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KLAUZULA INFORMACYJNA
dla pracownika
…………..........................…………………………..1
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej
jako „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim
………………………2 przetwarza Pani/Pana dane osobowe, a
także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych, tj.:
1. [Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pani/
Pana danych osobowych jest …………………………....……….3.
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, z którą można się
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres
wskazany powyżej lub poprzez adres e-mail …………..………4
2. [Cel] Administrator danych przetwarza dane osobowe pracownika tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych
celach. Przede wszystkim dane pracownika są wykorzystywane
w celu wykonywania nałożonych na administratora obowiązków
wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. prawa pracy,
ubezpieczeń społecznych, przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy, przepisów prawa podatkowego i rachunkowości.
Dane osobowe pracowników będą przetwarzane w następujących szczegółowych celach:
a) wypełnianiem obowiązków i uprawnień wynikających ze
stosunku pracy, w tym obowiązków związanych z ubezpieczeniem społecznym, poprzez:
– przetwarzanie danych osobowych w procesie płacowym
(m.in. wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń wraz z
potrąceniami),
– przetwarzanie danych osobowych w procesie kadrowym
(m.in. zawarcie i zmiana umowy o pracę, aktualizacja
danych osobowych pracownika, skierowanie na badania
zdolności do pracy, prowadzenie i archiwizacja akt osobowych pracownika, doskonalenie zawodowe, kontrola czasu
pracy, procedura na wypadek dyskryminacji i mobbingu,
odpowiedzialność za powierzone pracownikowi mienie,
realizacja wniosków o urlopy okolicznościowe i innych
uprawnień/obowiązków wynikających ze stosunku pracy),
– przetwarzanie danych osobowych dla realizacji zasad i
procedur bezpieczeństwa i higieny pracy (np. w związku
z wypadkiem przy pracy, chorobą zawodową, przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP),
– przetwarzanie danych dla świadczeń z ubezpieczeń
społecznych (m.in. rejestracja uprawnionego w ZUS, realizacja wniosków o urlopy macierzyńskie, urlopy ojcowskie,
urlopy rodzicielskie i innych uprawnień wynikających z
prawa ubezpieczeń społecznych);
b) rozliczeniem danin publicznoprawnych (deklaracje PIT), w tym
prowadzeniem indywidualnych kart przychodów pracownika;
c) wypełnianiem obowiązków wobec organów/ urzędów
państwowych/ samorządowych (np. kontrole Państwowej
Inspekcji Pracy, kontrole ZUS, kontrole Urzędu Skarbowego,
żądania policji i innych organów ścigania, sporządzanie
odpowiedzi na pisma, żądania podmiotów uprawnionych
ustawowo do żądania danych osobowych);

d) wypełnianiem obowiązków związanych z księgowaniem i
sprawozdawczością finansową.
3. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez pracownika danych w
celu wykonywania nałożonych na administratora obowiązków
wynikających z przepisów prawa mogą być jednostki organizacyjne LP, organy państwowe i inne podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa, banki realizujące wypłatę wynagrodzenia oraz podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych pracownika (m.in. podmioty szkolące,
dostawcy zindywidualizowanej odzieży roboczej itp.). Dane nie
będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy.
4. [Okres przechowywania] Dane pracownika zebrane w celu
realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą
przechowywane przez okres do czasu ustania stosunku pracy
(chyba że przepisy prawa stanowią odmiennie), a po tym czasie
przez okres 10 lat lub inny okres wymagany przez przepisy prawa.
5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe
zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów
prawa nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
6. [Prawa] Pracownikowi, w stosunku do danych zebranych w celu
realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, jak również prawo do usunięcia, przeniesienia oraz
ograniczenia przetwarzania. Usunięcie danych osobowych przez
………….5 następuje w wypadku braku podstawy prawnej do ich
przetwarzania. Pracownik może przenieść swoje dane osobowe,
tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe,
które dostarczył do ……….6, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu,
wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi
(art. 20 RODO). Pracownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. [Organ nadzoru] Organem nadzoru w zakresie ochrony danych
osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu:
22 531 03 00. Pracownik ma prawo wnieść skargę do PUODO na
………….….7 w każdym przypadku, w szczególności, jeżeli
uważa, że ………….….8 przetwarza jego dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji jego praw.
8. [Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich
niepodania] Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
obowiązkowe w zakresie określonym art. 221 Kodeksu pracy, a
w pozostałym zakresie dobrowolne, ale niezbędne do celów
związanych z przebiegiem zatrudnienia.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez …………..……9 w celu związanym z przebiegiem
procesu zatrudnienia oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach.
		

………....................……………………………….
(miejscowość, data i podpis pracownika)

Nazwa jednostki organizacyjnej LP (administratora danych osobowych).
Nazwa jednostki organizacyjnej LP (administratora danych osobowych) i dokładny adres/ nr tel./ fax/ e-mail.
4
Adres e-mail do osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych w jednostce.
6, 7, 8
Jw.
9
Nazwa jednostki organizacyjnej LP (administratora danych osobowych) i dokładny adres.
1, 2, 5
3
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ZARZĄDZENIE NR 51
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia warunków technicznych
stosowanych w obrocie surowcem drzewnym
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
ZM.800.8.2019
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 (zwanego dalej Statutem) – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego w § 8 ust. 1 pkt 53 ww. Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe – zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych
Lasów Państwowych warunki techniczne obowiązujące w obrocie
surowcem drzewnym, w skład których wchodzą, określone szczegółowo w załącznikach:
1) Podział, terminologia i symbole stosowane w obrocie
surowcem drzewnym stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie surowca drzewnego stanowiące
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) Wady drewna stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego
zarządzenia;
4) Drewno wielkowymiarowe iglaste stanowiące załącznik nr 4
do niniejszego zarządzenia;
5) Drewno wielkowymiarowe kłodowane iglaste stanowiące
załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
6) Drewno wielkowymiarowe liściaste stanowiące załącznik nr 6
do niniejszego zarządzenia;
7) Drewno wielkowymiarowe kłodowane liściaste stanowiące
załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia;
8) Drewno specjalne stanowiące załącznik nr 8 do niniejszego
zarządzenia, w skład których wchodzą:
a) Ramowe warunki techniczne – Drewno okleinowe,
b) Warunki techniczne – Drewno sklejkowe,
c) Ramowe warunki techniczne – Drewno na słupy;
9) Drewno średniowymiarowe stanowiące załącznik nr 9 do
niniejszego zarządzenia;
10) Drewno małowymiarowe stanowiące załącznik nr 10 do
niniejszego zarządzenia;
11) Drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości
(pozaklasowe) stanowiące załącznik nr 11 do niniejszego
zarządzenia;
12) Pozostałości drzewne stanowiące załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia. (Załączników nie drukujemy. Pełna treść
załączników znajduje się na stronie internetowej Portalu
Leśno-Drzewnego w zakładce przeznaczonej do publikowania norm i warunków technicznych: http://drewno.zilp.lasy.
gov.pl/drewno/Normy/ – przyp. red.).

1

2

3

§2
1. Warunki techniczne, o których mowa w § 1 pkt 1–3, określające
zasady klasyfikacji i podstawowe pojęcia stosowane w obrocie
surowcem drzewnym, zasady przygotowania do pomiaru, pomiar
i obliczanie miąższości drewna oraz zasady klasyfikacji i pomiaru
wad drewna, zwane są ogólnymi warunkami technicznymi.
2. Warunki techniczne o których mowa w § 1 pkt 4–12, określające
szczegółowe wymagania jakościowo-wymiarowe dla poszczególnych klas jakości, grup i podgrup oraz pozostałych jednostek
klasyfikacji jakościowo-wymiarowej, zwane są szczegółowymi
lub właściwymi warunkami technicznymi. W warunkach szczegółowych znajduje się odniesienie do pojęć i zasad określonych
w warunkach ogólnych.
3. W przypadku wyrobu i obrotu sortymentami niewymienionymi w
szczegółowych warunkach technicznych, tj. zrębkami leśnymi
opałowymi, zrębkami leśnymi przemysłowymi, karpiną opałową i
karpiną przemysłową stosuje się kryteria klasyfikacji jakościowo-wymiarowej wynikające z Polskich Norm lub innych uregulowań
pomiędzy stronami umowy.
4. W obrocie surowcem drzewnym stosuje się warunki techniczne
wymienione w § 1 aktualne na dzień zawarcia umowy. Jeżeli w
trakcie trwania umowy dokonano korekty ww. warunków technicznych, dopuszcza się realizację umowy, za zgodą stron,
zgodnie ze znowelizowanymi warunkami technicznymi.
5. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych mogą
wprowadzać regionalnie warunki techniczne dotyczące drewna
specjalnego w porozumieniu z dyrektorami graniczących regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i za zgodą Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z wyłączeniem sprzedaży
prowadzonej przez Zespoły Składnic regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych.
6. Wykaz stosowanych w obrocie surowcem drzewnym warunków
technicznych jest publikowany na stronach internetowych lub
dedykowanym portalu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe.
§3
1. Tracą moc zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dotyczące warunków technicznych:
1) Zarządzenie nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 czerwca 1993 roku w sprawie wprowadzenia
norm na surowiec drzewny obowiązujących w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe,
2) Zarządzenie nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia
warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste,

Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny
przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
§ 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.
§ 8 ust. 1 pkt 5 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala zasady sprzedaży przez Lasy Państwowe drewna i innych produktów i usług.
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3) Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zasad odbioru
i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
4) Zarządzenie nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia
warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe sklejkowe,
5) Zarządzenie nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia
Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe użytkowe – S2B,
6) Zarządzenie nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia
Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia – S2AP,
7) Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia
do stosowania ramowych warunków technicznych na drewno
średniowymiarowe energetyczne – S2AC,
8) Zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia
Ramowych warunków technicznych na drewno małowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego – M1PO,
9) Zarządzenie nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
warunków technicznych na pozostałości drzewne,

10) Zarządzenie nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 maja 2019 roku (znak: ZM.800.4.2019) w
sprawie wprowadzenia ramowych warunków technicznych
na drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości
(pozaklasowe),
11) Zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 czerwca 2019 roku (znak: ZM.800.6.2019) w
sprawie wprowadzenia „Tymczasowych warunków technicznych na drewno iglaste kłodowane (WK) mierzone w stosach
łączonych”.
2. Tracą moc warunki techniczne wprowadzane przez dyrektorów
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w oparciu o warunki
techniczne wymienione w § 3 ust 1.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Leśnej
Bogusław Piątek

ZARZĄDZENIE NR 53
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 października 2019 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania zasad
wspierania potrzeb mieszkaniowych pracowników
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
ZI.011.18.2019
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.) oraz § 6 Statutu
wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. zarządzam, co następuje:
§1
Powołuję zespół ds. opracowania zasad wspierania potrzeb
mieszkaniowych pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwany dalej „zespołem”, w składzie:
1. Robert Jaśkiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
RDLP w Warszawie – Przewodniczący
2. Marek Szary – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
RDLP w Radomiu
3. Jacek Kokociński – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
RDLP w Poznaniu
4. Bożena Kozera – Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi DGLP
5. Katarzyna Błyskun – Wydział Infrastruktury DGLP – sekretarz zespołu
6. Zofia Węgrzyn – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej
RDLP w Szczecinie
7. Cyprian Przyborowski – Główny Księgowy RDLP w Łodzi
8. Urban Kolman – Nadleśnictwo Zwierzyniec (Związek Leśników Polskich w RP)
9. Jerzy Błaszczyk – Nadleśnictwo Bełchatów (NSZZ Solidarność)
10. Elżbieta Lach – Nadleśnictwo Chotyłów (ZZ Budowlani).
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1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

§2
Zadaniem zespołu jest:
Weryfikacja możliwości formalnoprawnych wsparcia potrzeb
mieszkaniowych pracowników PGL LP w ramach funduszy
własnych jednostek PGL LP i środków zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych.
Ustalenie zasad wspierania potrzeb mieszkaniowych pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
– zwanego dalej Programem – i ocena jego skutków finansowych.
Ustalenie dodatkowych zasad wspierania rozwiązań związanych z budownictwem z drewna z wykorzystaniem OZE wraz z
weryfikacją możliwości utworzenia systemu grupowego zakupu
gotowych domów drewnianych w ramach Programu.
Ustalenie możliwości dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania Programu, np. dedykowanej linii kredytowej (BOŚ Bank S.A.),
dotacja z NFOŚiGW.
Ustalenie poziomu zainteresowania Programem przez pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Opracowanie propozycji zasad współpracy z Ministrem Środowiska w ramach Programu strategicznego Budownictwo drewniane z dnia 28 kwietnia 2018 r., a także z uwzględnieniem Listu
intencyjnego z dnia 4 września 2017 r. pomiędzy Ministrem
Środowiska a Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych.
Opracowanie propozycji zasad współpracy ze spółką Polskie
Domy Drewniane S.A. w ramach Programu.
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§3
Przewodniczący zespołu:
1) przydziela zadania i rozlicza z jego realizacji członków zespołu;
2) odpowiada za organizację pracy zespołu;
3) organizuje spotkania robocze związane z realizacją zadań
zespołu,
4) włącza do prac zespołu, w charakterze doradców i konsultantów,
innych ekspertów oraz pracowników jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych za zgodą kierowników jednostek;
5) wnioskuje do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o
zawarcie umów na wykonanie niezbędnych ekspertyz w
zakresie prac zespołu;
6) wnioskuje do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o zwrot
kosztów przejazdu na posiedzenia zespołu zapraszanym ekspertom spoza jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
§4
1. Zespół realizuje swoje zadania w trybie spotkań roboczych,
które na wniosek Przewodniczącego zespołu zwołuje Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych.
2. W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace
realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, delegujący pracowników będących członkami zespołu, odniosą koszty
ich przejazdów w ciężar działalności swoich jednostek, natomiast
całość kosztów pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) członków
zespołu oraz koszty przejazdu i pobytu zapraszanych ekspertów
spoza Lasów Państwowych oraz pracowników Lasów Państwowych
spoza zespołu pokryje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
§5
1. W terminie do dnia 30 listopada 2019 r. zespół przygotuje projekt
Programu.
2. Przewodniczący zespołu złoży w powyższym terminie sprawozdanie końcowe z pracy zespołu, a na żądanie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych będzie składał sprawozdania bieżące.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

ZARZĄDZENIE NR 54
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 8 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych,
a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami
ZI.771.1.2018.2019
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, zwanej dalej ustawą o lasach, w związku z § 6 Statutu
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z jego obowiązku określonego w art. 33 ust. 3 pkt 3
ustawy o lasach3, mając na względzie, że:
1) stosownie do przepisu art. 29 ust. 1 i 2 ustawy o lasach4 ruch
na drogach leśnych dozwolony jest tylko wtedy, gdy są one
oznakowane;
2) stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 2a ustawy o lasach5 nadleśniczy bezpośrednio zarządza lasami, gruntami i innymi nieru-

1

2

3

4

5

6

7

8

chomościami Skarbu Państwa, pozostającymi w zarządzie
Lasów Państwowych;
3) stosownie do art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych6
oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi
należy do zarządcy terenu;
4) stosownie do art. 10 ust. 7 i 10a Prawa o ruchu drogowym7
zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych oraz oznakowanie drogi wewnętrznej należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami;
5) stosownie do art. 84 i 85a Kodeksu wykroczeń8, określających odpowiedzialność za brak lub niewłaściwy oznakowania

Tekst jednolity ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach został ogłoszony w Dz. U. z 2018 r. poz. 2129; art. 33 ust. 1. ustawy o lasach stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych, dokonując tego przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.
§ 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych,
Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Art. 33 ust. 3 pkt. 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa; art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych.
Art. 29 ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest
dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich
potrzeb; art. 29 ust. 2 stanowi, że postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.
Art. 35 ust. 1 pkt 2a ustawy o lasach stanowi, że nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu.
W szczególności nadleśniczy: bezpośrednio zarządza lasami, gruntami i innymi nieruchomościami Skarbu Państwa, pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych.
Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zmian.) stanowi, że drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do
ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi; art. 8 ust. 2 stanowi, że budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku
– do właściciela tego terenu.
Art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) stanowi, że zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu
i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami; art. 10 ust. 10a stanowi, że podmioty zarządzające drogami, o których mowa w ust. 7, ustalając organizację
ruchu na tych drogach, stosują znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające z ustawy i jej przepisów wykonawczych. Koszt oznakowania drogi wewnętrznej ponosi
podmiot zarządzający drogą.
Art. 84 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tj. Dz. U. z 2018 poz. 618 z późn. zmian.) stanowi, że kto wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno w dzień, jak i w porze nocnej, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, urządzenia lub przedmiotu znajdujących się na drodze lub też miejsca
prowadzonych robót, jeżeli to może zagrozić bezpieczeństwu ruchu albo utrudnić ruch na drodze, podlega karze aresztu albo grzywny; art. 85a stanowi, że w § 1. Kto narusza przepisy
dotyczące sposobu znakowania dróg wewnętrznych, podlega karze grzywny; w § 2. Tej samej karze za czyn określony w § 1 podlega ten, kto zlecił wadliwe dokonanie tej czynności.
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dróg wewnętrznych, karze grzywny podlega podmiot zarządzający tymi drogami –
– zarządza się, co następuje:
§1
Opracowanie niniejsze ma charakter informacyjno-interpretacyjny według aktualnego stanu prawnego i nie zwalnia od śledzenia
obowiązującego prawa i jego stosowania oraz uwzględnienia lokalnych uwarunkowań.
Rozdział I
Zasady korzystania z dróg leśnych
§2
Stosownie do przepisów art. 29 ust. 3 ustawy o lasach9 na drogi
leśne dopuszcza się wjazd pojazdów z osobami uprawnionymi do
poruszania się po drogach leśnych.
§3
1. Zasady korzystania z dróg leśnych określa regulamin, który nadleśniczy wprowadza odrębnym zarządzeniem.
2. Regulamin korzystania z dróg leśnych należy udostępnić na
stronie internetowej nadleśnictwa w zakładce „Informacje”, w
BIP w zakładce „Zarządzenia i decyzje” oraz na tablicy ogłoszeń
nadleśnictwa.
3. Ramowa treść regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§4
1. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o lasach ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest
jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest
dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami
dopuszczającymi ruch po tych drogach. Treść art. 29 ust. 1
ustawy o lasach nie zobowiązuje do oznakowania dróg leśnych,
nieudostępnionych do ruchu publicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów
drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zmian.).
2. Oznakowanie dróg leśnych, które nie są udostępniane do ruchu
publicznego, powinno być ograniczone do miejsc, w których
kierujący pojazdem może mieć wątpliwości dotyczące statusu
drogi, z której korzysta, w szczególności dotyczących:
a) położenia drogi leśnej w ciągu drogi publicznej;
b) łączenia i przecinania się dróg leśnych z drogami innych
własności o równorzędnej konstrukcji nawierzchni;
c) zorganizowania miejsc postojowych i parkingów na terenie
leśnym w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej;
d) oznakowania drogi publicznej znakami pionowymi lub poziomymi sugerującymi możliwość zjazdu z drogi publicznej na
drogę leśną;
e) dróg leśnych obciążonych ograniczonym prawem rzeczowym (w
szczególności użytkowaniem i służebnością drogową), najmem
lub dzierżawą, nieudostępnionych do ruchu publicznego.

3. Drogi leśne, o których mowa w ust. 2, oznacza się tablicami
informacyjnymi zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku
nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Przy umieszczaniu tablic informacyjnych, o których mowa w ust. 3,
zapisy załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zmian.), zawarte w
pkt 1.5.3, dotyczące odległości znaków od jezdni oraz wysokości
ich umieszczenia, stosuje się odpowiednio.
5. W uzasadnionych przypadkach, poza oznakowaniem, o którym
mowa w ust. 3, dopuszcza się stosowanie znaków drogowych,
wówczas zapisy § 8 ust. 5 niniejszego zarządzenia stosuje się
odpowiednio.
6. Na drogach leśnych nieudostępnionych do ruchu publicznego nie
zezwala się na ustawianie autonomicznego znaku drogowego B-1.
Rozdział II
Zasady udostępniania dróg leśnych i ich oznakowania
§5
1. Niniejszy rozdział ma na celu ujednolicenie zasad udostępniania
oraz sposobu oznakowania dróg leśnych udostępnianych do
ruchu publicznego.
2. Udostępnianie dróg leśnych do ruchu publicznego powinno
następować w przypadkach uzasadnionych, podyktowanych
warunkami lokalnymi oraz potrzebami społecznymi.
3. Drogi leśne udostępnione do ruchu publicznego należy ująć w
docelowej sieci drogowej nadleśnictwa.
§6
1. Udostępnienie drogi leśnej do ruchu publicznego następuje
każdorazowo zarządzeniem nadleśniczego.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać następujące elementy:
a) wykaz udostępnionych dróg leśnych wraz z opisem ich przebiegu;
b) mapę lub szkic poglądowy z przebiegiem udostępnionych
dróg leśnych;
c) projekt organizacji ruchu10, odrębnie dla każdej z udostępnionych dróg leśnych;
d) uregulowania dotyczące czasowego wyłączenia z udostępnienia drogi leśnej;
e) ewentualne uregulowania dotyczące porozumień z podmiotami zewnętrznymi w zakresie utrzymania przez te podmioty
udostępnionych dróg leśnych;
f) wykaz osób i instytucji otrzymujących do wiadomości informacje, o których mowa w ppkt a i b.
3. Wzór zarządzenia nadleśniczego stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego zarządzenia.
4. Należy mieć na uwadze, że stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 5
Prawa o ruchu drogowym11 wojewoda sprawuje nadzór nad
zarządzaniem ruchem. Projekt organizacji ruchu na drodze

Art. 29 ust. 3 ustawy o lasach stanowi, że przepisy ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 i 3, a także art. 28, nie dotyczą wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze:
1) pracowników nadleśnictw; 2) osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów Państwowych; 3) osób zwalczających
pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie; 4) funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny; 5) osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych na
obszarach leśnych; 6) właścicieli lasów we własnych lasach; 7) osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów; 8) pracowników leśnych jednostek naukowych,
instytutów badawczych i doświadczalnych, w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody; 9) wojewódzkich
konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków Krajobrazowych; 10) osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub
inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3.
10
§ 1 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) stanowi, że ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: (…) projekcie organizacji ruchu – rozumie
się przez to dokumentację sporządzoną w celu zatwierdzenia stałej, zmiennej albo czasowej organizacji ruchu przez właściwy organ zarządzający ruchem albo
właściwy podmiot zarządzający drogą wewnętrzną.
11
Art. 10 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) stanowi, że wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach: (…) wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania.
9
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leśnej, udostępnionej do ruchu publicznego, nie wymaga
zatwierdzenia przez wojewodę. Organ ten może zweryfikować
projekt organizacji ruchu na wniosek zainteresowanego12.

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach.

§7
1. Stosownie do treści art. 29 ust. 1 ustawy o lasach drogi leśne
udostępniane do ruchu publicznego należy oznakować drogowskazem.
2. Przez oznakowanie drogowskazem rozumie się zastosowanie
oznakowania zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania
na drogach13 albo tablic kierunkowych, o których mowa w
rozdziale 7.5. Księgi identyfikacji wizualnej Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe14.
3. Lokalizacja tablic kierunkowych, o których mowa w ust. 2, w
pasie drogi publicznej wymaga uzgodnienia z zarządcą tej drogi.
4. Poza drogowskazem, o którym mowa w ust. 2, droga leśna
udostępniona do ruchu publicznego powinna być oznakowana
tablicą informacyjną, zlokalizowaną na gruncie w zarządzie
Lasów Państwowych.
5. Wzór tablicy informacyjnej, o której mowa w ust. 4, stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
6. Przy umieszczaniu tablic informacyjnych o których mowa w ust. 3,
zapisy załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zmian.), zawarte w
pkt 1.5.3, dotyczące odległości znaków od jezdni oraz wysokości ich umieszczenia, stosuje się odpowiednio.

§9
Udostępnienie drogi leśnej do ruchu publicznego w wypadku
skrzyżowania z drogą (-ami) nieudostępnianą (-ymi), w szczególności o podobnej nawierzchni, może wymagać oznakowania dróg, o
którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszego zarządzenia, oraz ewentualnego zastosowania tablicy kierunkowej, o której mowa w § 7 ust. 2
dla drogi udostępnianej.

§8
1. W wypadku udostępnienia drogi leśnej do ruchu publicznego
mają zastosowanie przepisy Prawa o ruchu drogowym oraz
oznakowanie drogi leśnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych15.
2. W wypadku udostępnienia drogi leśnej do ruchu publicznego
należy zastosować znaki D-52 łącznie z B-33 i D-53.
3. W uzasadnionych przypadkach w strefie ruchu na drodze leśnej,
poza znakami, o których mowa w ust. 2, można stosować inne
znaki drogowe, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z
drogami publicznymi.
4. Sposób oznakowania drogi leśnej udostępnionej do ruchu
publicznego jako strefa ruchu znajduje się w załączniku nr 5 do
niniejszego zarządzenia.
5. Poza uzasadnionymi przypadkami na drogach leśnych w strefie
ruchu zaleca się stosować znaki z grupy mini16, zgodnie z warunkami technicznymi wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
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§ 10
1. Na drodze leśnej udostępnionej do ruchu publicznego, stosownie
do art. 29 ust. 2 ustawy o lasach, postój pojazdów jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych. Zaleca się w tych
miejscach stosowanie znaku D-18.
2. Miejsce postoju pojazdów oraz parking leśny zdefiniowane są w
Zarządzeniu nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z
dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Kategorii i
definicji wybranych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych i
edukacyjnych zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez
j.o. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”.
§ 11
1. Zasady korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu
publicznego określa regulamin, który nadleśniczy wprowadza
odrębnym zarządzeniem.
2. Regulamin korzystania z udostępnionych dróg leśnych należy
udostępnić na stronie internetowej nadleśnictwa w zakładce
„Informacje”, w BIP w zakładce „Zarządzenia i decyzje” oraz na
tablicy ogłoszeń nadleśnictwa.
3. Ramowa treść regulaminu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
zarządzenia.
4. Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na
tablicy informacyjnej, opisanej w § 7 ust. 5 niniejszego zarządzenia, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli
zarządcy drogi, o którym mowa w art. 60 i 61 Kodeksu cywilnego.
§ 12
1. Dopuszczalne jest czasowe wyłączenie z udostępnienia drogi
leśnej.
2. Czasowe wyłączenie udostępnionej drogi leśnej na okres
dłuższy niż 7 dni powinno być wprowadzone przez nadleśniczego w formie decyzji, którą należy przekazać do wiadomości
osobom i instytucjom wskazanym w § 6 ust. 2 ppkt f.
3. W okresie czasowego wyłączenia z udostępnienia drogi leśnej
na oznakowaniu, o którym mowa w § 7 ust. 2 albo § 8 ust 2,
należy nanieść dwa krzyżujące się pasy barwy pomarańczowej
lub zapewnić zasłonięcie ww. tablic i znaków.
4. Czasowe wyłączenie z udostępnienia drogi leśnej nie może być
dłuższe niż 1 rok.

§ 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) stanowi, że w przypadku drogi wewnętrznej objętej strefą zamieszkania albo strefą ruchu organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem podejmuje, na podstawie wniosku zainteresowanego podmiotu złożonego do tego organu, działania w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1.
Rozdział 6 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zmian.).
Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 71 z dnia 19 października 2015 r. w części
dotyczącej „Księgi identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”.
Znaki i ich symbole, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, są tożsame ze znakami opisanymi w § 2 ust. 8 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zmian.).
Załącznik nr 1 część 5 „Znaki informacyjne” punkt 5.2.56 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z
późn. zmian.) stanowi, że w strefie ruchu stosuje się znaki takie jak na drogach wewnętrznych, tj. z grupy małych lub mini.
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Rozdział III
Przepisy przejściowe
§ 13
Do dnia 31 grudnia 2021 r. należy usunąć wszelkie oznakowania
niezgodne z niniejszym zarządzeniem, z zastrzeżeniem § 14.
§ 14
1. Do dnia 30 czerwca 2020 r. należy usunąć wszelkie oznakowania z użyciem skrótu „ALP” oraz wyrażenia „Administracja
Lasów Państwowych”.
2. Do dnia 30 czerwca 2020 r. należy usunąć wszelkie opisy informujące o „drogach zakładowych”.
3. Do dnia 30 czerwca 2020 r. należy usunąć wszelkie opisy informujące o „drogach wewnętrznych”.
Rozdział IV
Przepisy końcowe

§ 16
Zapisy zarządzenia nie dotyczą dróg leśnych położonych na
terenach poligonów i placów ćwiczeń, o których mowa w Porozumieniu Ministra Obrony Narodowej i Ministra Środowiska w sprawie
warunków użytkowania lasów na potrzeby związane z obronnością
i bezpieczeństwem państwa z dnia 5 lipca 2013 r. (przekazanych w
użytkowanie w rozumieniu art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach).
§ 17
W wypadku innego zarządcy drogi leśnej niż nadleśniczy przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio.
§ 18
Procedura postępowania mająca na celu wprowadzenie w życie
postanowień niniejszego zarządzenia stanowi załącznik nr 7.
§ 19
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 15
W „Księdze identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe” wprowadza się następujące zmiany:
1) rozdział 7.7. otrzymuje nazwę Oznakowanie dróg leśnych
nieudostępnionych do ruchu publicznego. Treść rozdziału
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
2) rozdział 7.8. otrzymuje nazwę Oznakowanie dróg leśnych
udostępnionych do ruchu publicznego. Treść rozdziału
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 54
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 8 października 2019 r.
RAMOWA TREŚĆ REGULAMINU
korzystania z dróg leśnych
na terenie Nadleśnictwa …
§1
Regulamin określa zasady korzystania z dróg leśnych na terenie
Nadleśnictwa ………………………… .
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jednolity
Dz. U. z2018 r. poz. 2129 z późn. zm., zwana dalej ustawą
o lasach.
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm., zwana
dalej Prawem o ruchu drogowym.
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.
5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i
sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zmian.),
zwane dalej rozporządzeniem w sprawie znaków.
6. Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich ozna1

kowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi,
zaprzęgowymi i motorowerami (zn.: ZI.771.1.2018), zwane dalej
zarządzeniem nr 54/2019.
§2
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo …….........…… jest zarządcą dróg leśnych usytuowanych na
gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo, położonych w jego zasięgu administracyjnym.
§3
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) Zarządca drogi – Nadleśniczy Nadleśnictwa ………………. ,
b) użytkownik – osoba korzystająca z drogi leśnej,
c) pojazd – samochód, pojazd zaprzęgowy, motocykl bądź inny
środek transportu poruszający się po drogach leśnych.
§4
1. Stosownie do przepisów art. 29 ust. 3 ustawy o lasach1 na drogi
leśne dopuszcza się wjazd pojazdów z osobami uprawnionymi
do poruszania się po drogach leśnych.

Art. 29 ust. 3 ustawy o lasach stanowi, że przepisy ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 i 3, a także art. 28, nie dotyczą wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze:
1) pracowników nadleśnictw; 2) osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów Państwowych; 3) osób zwalczających
pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie; 4) funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny; 5) osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych na
obszarach leśnych; 6) właścicieli lasów we własnych lasach; 7) osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów; 8) pracowników leśnych jednostek naukowych,
instytutów badawczych i doświadczalnych, w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody; 9) wojewódzkich
konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków Krajobrazowych; 10) osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub
inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3.
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2. Korzystanie z dróg leśnych odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, Prawa o ruchu drogowym, poleceń pracowników Zarządcy drogi lub osób upoważnionych na mocy tej
ustawy do kierowania ruchem2.
3. Poprzez wjazd na drogę leśną użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania ustanowionych przez Zarządcę
drogi warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.
§5
1. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o lasach ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest
jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest
dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami
dopuszczającymi ruch po tych drogach. Treść art. 29 ust. 1
ustawy o lasach nie zobowiązuje do oznakowania dróg leśnych
nieudostępnionych do ruchu publicznego, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
2. Oznakowanie dróg leśnych, które nie są udostępniane do ruchu
publicznego, powinno być ograniczone do miejsc, w których
kierujący pojazdem może mieć wątpliwości dotyczące statusu
drogi, z której korzysta, w szczególności dotyczących:
a) położenia drogi leśnej w ciągu drogi publicznej;
b) łączenia i przecinania się dróg leśnych z drogami innych
własności o równorzędnej konstrukcji nawierzchni;
c) zorganizowania miejsc postojowych i parkingów na terenie
leśnym w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej;
d) oznakowania drogi publicznej znakami pionowymi lub poziomymi sugerującymi możliwość zjazdu z drogi publicznej na
drogę leśną;
e) dróg leśnych obciążonych ograniczonym prawem rzeczowym
(w szczególności użytkowaniem i służebnością drogową),
najmem lub dzierżawą, nieudostępnionych do ruchu publicznego;
f) inne uwarunkowania (należy wpisać konkretne przypadki
występujące w danej jednostce organizacyjnej).
3. Drogi leśne, o których mowa w ust. 2, zostaną oznakowane
tablicami informacyjnymi zgodnie ze wzorem przedstawionym w
załączniku nr 2 do zarządzenia nr 54/2019.
4. Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na ww.
tablicy informacyjnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli Zarządcy drogi, o którym mowa w art. 60 i 61
Kodeksu cywilnego.
§6
Nadleśniczy Nadleśnictwa …………………… ustala następujące zasady korzystania z dróg leśnych:
1. Na drogach leśnych obowiązuje:
a) ograniczenie prędkości do 30 km/h (o ile znaki drogowe nie
stanowią inaczej),
b) zakaz zaśmiecania terenu,
c) zakaz wyprzedzania,
d) zakaz używania sygnałów dźwiękowych,
e) zakaz wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z
obsługą techniczną pojazdu (z wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. obsługi maszyn, urządzeń i środków transportowych podmiotów wykonujących zlecone prace),
f) zakaz niszczenia mienia Zarządcy drogi.
2. W odniesieniu do dróg krzyżujących się, kierujący pojazdem jest
obowiązany zachować szczególną ostrożność; w miejscach
tych obowiązują zasady kolejności przejazdu jak na skrzyżo-

2

waniu równorzędnym, o ile zastosowane znaki drogowe nie
wskazują inaczej.
3. Wszystkich użytkowników dróg leśnych obowiązuje zasada
ograniczonego zaufania (art. 4 Prawo o ruchu drogowym –
Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają
prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na
możliwość odmiennego ich zachowania).
§7
Podczas korzystania z dróg leśnych należy zachować szczególną ostrożność. Na drodze leśnej mogą wystąpić różne zagrożenia i utrudnienia, w szczególności: zwężenia jezdni, niebezpieczne
zakręty i spadki terenu, wyboje i nierówności nawierzchni, okresowe oblodzenia, zwierzęta leśne, ruch pojazdów specjalistycznych, inne utrudnienia i ograniczenia.
§8
1. Podczas korzystania z dróg leśnych i konieczności zatrzymania
pojazdu należy pozostawiać pojazd w taki sposób, aby nie utrudniać poruszania się lub nie stwarzać zagrożenia dla innych użytkowników.
2. W wypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie utrudnia
ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, pojazd użytkownika może zostać usunięty z drogi na zlecenie Zarządcy
drogi.
3. Odholowany pojazd może być wydany po uiszczeniu, przez
właściciela lub osobę władającą pojazdem, opłaty za odholowanie oraz opłaty za przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym (jeśli takowe zaistnieje), dokonanych na podstawie faktur
wystawionych przez podmioty wykonujące stosowne usługi (lub
faktury Zarządcy drogi).
§9
1. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikowi przez osoby trzecie.
2. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania
siły wyższej oraz skutki nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
§ 10
1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy drogi bądź innym użytkownikom w związku z
niezastosowaniem się do niniejszego regulaminu.
2. W wypadku zdarzenia na terenie dróg leśnych, które skutkowałoby jakąkolwiek odpowiedzialnością użytkownika z tego
tytułu, zobowiązany jest on przed opuszczeniem drogi leśnej
do niezwłocznego poinformowania Zarządcy drogi o tym
fakcie i złożenia w formie pisemnej stosownego oświadczenia.
§ 11
W wypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie
dróg leśnych obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu
drogowym.
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem ………............…………….
na podstawie zarządzenia nr .......................…… Nadleśniczego
Nadleśnictwa ……....................…… z dnia ……........................…. .

Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123 poz. 840).
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 54
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 8 października 2019 r.

7.7. Oznakowanie dróg leśnych
nieudostępnionych do ruchu publicznego.
Tablica informacyjna (TL-1) nie stanowi znaku, zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i AdmiTablica
informacyjna
nieznaków
stanowi
znaku, drogowych,
zgodnie z irozporządzeniem
Ministrów nieudostępnionych
Infrastruktury oraz
nistracji
z dnia
31 lipca 2002(TL-1)
w sprawie
i sygnałów
stosowana jest do oznakowania
drógSpraw
leśnych,
Wewnętrznych
i Administracji
z dnia
w sprawie
i sygnałów drogowych, i stosowana jest do
o których
mowa w Rozdziale
I Zarządzenia
nr 31
54 zlipca
dnia 82002
października
2019znaków
r.

oznakowania nieudostępnionych dróg leśnych, o których mowa w Rozdziale I Zarządzenia nr ……/2019 z dnia
……..2019 r.

10 mm
10 mm
20 mm

Wymiar tablicy TL-1 wynosi 600×1000 mm.

140 mm

max. 100 mm

Górna listwa ma wys. 140 mm, jej kolor to zieleń firmowa.

Nadleśnictwo Limanowa

mm

Napis „Droga leśna” w kolorze czarnym, umieszczony w osi
pionowej tablicy, wys. litery „D” wynosi 60 mm.

5 mm
20

5 mm

1000 mm

300 mm

30

130 mm

Droga leśna

Nie dotyczy:
rowerów, osób uprawnionych
na podstawie
odrębnych przepisów

min.
50 mm

maks. wys. 200 mm

20 mm

Podstawa prawna: art. 29 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Regulamin korzystania z dróg leśnych dostępny
na stronie: www.limanowa.krakow.lasy.gov.pl

120 mm

10 mm

10 mm

20 mm

Znak firmowy zarządcy drogi leśnej umieszczony w odległości 20 mm od lewej krawędzi listwy oraz w równych odległościach od jej górnej i dolnej krawędzi. Odległość od prawej
jest zmienna. Szerokość znaku firmowego zależy od długości
nazwy, wysokość jest wypadkową szerokości. Zachowując
proporcje, nie należy przekraczać średnicy 100 mm znaku
graficznego. Znak firmowy stosuje się zgodnie z „Tabelą
znaków firmowych” w układzie A8 (proporcja 1 do 3,5) lub
w dwuwierszowym układzie E8 (proporcja 1:5,8).

tel.: +48 18 337 21 16

Symbol znaku B-1, o średnicy 300 mm, umieszczony jest w
osi pionowej tablicy.
Odwzorowanie tabliczki o maksymalnej wys. 200 mm z napisem „Nie dotyczy…” – kolor czarny, krój Arial, wys. wielkiej
litery „N” wynosi 25 mm – dopuszcza się dostosowanie wys.
tabliczki do ilości tekstu.
Napis „Podstawa...” umieszczony w osi pionowej tablicy,
wys. litery „P” wynosi 12 mm, kolor czarny, krój Arial.
Dolna listwa ma wys. 120 mm, jej kolor to zieleń firmowa,
zawiera informację o miejscu zamieszczenia regulaminu
korzystania z dróg leśnych oraz nr tel. jednostki organizacyjnej LP zarządzającej drogą, wys. litery „R” wynosi 15 mm.
Kod QR ma wielkość 45×45 mm, zawiera dokładny odnośnik
do odpowiedniego „Regulaminu...”.

600 mm

20
>>

135 <<
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Załącznik nr 2 – cd.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 54/2019 z dnia 8.10.2019 r.
(Droga leśna nieustępniona do ruchu publicznego).

Droga leśna nieudostępniona do ruchu publicznego

20,00

dr. nr 2341D

droga leśna

Legenda:
1. Tablica TL-1:

Tablica TL-1.

droga leśna
20,00

Tablica TL-1.

dr. nr 2341D
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 54
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 8 października 2019 r.
Zarządzenie nr ……
Nadleśniczego Nadleśnictwa ………………….
z dnia ……………..
w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa ………………
dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami
(znak sprawy: …………………)
Na podstawie § 22 pkt 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia
nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129) oraz § 6
ust. 1 Zarządzenia nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia
wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich
oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi,
zaprzęgowymi i motorowerami, zarządzam, co następuje:
§1
1. Z dniem …….............. udostępniam do ruchu publicznego drogi
leśne, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
2. Z dniem …...........… zezwalam na postój pojazdów w miejscach, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
3. Lokalizacja dróg leśnych oraz usytuowanie wyznaczonych
miejsc postojowych zostało przedstawione na mapie poglądowej
będącej załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. (Załącznika nr 3 nie drukujemy – przyp. red.)
§2
1. Na drogach leśnych udostępnionych do ruchu publicznego mają
zastosowanie przepisy Prawa o ruchu drogowym oraz oznakowania drogi leśnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
2. Szczegółowe zasady korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów oraz sposób ich oznakowania określa regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr …...... z dnia ………………
Nadleśniczego Nadleśnictwa ……………………., zamieszczony
na stronie internetowej Nadleśnictwa w zakładce „Informacje”
oraz w BIP w zakładce „Zarządzenia i decyzje”.
§3
Zobowiązuję Sekretarza do:
a) zapewnienia do dnia ………..…… oznakowania dróg leśnych
udostępnionych do ruchu publicznego zgodnie z projektami
organizacji ruchu, o których mowa w § 6;
b) zamieszczenia w terminie ……………... na stronie internetowej Nadleśnictwa w zakładce „Informacje”, w BIP w
zakładce „Zarządzenia i decyzje” oraz na tablicy ogłoszeń
Nadleśnictwa „Regulaminu korzystania z udostępnionych do
ruchu publicznego dróg leśnych”.
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§4
1. Drogi leśne udostępnione mogą być czasowo wyłączane z ruchu
publicznego. W okresie czasowego wyłączenia z udostępnienia
drogi leśnej na oznakowaniu zostaną naniesione dwa krzyżujące się pasy barwy pomarańczowej lub nastąpi ich zasłonięcie.
2. W wypadku konieczności czasowego wyłączenia udostępnionej
drogi leśnej na okres dłuższy niż 7 dni zostanie wydana decyzja
informująca o terminie czasowego wyłączenia.
§5
Zarządzenie niniejsze otrzymują osoby i instytucje ujęte w
załączniku nr 4 do zarządzenia.
§6
Projekty organizacji ruchu, sporządzone stosownie do § 1 ust. 2
pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), odrębnie dla każdej z udostępnionej
drogi leśnej w Nadleśnictwie ……………….., zostały zawarte
w opracowaniach od nr … do nru ..., stanowiących integralną część
niniejszego zarządzenia. Elementy obligatoryjne w projekcie organizacji ruchu stanowią załącznik nr 5 do zarządzenia.
§7
Traci moc Zarządzenie nr …… Nadleśniczego Nadleśnictwa
…………..… z dnia ………….. w sprawie ………. . (Do wykorzystania przez nadleśnictwa posiadające uregulowania w zakresie dróg
udostępnionych).
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ……….. .

Nadleśniczy
Nadleśnictwa …….....…….
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Nr
inwentarzowy

220-01084

220/00129

-

Nazwa drogi
/ nr dojazdu
pożarowego

Na Borowo /
-

Hankowska /
nr 5

-/
Nr 19

Lp.

1.

2.

3.

Leśny Dwór,
Rokitno

Hanki

Wyspowo

Leśnictwo

123; 135;
145–147

340–353

droga gminna relacji
Leśny Dwór – Dąbrowa – MPP
przy jez. Stróżyna

194–196

Przebieg
przez oddziały
leśne

droga krajowa nr 10 –
miejscowość Hanki

Nowy Dwór Wejherowski –
MPP przy jez. Borowo

Opis trasy
(skąd – dokąd)

WYKAZ
dróg udostępnionych (przykłady)

4220

3240

761

Długość drogi
(m.b.)

droga gruntowa

droga utwardzona –
kruszywo

droga utwardzona –
płyty jomb

Rodzaj nawierzchni

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr……
Nadleśniczego Nadleśnictwa …………
z dnia …………… r.
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220-01084

220/00129

Parking
na Lotnej

Miejsce postoju
pojazdów

1.

2.

3.

Nr inwentarzowy

Nazwa miejsca
postojowego

Lp.

Lesko

Wyspowo

Leśnictwo

droga wojewódzka nr 997
– Bronki

droga na Suchą:
Nowy Dwór Wejherowski – Radocyn

Opis drogi i trasy
(skąd – dokąd)

WYKAZ MIEJSC,
w których dozwolony jest postój pojazdów (przykłady)

123A ~b

194 c

Lokalizacja,
oddziały leśne

nawierzchnia nieutwardzona

nawierzchnia utwardzona – częściowo
kruszywo, częściowo kostka brukowa

Rodzaj nawierzchni

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr……
Nadleśniczego Nadleśnictwa …………
z dnia …………… r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr ………
Nadleśniczego Nadleśnictwa ……………
z dnia ……………… r.
Zarządzenie otrzymują: (przykłady)
1. Zastępca Nadleśniczego …………………..
2. Leśniczy Leśnictwa …………………..
3. Leśniczy Leśnictwa …………………..
4. …………………..
Treść Zarządzenia wyłącznie z załącznikami nr 1–3 otrzymują: (przykłady)
1. Urząd Gminy w ………………..
2. Urząd Miejski w ………………..
3. Komenda Powiatowa Policji w ………….………..
4. Komisariat Policji w …………………
5. Nadnotecka Organizacja Turystyczna w ……………

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr ………
Nadleśniczego Nadleśnictwa ……………
z dnia ………….. r.
ELEMENTY OBLIGATORYJNE
w projekcie organizacji ruchu
1. Strona tytułowa, zawierająca:
l Tytuł, np.: Stała organizacja ruchu na drodze leśnej nr …….
Nadleśnictwo …………., leśnictwo………………
l Branża: drogowa – stała organizacja ruchu
l Zarządca:
l Lokalizacja:
l Data opracowania:
l Autor opracowania:
2. Plan orientacyjny w skali od 1 : 10 000 do 1 : 25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy.
3. Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 lub 1 : 1000 zawierający:
l Lokalizację projektowanych znaków drogowych, urządzeń
sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
l Parametry geometrii drogi.
4. Opis techniczny zawierający:
l Podstawę opracowania.
l Zakres i cel opracowania.
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l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Charakterystykę drogi.
Opis stanu istniejącego.
Opis projektowanych rozwiązań.
Opis występujących zagrożeń i utrudnień.
Sposób umieszczenia znaków.
Przewidywany termin wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu.
Spis załączonych rysunków.
Zestawienie znaków i tablic.
Osoba odpowiedzialna za wyniesienie oznakowania w
terenie i jego utrzymanie.
Uwagi końcowe.
Podpis autora opracowania.

Autorem projektu organizacji ruchu może być ktokolwiek. Prawo
nie przewiduje konieczności posiadania uprawnień do opracowania
tego typu dokumentacji.
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Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 54
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 8 października 2019 r.

7.8. Oznakowanie dróg leśnych
udostępnionych do ruchu publicznego
Tablica informacyjna (TL-2) nie stanowi znaku, zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i AdmiTablica
informacyjna
nieznaków
stanowi
znaku, drogowych,
zgodnie z irozporządzeniem
Ministrów dróg
Infrastruktury
oraz Spraw
nistracji
z dnia
31 lipca 2002(TL-2)
w sprawie
i sygnałów
stosowana jest do oznakowania
leśnych, o których
mowa w
Wewnętrznych
i Administracji
31 lipca2019
2002r.w sprawie znaków i sygnałów drogowych, i stosowana jest do oznaRozdziale
II Zarządzenia
nr 54 z dniaz8dnia
października

kowania dróg leśnych, o których mowa w Rozdziale II Zarządzenia nr ……/2019 z dnia ……..2019 r.

Wymiar tablicy TL-2 wynosi 900×1300 mm.
10 mm
10 mm
30 mm

250 mm

Napis „Droga leśna udostępniona...” w kolorze czarnym, położony w osi pionowej tablicy, umieszcza się na polu wys.
340 mm, a wys. litery „D” wynosi 50 mm.

10

16 mm

70 mm

220 mm

(min. 30 mm) (min. 200 mm)

70 mm

(min. 30 mm)

Mogielica

340 mm

Droga leśna
udostępniona do
ruchu publicznego

50 mm
1300 mm

72 mm
42 mm
(lub 42mm) (lub 72mm)

190 mm

Nadleśnictwo Limanowa

Leśniczówka

Znak firmowy umieszczony jest w odległości 30 mm od lewej
krawędzi listwy oraz w równych odległościach od jej górnej
i dolnej krawędzi. Odległość od prawej jest zmienna. Szerokość znaku firmowego zależy od długości nazwy, wysokość jest wypadkową szerokości. Zachowując proporcje,
nie należy przekraczać średnicy 130 mm znaku graficznego. Znak firmowy stosuje się zgodnie z „Tabelą znaków firmowych” w układzie A8 (proporcja 1 do 3,5) lub
w dwuwierszowym układzie E8 (proporcja 1:5,8).

610 mm

max. 130 mm

Górna listwa ma wys. 190 mm, jej kolor to zieleń firmowa.

120 mm

10 mm
10 mm

Regulamin korzystania z dróg leśnych dostępny na stronie:
www.limanowa.krakow.lasy.gov.pl
tel.: +48 18 337 21 16

30 75 mm

Pole wys. 610 mm przeznaczone na odwzorowanie stosownych
znaków drogowych z uwzględnieniem potrzeb i warunków
terenowych. Zaprezentowany jest przykładowy układ.
Odwzorowanie tablicy kierunkowej konstruowanej po
części na podstawie wzoru tablic kierunkowych opisanych
w rozdziale 7.5 (wielkości liter, marginesy) oraz budowy
znaku drogowego E-13. Zakłada się jej maksymalną
wys. 250 mm.
Symbole znaków ostrzegawczych stosuje się w min. wys. 200 mm
i w min. odległości 30 mm od innych elementów.
Dolna listwa ma wys. 120 mm, jej kolor to zieleń firmowa;
zawiera informację o miejscu zamieszczenia regulaminu korzystania z dróg leśnych oraz nr tel. jednostki organizacyjnej
LP zarządzającą drogą; wys. litery „R” wynosi 16 mm.
Kod QR ma wielkość 75×75 mm, zawiera dokładny odnośnik
do konkretnego „Regulaminu...”.

900 mm

W polu przeznaczonym na odwzorowanie stosownych znaków drogowych można umieszczać symbol tablicy kierunkowej do obiektów przyrodniczych, muzealnych lub zabytków jako dóbr kultury. Może on być konstruowany
z wykorzystaniem brązowej grafiki na białym tle i odpowiedniego symbolu. Należy pamiętać o minimalnej wys. liter,
tj. 42 mm, zapewniającej czytelność znaku. Pomocne mogą tu być zasady opisane w rozdziale 7.5 oraz w rozporządzeniu dotyczącym budowy znaków drogowych.
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Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 54
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 8 października 2019 r.

BILP 11/2019

27

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 54
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 8 października 2019 r.
RAMOWA TREŚĆ REGULAMINU
korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego
dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów
na terenie Nadleśnictwa ………….
§1
Regulamin określa zasady korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa na podstawie
Zarządzenia nr …...... Nadleśniczego Nadleśnictwa…………….
z dnia ……….. .
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm., zwana dalej ustawą
o lasach.
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm., zwana
dalej Prawem o ruchu drogowym.
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zwane
dalej rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla
znaków.
6. Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi,
zaprzęgowymi i motorowerami (zn.: ZI.771.1.2018), zwane dalej
zarządzeniem 54/2019.
§2
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo ………… jest zarządcą dróg leśnych usytuowanych na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo,
położonych w jego zasięgu administracyjnym.
§3
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) Zarządca drogi – Nadleśniczy Nadleśnictwa …........……….. ;
b) użytkownik – osoba korzystająca z leśnych dróg udostępnionych
do ruchu publicznego.
c) pojazd – samochód, pojazd zaprzęgowy, motocykl bądź inny
środek transportu poruszający się po leśnych drogach udostępnionych.
§4
1. Korzystanie z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, Prawa o
ruchu drogowym, poleceń pracowników Zarządcy drogi lub osób
upoważnionych na mocy tej ustawy do kierowania ruchem1.

1

2

3

2. Poprzez wjazd na teren dróg leśnych udostępnionych do ruchu
publicznego użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się do
przestrzegania ustanowionych przez Zarządcę drogi warunków
przedstawionych w niniejszym regulaminie.
3. Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na
tablicy informacyjnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli Zarządcy drogi, o którym mowa w art. 60 i 61
Kodeksu cywilnego.
§5
Nadleśniczy Nadleśnictwa ……............….. ustala następujące
zasady korzystania z udostępnionych do ruchu publicznego dróg
leśnych:
1. Drogi leśne udostępnione do ruchu publicznego zostaną
oznakowane:
a) drogowskazem, przez który rozumie się zastosowanie
oznakowania zgodnego z rozporządzeniem w sprawie
warunków technicznych dla znaków2 albo tablic kierunkowych, o których mowa w rozdziale 7.5. „Księgi identyfikacji
wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe”3;
b) tablicą informacyjną, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia 54/2019;
c) znakiem D-52 (początek strefy ruchu) łącznie z B-33 (ograniczenie prędkości);
d) znakiem D-53 (koniec strefy ruchu).
2. Na drogach leśnych obowiązuje zakaz:
a) zatrzymywania i postoju pojazdów – z wyłączeniem miejsc
do tego przeznaczonych i oznakowanych znakiem D-18
(parking);
b) zaśmiecania terenu;
c) zjazdu z drogi na obszary leśne i drogi leśne nieudostępnione do ruchu publicznego,
d) wyprzedzania;
e) używania sygnałów dźwiękowych;
f) wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z
obsługą techniczną pojazdu;
g) niszczenia mienia Zarządcy drogi.
3. Zakaz zatrzymywania się nie dotyczy osób wymienionych w
§ 29 ust. 3 ustawy o lasach, prowadzących czynności służbowe i gospodarcze (w tym czynności związane z obsługą
techniczną pojazdu, np. obsługą maszyn, urządzeń i środków
transportowych podmiotów wykonujących zlecone prace),
pod warunkiem pozostawienia pojazdu w sposób nieograniczający możliwości poruszania się innym użytkownikom.
4. W odniesieniu do dróg krzyżujących się kierujący pojazdem
jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, w miejscach tych obowiązują zasady kolejności przejazdu jak na
skrzyżowaniu równorzędnym, o ile zastosowane znaki
drogowe nie wskazują inaczej.

Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123 poz. 840).
Rozdział 6 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zmian.).
Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 71 z dnia 19 października 2015 r. w części
dotyczącej „Księgi identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”.
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5. Wszystkich użytkowników dróg udostępnionych obowiązuje
zasada ograniczonego zaufania (art. 4 Prawa o ruchu
drogowym – Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na
drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności
wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania).
§6
Podczas korzystania z udostępnionych dróg leśnych należy
zachować szczególną ostrożność. Na drodze leśnej udostępnionej
do ruchu publicznego mogą wystąpić różne zagrożenia i utrudnienia, w szczególności: zwężenia jedni, niebezpieczne zakręty,
spadki terenu przekraczające dopuszczalne normy, wyboje i
nierówności nawierzchni, okresowe oblodzenia, zwierzyna leśna,
ruch pojazdów specjalistycznych, inne utrudnienia i ograniczenia.
§7
Drogi leśne udostępnione mogą być czasowo wyłączane z
ruchu publicznego. W okresie czasowego wyłączenia z udostępnienia drogi leśnej na oznakowaniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu, zostaną naniesione dwa krzyżujące się pasy
barwy pomarańczowej lub nastąpi ich zasłonięcie.
§8
1. W wypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym, w
sposób utrudniający ruch albo w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu, może on zostać usunięty na zlecenie Zarządcy drogi.
2. Zarządca drogi uprawniony będzie do wezwania straży gminnej
lub policji w celu odholowania pojazdu użytkownika na parking
strzeżony.
3. Odholowany pojazd może być wydany po uiszczeniu, przez
właściciela lub osobę władającą pojazdem, opłaty za odholowanie oraz opłaty za przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym (jeśli takowe zaistnieje), dokonanych na podstawie faktur
wystawionych przez podmioty wykonujące stosowne usługi (lub
faktury Zarządcy drogi).

4. W wypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym, lecz
w sposób nieutrudniający ruchu innym pojazdom, może on
zostać unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do
blokowania kół.
§9
1. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone
użytkownikowi szkody przez osoby trzecie.
2. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania
siły wyższej oraz skutki nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
§ 10
1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy drogi bądź innym użytkownikom w związku z
niezastosowaniem się do niniejszego regulaminu.
2. W wypadku zdarzenia na terenie dróg leśnych lub miejsc postojowych, które skutkowałoby jakąkolwiek odpowiedzialnością
użytkownika z tego tytułu, zobowiązany jest on przed opuszczeniem drogi leśnej lub miejsca postojowego do niezwłocznego
poinformowania Zarządcy drogi o tym fakcie i złożenia w formie
pisemnej stosownego oświadczenia.
§ 11
Bez zgody Zarządcy drogi wjazd pojazdów przewożących materiały niebezpieczne jest zabroniony.
§ 12
W wypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie
dróg leśnych obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu
drogowym.
§ 13
Regulamin wchodzi w życie z dniem …...............…… na podstawie zarządzenia nr …..… Nadleśniczego Nadleśnictwa ……………
z dnia ………… .

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 54
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 8 października 2019 r.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA
przy wprowadzeniu w życie postanowień Zarządzenia nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych,
a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami
(zn.: ZI.771.1.2018)
1. Wydanie zarządzenia nadleśniczego wprowadzającego regulamin korzystania z dróg leśnych (termin od wejścia w życie
zarządzenia DGLP).
2. Wydanie zarządzenia nadleśniczego wprowadzającego regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu dla
pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów (termin od
wejścia w życie zarządzenia DGLP).
3. Inwentaryzacja istniejącego oznakowania i opracowanie harmonogramu dostosowania do postanowień zarządzenia (termin od
wejścia w życie zarządzeń nadleśniczego z pkt 1 i 2).
4. Opracowanie harmonogramu usunięcia oznakowania nie spełniającego postanowień zarządzenia DGLP (termin od wejścia w
życie zarządzeń nadleśniczego z pkt 1 i 2).
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5. Wydanie zarządzenia nadleśniczego w sprawie udostępnienia
dróg leśnych (wraz z opracowaniem projektów organizacji ruchu)
z terminami realizacji.
6. Zlecenie wykonania tablic informacyjnych TL-1 i TL-2 oraz
niezbędnych znaków drogowych (zgodnie z harmonogramem z
zarządzenia nadleśniczego z pkt 5 oraz jego aktualizacją).
7. Oznakowanie dróg leśnych oraz dróg leśnych udostępnionych
do ruchu publicznego.
8. Realizacja harmonogramu z pkt 4.
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ZARZĄDZENIE NR 55
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 8 października 2019 r.
w sprawie okresowych inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt
i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów,
przeprowadzanych na potrzeby sporządzania planów urządzenia lasu
w zakresie zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
ZP.720.11.2019
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1 (zwanej dalej także
ustawą), w związku z § 6 Statutu Lasów Państwowych2, w wykonaniu zadań, wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, określonych m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1a, pkt 3,
pkt 4 i pkt 8 oraz w art. 56 ust. 2 ustawy3 – mając na względzie:
1) przepis art. 13a ust. 1 ustawy, stanowiący, że w celu realizacji
trwale zrównoważonej gospodarki leśnej Lasy Państwowe
obowiązane są do inicjowania, koordynowania i prowadzenia
okresowej oceny stanu lasów i zasobów leśnych oraz prognozowania zmian w ekosystemach leśnych, sporządzania okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów oraz
aktualizacji stanu zasobów leśnych, a także prowadzenia
banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów;
2) przepis art. 58 ust. 2 ustawy, stanowiący m.in., że środki
funduszu leśnego mogą być przeznaczane na wspólne
przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz na prace związane z oceną i prognozowaniem
stanu lasów i zasobów leśnych –
– w związku z art. 28 ust. 11 pkt 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614), który stanowi, że nie
sporządza się planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
lub jego części, pokrywającego się w całości lub w części z obszarem będącym w zarządzie nadleśnictwa, dla którego ustanowiony
plan urządzenia lasu uwzględnia (jego) zakres – zarządzam, co
następuje:
§1
Zarządzenie ustala szczegółowy sposób przeprowadzania okresowych inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów
oraz
parametryzacji
wybranych
cech
biotopów
(inwentaryzacje przyrodnicze) na gruntach własności Skarbu
Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe, przydatnych przy sporządzaniu planów
urządzenia lasu oraz aneksów do planów urządzenia lasu pełniących również funkcje planów zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000.
§2
Celem zasadniczym inwentaryzacji przyrodniczych jest dostarczanie wiarygodnych informacji o występowaniu oraz stanie zachowania przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000,
obejmowanych projektami planów urządzenia lasu lub projektami
aneksów do planów urządzenia lasu – wyczerpującymi funkcję
planów zadań ochronnych (z następczym wykorzystaniem wyników

1

2

3

inwentaryzacji wskaźnikowej do poprawnej diagnozy co do potrzeby
podjęcia w odniesieniu do nich określonych działań ochronnych, w
tym wykraczających poza ramy trwale zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej).
§2
1. Inwentaryzacja przyrodnicza stanowi wspólne przedsięwzięcie
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, realizowane w
ramach prac związanych z oceną i prognozowaniem stanu
lasów i zasobów leśnych.
2. Działania ustalone niniejszym zarządzeniem podlegają finansowaniu z wykorzystaniem środków funduszu leśnego.
§3
1. Terenem prac inwentaryzacyjnych są lasy i inne grunty własności
Skarbu Państwa, pozostające w zarządzie Lasów Państwowych.
2. W uzasadnionych przypadkach terenem prac inwentaryzacyjnych mogą być grunty niebędące w zarządzie Lasów Państwowych.
§4
1. Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej inicjowane jest
przez:
1) dyrektora właściwej RDLP – jeżeli obszar planowany do
objęcia inwentaryzacją jest położony w zasięgu terytorialnym
jednej RDLP;
2) dyrektorów właściwych RDLP działający wspólnie – jeżeli
obszar planowany do objęcia inwentaryzacją jest położony w
zasięgu terytorialnym więcej niż jednej RDLP;
3) kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej w sprawach ochrony przyrody – jeżeli dyrektor albo dyrektorzy
właściwych RDLP nie wystąpili z inicjatywą przeprowadzenia
inwentaryzacji, a w opinii kierownika ww. komórki przeprowadzenie inwentaryzacji jest wskazane –
– poprzez przygotowanie i przedłożenie Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych projektu decyzji w sprawie inwentaryzacji przyrodniczej.
2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje:
1) dyrektor właściwej RDLP, po uzgodnieniu jej przez Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych – w przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1;
2) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – w przypadku, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3.

Przepis art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2018.2129 ze zm.) stanowi, że: „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r. Przepis § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze
do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Powołane przepisy ustawy o lasach stanowią, 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” (art. 33 ust. 3 pkt 1a), „inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa” (art. 33 ust. 3 pkt 3), „organizuje planowanie urządzeniowe w lasach i prognozowanie w leśnictwie” (art. 33 ust. 3 pkt 4), „organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych” (art. 33
ust. 3 pkt 8), dysponuje środkami funduszu leśnego (art. 56 ust. 2).
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§5
W decyzji, o której mowa w § 5 ust. 1, ustala się w szczególności:
1) obszar objęty inwentaryzacją, tzn. nadleśnictwo lub zgrupowanie nadleśnictw (w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się objęcie inwentaryzacją jednoznacznie wyodrębnionych fragmentów nadleśnictw);
2) jednostki organizacyjne Lasów Państwowych oraz podmioty
zewnętrzne (jeżeli są znane – ze wskazaniem ich nazwy)
biorące udział w inwentaryzacji, wraz z zakresem ich
obowiązków;
3) szczegółowy zakres, metodykę oraz harmonogram inwentaryzacji przyrodniczej;
4) szczegółową procedurę przetwarzania danych uzyskanych w
toku inwentaryzacji, służących opracowaniu sprawozdań
(raportów);
5) sposób sporządzenia sprawozdań (raportów), zawierających
wyniki inwentaryzacji ze wskazaniem podmiotów (lub osób)
odpowiedzialnych za ich sporządzenie oraz daty ich przekazania.
§6
1. Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej organizuje:
1) właściwa regionalna dyrekcja Lasów Państwowych – jeżeli
obszar objęty inwentaryzacją jest położony w zasięgu terytorialnym jednej RDLP,
2) Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – jeżeli obszar
objęty inwentaryzacją jest położony w zasięgu terytorialnym
więcej niż jednej RDLP.
2. W przeprowadzeniu inwentaryzacji przyrodniczej uczestniczą:
1) Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – w przypadku, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2;
2) regionalne dyrekcje Lasów Państwowych właściwe ze
względu na obszar objęty inwentaryzacją;
3) nadleśnictwa właściwe ze względu na obszar objęty inwentaryzacją.
3. W przeprowadzeniu inwentaryzacji przyrodniczej uczestniczą w
razie potrzeby:
1) jednostki organizacyjne Lasów Państwowych niewymienione
w ust. 2 – świadczące usługi wewnątrzinstytucjonalne w
zakresie inwentaryzacji;
2) usługodawcy zewnętrzni, w tym instytucje naukowe lub ich
konsorcja.
4. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 2, wykonują w ramach
inwentaryzacji przyrodniczej usługi zewnętrzne na rzecz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, o których mowa w
ust. 1, polegające w szczególności na:
1) inwentaryzacji wskazanych gatunków grzybów, roślin, zwierząt, siedlisk przyrodniczych, a także określonych cech
ekosystemów leśnych i nieleśnych;
2) instruktażu przedwykonawczym, adresowanym do członków
zespołu inwentaryzacyjnego;
3) wykonywaniu specjalistycznych analiz i opracowań;
4) informatyzacji procesu inwentaryzacji;
5) innych działaniach, objętych umową z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, o których mowa w ust. 1.
§7
1. W celu rozstrzygnięcia, czy i w jakim zakresie ekosystemy leśne
stanowiły w przeszłości obszar aktywności ludzkiej, w uzasadnionych przypadkach, w ramach inwentaryzacji można dokonać
identyfikacji materialnych obiektów dziedzictwa kulturowego,
znajdujących się na powierzchni lub pod powierzchnią gruntów,
stanowiących teren działań inwentaryzacyjnych.
2. Przedmiotem identyfikacji, o której mowa w ust. 1, powinny być
w szczególności:
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1) pozostałości cmentarzysk;
2) pozostałości osad ludzkich, w tym budynków, oraz ślady
działalności ludzkiej, np. ślady rolniczego użytkowania ziemi
w przeszłości;
3) pozostałości różnych budowli i innych materialnych efektów
minionych technologii;
4) fragmenty lasu, świadczące w sposób szczególny o minionych sposobach prowadzenia gospodarki leśnej;
5) drzewa kapliczkowe;
6) obiekty związane z wydarzeniami historycznymi oraz tradycją
leśną;
7) inne dobra materialne i niematerialne, w tym:
a) krzyże śródleśne,
b) kurhany,
c) pozostałe prawdopodobne stanowiska archeologiczne.
3. Szczegółowy sposób identyfikacji wyżej wymienionych obiektów
dziedzictwa kulturowego powinien być przedmiotem decyzji, o
której mowa w § 5 ust. 1.
§8
Projekty sprawozdań (raportów), o których mowa w § 6 pkt 5,
podlegają zaopiniowaniu odpowiednio przez:
1) komórkę organizacyjną regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, właściwą do spraw ochrony przyrody;
2) komórkę organizacyjną Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, właściwą do spraw ochrony przyrody.
§9
Sprawozdania (raporty), o których mowa w § 6 pkt 5, podlegają
przekazaniu do jednostki wykonawstwa urządzeniowego celem
uwzględnienia odpowiednio w projekcie nowo tworzonego planu
urządzenia lasu lub w aneksie do istniejącego planu urządzenia
lasu, przy czym szczegółowy sposób współdziałania Lasów
Państwowych z jednostkami wykonawstwa urządzeniowego
każdorazowo powinna regulować umowa pomiędzy właściwym
dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych a daną
jednostką wykonawstwa urządzeniowego.
§ 10
Traci moc Zarządzenie nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie (1) oceny
procesu stanowienia obszarów Natura 2000 obejmujących grunty
w zarządzie Lasów Państwowych oraz oceny planów zadań
ochronnych dla tych obszarów, (2) sporządzania planów urządzenia lasu pełniących również funkcje planów zadań ochronnych dla
obszarów Natura 2000 oraz (3) ustalenia systemu okresowej
powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych
organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów, mających znaczenie dla oceny stanu lasów oraz prognozowania zmian
w ekosystemach leśnych.
§ 11
Potwierdza się, że do czasu wejścia w życie niniejszego zarządzenia działania inwentaryzacyjne prowadzone na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wydanych w
oparciu o zarządzenie, o którym mowa w § 11, były wykonane
przez Lasy Państwowe w myśl jego postanowień.
§ 12
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny
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ZARZĄDZENIE NR 56
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Programu mającego na celu utrzymanie
różnorodności przyrodniczej w obwodach łowieckich pozostających
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
ZG.Ł.074.42.2019
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.), w
związku z § 6 i § 10 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
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych
PGL LP, zarządzających ośrodkami hodowli zwierzyny, Program
mający na celu utrzymanie różnorodności przyrodniczej. Program
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Program, o którym mowa w § 1, ukierunkowany jest w szczególności na utrzymanie w obwodach łowieckich odpowiedniej liczebności, dającej gwarancję zachowania populacji dziko żyjącej takich
gatunków, jak: bażant, dzika kaczka, kuropatwa i zając.
§3
Realizacja Programu powinna się odbywać w oparciu o hodowle
wymienionych w § 2 gatunków prowadzone przez jednostki organizacyjne PGL LP, a w odniesieniu do kuropatwy i zająca w szczególności w oparciu o hodowlę prowadzoną przez Nadleśnictwo
Świebodzin.

§4
1. Do realizacji Programu mogą przystąpić jednostki organizacyjne
PGL LP, zarządzające ośrodkami hodowli zwierzyny, w których
istnieją warunki do prowadzenia hodowli, introdukcji bądź reintrodukcji gatunków wymienionych w § 2.
2. Zarządca OHZ kieruje do dyrektora RDLP wniosek o zgodę na
przystąpienie do Programu wraz z uzasadnieniem, opisem
zamierzonych działań oraz harmonogramem realizacji.
3. Dyrektor RDLP, po rozpatrzeniu wniosku zarządcy OHZ, akceptuje bądź odrzuca wniosek w drodze zarządzenia.
§5
Organami nadzorującymi realizację Programu są właściwi
dyrektorzy RDLP w zakresie bezpośredniego nadzoru nad realizacją ujętych we wniosku działań oraz harmonogramu ich realizacji
oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w zakresie właściwego wykorzystania przeznaczonych na realizację Programu środków funduszu leśnego.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

Załącznik do Zarządzenia nr 56
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 9 października 2019 r.
PROGRAM
mający na celu utrzymanie różnorodności przyrodniczej
w obwodach łowieckich pozostających w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
Wrzesień 2019 r.
I. WSTĘP
W minionych dziesięcioleciach liczebność poszczególnych
gatunków zwierząt łownych uległa istotnym zmianom. Zmiany te
polegają na drastycznym obniżeniu się liczebności zwierzyny drobnej, w tym głównie zająca szaraka, kuropatwy, bażanta oraz dzikiej
kaczki.
Najbardziej niepokojąca sytuacja występuje w odniesieniu do
zająca szaraka i kuropatwy. Stabilną liczebność tych gatunków
obserwowaliśmy do połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
Roczne pozyskanie zajęcy w Polsce wynosiło w tym okresie ok. 0,5 mln
sztuk, w Czechosłowacji ok. 1 mln sztuk, a w Niemczech pozyskanie dochodziło do 2 mln sztuk. Obecnie, w porównaniu z okresem
sprzed 50 lat w Polsce, w sezonie łowieckim 2017/2018 pozyskano,
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w drodze odstrzału, zaledwie 10,7 tys. sztuk. Podobna tendencja
obserwowana jest w odniesieniu do kuropatw.
Przyczyny drastycznego regresu są złożone, a finalny stan
można określić jako efekt wpływu poszczególnych czynników, a
także działań o charakterze synergistycznym.
Negatywne tendencje wymuszają podejmowanie działań restytucyjnych, zdolnych chociażby do częściowego łagodzenia tego
regresu. Działania takie podejmują od 2004 r. Lasy Państwowe. Są
one realizowane również przez Polski Związek Łowiecki.
Lasy Państwowe swoje działania skoncentrowały na programach restytucji, prowadzeniu hodowli otwartej i klatkowej zajęcy,
kuropatw, bażantów i dzikich kaczek oraz ich wsiedlaniu w łowiska
otwarte. Realizacji tych programów towarzyszyła redukcja drapieżników oraz ingerencja w agrocenozy, polegająca na tworzeniu
BILP 11/2019

remiz, ostoi, miejsc lęgowych oraz korytarzy ekologicznych. W
ciągu 15 lat w programach tych uczestniczyło kilkadziesiąt nadleśnictw zarządzających ośrodkami hodowli zwierzyny, m.in. Świebodzin, Krzystkowice, Przedborów, Brodnica, Dąbrowa, Brzeziny,
Kolumna, Kutno, Łochów, Ciechanów, Rudnik, Lubartów, Łomża i
Lidzbark.
II. CELE I ZAKRES PROGRAMU
Głównym celem Programu jest spowolnienie regresu lub wręcz
jego zatrzymanie przejawiające się w utrzymaniu liczebności
zajęcy, kuropatw, bażantów i dzikich kaczek lub zwiększenie tej
liczebności do bezpiecznego poziomu.
Cel ten jest zgodny z zapisem art. 28 ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy
z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2033 ze zm.).
Program w odniesieniu do wymienionych gatunków powinien
być wdrażany (realizowany) w tych ośrodkach hodowli zwierzyny
LP, które pod względem przyrodniczym odpowiadają wymaganiom
środowiskowym tych gatunków. Realizacji Programu powinna
towarzyszyć coroczna ocena uzyskanych efektów.
III. SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
Praktyczna realizacja Programu będzie się opierać na następujących działaniach podejmowanych przez jednostki organizacyjne
PGL LP:
1. Prowadzeniu hodowli zwierząt łownych (zajęcy, kuropatw,
bażantów i dzikich kaczek) z przeznaczeniem do wsiedleń na
terenie OHZ LP.
2. Wsiedlaniu zwierząt w łowiska otwarte.
3. Ingerencji w agrocenozy, polegającej na poprawie naturalnych warunków bytowania zwierzyny.
4. Redukcji drapieżników.
5. Prowadzeniu działań profilaktycznych zapobiegających
chorobom.
Prowadzenie hodowli zwierząt łownych
Prowadzenie hodowli zwierząt łownych (z wyłączeniem bażantów) wymaga uzyskania stosownej zgody Ministra Środowiska.
Musi również zostać zapewniona osłona naukowa oraz opieka
weterynaryjna. Uzyskane w trakcie prowadzenia hodowli wyniki
badań naukowych oraz doświadczenie praktyczne powinny być
udostępniane wszystkim jednostkom organizacyjnych PGL LP oraz
współpracującemu z LP Polskiemu Związkowi Łowieckiemu.
Zakładanie nowych hodowli, poza prowadzoną przez Nadleśnictwo Świebodzin, które powinno zaspokoić zapotrzebowanie OHZ
LP na zwierzęta do wsiedleń, może nastąpić po odpowiednim
uzasadnieniu np. braku możliwości pokrycia zapotrzebowania
przez Nadleśnictwo Świebodzin.
Wsiedlenia zwierząt w łowiska otwarte
Wsiedlenia zwierząt w łowiska otwarte muszą być poprzedzone
znaczącą redukcją drapieżników. Samo wsiedlenie powinno być
poprzedzone opracowaniem planu wsiedlenia poddanego ocenie
osoby lub osób zapewniających osłonę naukową realizacji
Programu oraz współpracującego z zarządcą OHZ lekarza weterynarii. Ocena lekarza weterynarii powinna zawierać informacje o
stanie zdrowotnym zwierząt, które mają być wsiedlone, oraz podanych zwierzętom przed wsiedleniem lekach. Plan wsiedlenia wraz z
wymienionymi ocenami powinien być zatwierdzony przez zarządcę
OHZ – nadleśniczego.
Ingerencja w agrocenozy
Ingerencja w agrocenozy powinna polegać na poprawie naturalnych warunków bytowania zwierzyny, o którym mowa w art. 3 pkt 2
ustawy Prawo łowieckie, oraz tworzeniu naturalnej bazy pokarmo-

BILP 11/2019

wej. W ramach tej ingerencji zaleca się zakładanie remiz i zakrzaczeń śródpolnych o powierzchni od kilku do kilkunastu arów
zapewniających schronienie i miejsca lęgowe, będących jednocześnie zróżnicowaną bazą żerową. W strefie ekotonów powinny być
wprowadzane drzewa owocodajne. Za celowe w realizacji Programu
uznaje się zagospodarowanie pod kątem potrzeb zwierzyny stref
brzegowych zbiorników wodnych małej retencji. Na gruntach pozostających w zarządzie PGL LP lub w porozumieniu z właścicielami
innych gruntów celowe jest pozostawianie na okres zimowy fragmentów upraw rolniczych do wykorzystania przez zwierzynę.
Redukcja drapieżników
Jednostki organizacyjne PGL LP – nadleśnictwa – dołożą wszelkich starań w zakresie utrzymania liczebności drapieżników na
poziomie pozwalającym na efektywne realizowanie wsiedleń.
Starania te powinny polegać na planowaniu, w ramach rocznych
planów łowieckich, odpowiedniej liczby drapieżników do odstrzału
w zakresie użytkowania łowieckiego i pełnej realizacji tych planów.
W szczególności starania w tym zakresie powinny dotyczyć drapieżników „obcych”, wykazujących dużą ekspansję – jenota, szopa
pracza i norki amerykańskiej. Oprócz odstrzału należy wykorzystać
również inne, dozwolone prawem, możliwości redukcji drapieżników, np. odławianie w pułapki żywołowne.
Prowadzenie działań profilaktycznych
Działania profilaktyczne powinny polegać na prowadzeniu bieżącego monitoringu stanu zdrowotnego populacji oraz podejmowaniu
ingerencji w miarę zaistnienia takiej potrzeby. Monitoring stanu
zdrowotnego powinien być prowadzony w oparciu o badania osobników padłych lub odstrzelonych. Konieczna jest w tym zakresie
ścisła współpraca z inspekcją weterynaryjną.
Profilaktyka powinna być realizowana również poprzez stosowanie preparatów odrobaczających, według wskazań lekarza weterynarii, unikaniu działań prowadzących do koncentracji zwierzyny i
utrzymywaniu higieny miejsc dokarmiania.
IV. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Program finansowany będzie z następujących źródeł:
a) środków własnych nadleśnictw,
b) funduszu leśnego w ramach wspierania realizacji wspólnych
przedsięwzięć jednostek organizacyjnych LP (art. 58 ust. 2
pkt 1 ustawy o lasach),
c) środków zewnętrznych (NFOŚ, WFOŚ, inne środki pomocowe).
Wsparcie realizacji Programu ze środków funduszu leśnego
możliwe będzie wyłącznie w wypadku zakupu zwierząt do wsiedleń
z hodowli prowadzonej przez Nadleśnictwo Świebodzin lub inną
jednostkę organizacyjną PGL LP.
Za zabezpieczenie środków funduszu leśnego na realizację
Programu, w planie finansowo gospodarczym PGL LP, odpowiedzialna będzie właściwa ds. łowiectwa komórka organizacyjna
DGLP, realizująca to zadanie w oparciu o stosowne wnioski zarządców OHZ.
Środki zewnętrzne na realizację Programu pozyskuje nadleśniczy – zarządca OHZ, z zachowaniem wszelkich zasad i reguł
obowiązujących w PGL LP.

Program opracowano
w Zespole Gospodarki Łowieckiej DGLP
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ZARZĄDZENIE NR 58
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 października 2019 r.
w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na 2020 rok
EP.0300.2.7.2019
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1 (tj. z 2018 r. Dz. U. z 13 listopada 2018 r. poz. 2129 ze
zm.), w związku z § 62 i § 8 ust. 1 pkt 23 Statutu Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikającego
z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe4 (Dz. U. Nr 134
poz. 692), zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadzam do stosowania prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe na 2020 rok, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do
niniejszego zarządzenia. (Załączników nie drukujemy – przyp.
red.).
§2
Integralną część składową prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Lasów Państwowych, o którym mowa w § 1 (obok
opracowań zbiorczych – zał. nr 1), stanowią prowizoria:
– planów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (zał. nr 2),
– planu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (zał. nr 3),
– planów zakładów o zasięgu krajowym (zał. nr 4).

1

2

3

4

§3
W okresie funkcjonowania prowizorium planu odpis podstawowy
funduszu leśnego w nadleśnictwach dokonywany jest wskaźnikiem
procentowym w wysokości 14,0% wartości sprzedaży drewna.
§4
1. Nakłady na środki trwałe (zakup, budowa lub modernizacja) w
jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych mogą być
ponoszone przy zachowaniu płynności finansowej.
2. Przy podejmowaniu decyzji o nakładach na środki trwałe należy
uwzględnić efekty, które powinny być osiągnięte, m.in.: poprawa
funkcjonalności działania jednostek organizacyjnych, obniżka
kosztów, ochrona majątku Skarbu Państwa.
3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor RDLP zgodnie z § 12
ust. 2 rozporządzenia RM, o którym mowa wyżej, może centralizować część odpisów amortyzacyjnych i określać ich przeznaczenie.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy,
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów Państwowych”.
§ 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692) stanowi, że „Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regionalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego”.
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ZARZĄDZENIE NR 60
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 15 października 2019 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego na potrzeby opracowania
zasad realizacji działań dedykowanych ochronie populacji
cietrzewia i głuszca przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych
ZP.7211.12.2019
Na podstawie art. 33 ust. 11, w związku z art. 33 ust. 3 pkt 32
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w związku z § 6 Statutu
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe3 – w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, mając na względzie, że postanowienie § 10
Statutu4 stwarza możliwość powoływania przez Dyrektora Generalnego doraźnych zespołów doradczych dla określonych spraw i
problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określania zasad i trybu działania takich zespołów – postanawiam, co
następuje:
§1
Powołuję zespół zadaniowy na potrzeby opracowania zasad
realizacji działań dedykowanych ochronie populacji cietrzewia i
głuszca przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych
(Zespół), w którego skład wchodzą:
1) Jan Tabor – Naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych DGLP – przewodniczący Zespołu;
2) Jacek Przypaśniak – Naczelnik Wydziału Urządzania Lasu
DGLP – członek zespołu;
3) Agnieszka Hamera-Dzierżanowska – Starszy specjalista SL
w Wydziale Ochrony Lasu DGLP – członek Zespołu;
4) Michał Magnuszewski – Specjalista SL w Wydziale Hodowli
Lasu DGLP – członek Zespołu;
5) Leszek Tomalski – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Przyrody
w RDLP Wrocław – członek Zespołu;
6) Janusz Kobielski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Ruszów –
członek Zespołu;
7) Jerzy Majdan – Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba
– członek Zespołu;
8) Grzegorz Myszczyński – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Głęboki Bród – członek Zespołu;
9) Zenon Rzońca – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa
Wisła ds. Genetyki – członek Zespołu;
10) Mateusz Grzębkowski – specjalista w Wydziale Ochrony
Zasobów Przyrodniczych DGLP ds. obszarów Natura 2000
– członek Zespołu.
§2
1. Zespół działa w formie spotkań roboczych.
2. W okresach między spotkaniami członkowie Zespołu realizują
niezbędne prace zdalnie w miejscu pracy lub w miejscu zamieszkania.

1
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3
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3. Przewodniczący zwołuje spotkania Zespołu, kieruje jego
pracami oraz przydziela członkom Zespołu zadania i rozlicza ich
z realizacji tych zadań.
4. Przewodniczący Zespołu:
a) włącza do prac Zespołu, w charakterze doradców i konsultantów, pracowników jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych (eksperci wewnętrzni), za zgodą kierowników
jednostek oraz ekspertów spoza jednostek PGL LP (eksperci
zewnętrzni);
b) wnioskuje do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o
zawarcie umów na wykonanie niezbędnych ekspertyz w
zakresie prac Zespołu;
c) wnioskuje do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o
zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia Zespołu i pobytu
(zakwaterowania i wyżywienia) zapraszanym ekspertom
spoza jednostek organizacyjnych PGL LP.
5. Komórką organizacyjną DGLP wspomagającą pracę Zespołu
jest Wydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych DGLP.
6. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
delegujący pracowników będących członkami Zespołu lub
ekspertami wewnętrznymi, pokryją koszty delegacji tych pracowników ze środków własnych jednostek.
7. Koszty organizacji spotkań roboczych Zespołu, wyżywienia
i zakwaterowania członków Zespołu, ekspertów wewnętrznych
i ekspertów zewnętrznych pokrywa DGLP. Koszty dojazdu
pracowników LP pokrywają jednostki delegujące.

1)
2)
3)
4)

5)

§3
Ustala się następujący zakres obowiązków Zespołu:
analiza i ocena zakresu i sposobu realizacji stosowanych działań
ochrony głuszca i cietrzewia w jednostkach PGL LP,
analiza i ocena obowiązujących regulacji wewnętrznych PGL LP
i aktów prawa miejscowego dotyczących działań ochronnych dla
ww. gatunków,
zbiór i analiza wykazanych problemów utrudniających efektywną
realizację działań ochronnych,
formułowanie zaleceń co do koniecznych zmian i uzupełnień w
przyjętych sposobach wykonywania działań ochronnych oraz
obowiązujących aktach wewnętrznych PGL LP i aktach prawa
powszechnego,
opracowanie projektu zarządzenia DGLP wprowadzającego
zasady realizacji działań ochronnych populacji cietrzewia i
głuszca przez jednostki organizacyjne PGL LP.

Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U.2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że ,,Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że ,,Dyrektor Generalny w szczególności: […] 3) inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony
lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę o lasach oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Zgodnie z § 10 Statutu PGL LP „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”.
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§4
Zespół realizuje wyznaczone zadania w okresie od 15 października 2019 r. do 31 maja 2020 r.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5
Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
udzielą niezbędnego wsparcia w ramach realizowanych przez
Zespół zadań, w tym poprzez udostępnienie danych, niezbędnej
dokumentacji i materiałów.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

ZARZĄDZENIE NR 61
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 października 2019 r.
zmieniające Zarządzenie nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 18 lipca 2003 r. (znak: OI-021-08-01-2/2003)
w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych
ZM.800.9.2019
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 § 8 ust. 1 pkt 6
ww. Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe – zarządzam, co następuje:

3. Na asygnacie zbiorczej odnotowuje się zbiorczy rozchód
towarów pogrupowany według artykułów zgodnie z nazewnictwem stosowanym w SILP i zastosowanym podatkiem VAT.
4. Decyzję o wykorzystywaniu asygnat zbiorczych podczas sprzedaży produktów ubocznych i niedrzewnych podejmuje kierownik
jednostki organizacyjnej.

§1
W Zarządzeniu nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych wprowadza się następujące zmiany:
1) druk oznaczony w ww. wzorniku symbolem 2.4.14.2 Asygnata
z rejestratora otrzymuje nową treść stanowiącą załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia,
2) wprowadza się nowe zasady wypełniania druku oznaczonego w ww. wzorniku symbolem 2.4.14.2 Asygnata z rejestratora stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) wprowadza się nowe zasady wypełniania druku oznaczonego w ww. wzorniku symbolem 2.4.14.1 Asygnata stanowiące przedmiot załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
(Załączników nie drukujemy – przyp. red.).

§3
Dopuszcza się odmienną kolejność lub graficzną prezentację
poszczególnych elementów druku 2.4.14.2 Asygnata z rejestratora
w stosunku do jego układu prezentowanego w załączniku nr 1,
jeżeli wynika to z ograniczeń funkcjonalności programu Leśnik.

§2
1. Rozszerza się stosowanie druków asygnat do zbiorczej ewidencji
rozchodu produktów niedrzewnych oraz produktów użytkowania
ubocznego we wszystkich jednostkach organizacyjnych Lasów
Państwowych.
2. Asygnaty zbiorcze mogą być stosowane przy sprzedaży detalicznej, udokumentowanej paragonem fiskalnym, wówczas, gdy
kupujący bezpośrednio z wystawieniem dokumentu sprzedaży
otrzymuje zakupiony towar.

1

2

3

§4
Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 2003 roku w sprawie
wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych pozostają bez zmian.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą
obowiązującą od dnia wdrożenia niezbędnych modyfikacji w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych, nie później niż od 2 listopada 2019 r.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny
przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
§ 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.
§ 8 ust. 1 pkt 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala system informacyjny Lasów Państwowych.
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ZARZĄDZENIE NR 62
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 października 2019 r.
zmieniające Zarządzenie nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany formuły lub/oraz formy funkcjonowania
stałych Zespołów zadaniowych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do spraw…
oraz zasad, reguł i sposobu działania tych Zespołów
EI.0210.1.2019
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2130) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego
zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. – w wykonaniu zadań
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikających z realizacji jego uprawnienia określonego w § 10 ww. Statutu, a także
art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy, zarządzam, co następuje:

Zespołu dostęp do kodów źródłowych systemu informatycznego LP, jak i dostęp do baz danych odpowiednich jednostek
LP w zakresie niezbędnym do opracowywanych tematów
oraz udziela wszelkiego niezbędnego wsparcia w zakresie
wyposażenia technicznego zespołu.
7. Dla wsparcia Zespołów, Zakład Informatyki Lasów Państwowych tworzy i utrzymuje odpowiednie mechanizmy elektronicznej wymiany informacji na portalach webowych”.

§1
W Zarządzeniu nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 kwietnia 2016 roku wprowadza się następujące
zmiany:

3. § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Komórką organizacyjną DGLP, właściwą dla wspomagania
wypełniania kierowniczej roli Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych wobec Zespołu do spraw budowy, utrzymania
i rozwoju elektronicznego systemu sprzedaży drewna w
Lasach Państwowych, z uwzględnieniem związanego z tym
obowiązku sprawowania nadzoru merytorycznego, jest Biuro
Marketingu”.

1. W § 2 dodaje się ust. 6 i ust.7 o treści:
„6. Przewodniczącego oraz członków Zespołów, o których
mowa:
1) w § 1 pkt 1 do 4 wyznacza każdorazowo Naczelnik Wydziału
Informatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
2) w § 1 pkt 5 wyznacza każdorazowo Naczelnik Wydziału
Urządzania Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
3) w § 1 pkt 6 wyznacza każdorazowo Naczelnik Biura
Marketingu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych”.
„7. W Zespołach, z wyłączeniem Zespołu, o którym mowa w § 1 pkt 5,
prace będą nadzorowane przez Koordynatorów, wskazanych
imiennie w aktualnym brzmieniu załącznika do zarządzenia”.
2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3
1. Zespoły zadaniowe działają w formie spotkań roboczych.
2. W okresach pomiędzy spotkaniami niezbędne prace realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia lub miejscu zamieszkania członka Zespołu.
3. Spotkania Zespołów zwoływane są przez Dyrektora Zakładu
Informatyki Lasów Państwowych na wniosek naczelnika
właściwego wydziału merytorycznego Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych ds. nadzoru, o którym mowa w § 5, w
uzgodnieniu z przewodniczącym Zespołu.
4. W swoich pracach Zespoły współdziałają bezpośrednio z
innymi zespołami zadaniowymi oraz z wydziałami merytorycznymi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
5. Pracami Zespołów kierują przewodniczący, którzy odpowiadają za organizację ich pracy, poprzez:
a) przydzielanie zadań i rozliczanie członków Zespołu z ich
realizacji,
b) organizację przebiegu spotkań roboczych związanych z
realizacją zadań Zespołu,
c) wnioskowanie o włączenie do prac Zespołu w charakterze
doradców i konsultantów innych ekspertów oraz pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za
zgodą kierowników jednostek,
d) składanie kwartalnych sprawozdań z prac Zespołu Dyrektorowi Zakładu Informatyki Lasów Państwowych oraz
Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych.
6. Dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych na
wniosek przewodniczącego Zespołu umożliwia członkom
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§2
W załączniku nr 1 do zarządzenia zmienia się treść następujących przepisów, które otrzymują brzmienie:
1. § 1
„Skład Zespołu zadaniowego ds. aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego:
Przewodniczący: Artur Andrzejewski – RDLP Gdańsk
Koordynator: Marek Wirowski – DGLP
Członkowie:
l Przemysław Kuczyński – RDLP Szczecinek
l Michał Fabrowski – RDLP Poznań
l Maciej Włodarczak – Nadleśnictwo Konstantynowo
l Paweł Szczygielski – Nadleśnictwo Bielsk
l Marcin Rutkowski – Nadleśnictwo Kaliska
l Andrzej Dańczyszyn – Nadleśnictwo Wyszków
l Michał Gubała – Nadleśnictwo Chojnów”.
2. § 3
„Skład Zespołu zadaniowego ds. wdrożeń i rozwoju informatycznych narzędzi biznesowych Lasów Państwowych:
Przewodniczący: Modest Winkowski – RDLP Poznań
Koordynator: Katarzyna Osińska – DGLP
Członkowie:
l Elżbieta Filochowska – ILP DGLP
l Hubert Kowalczyk – RDLP Szczecin
l Jan Filoda – Nadleśnictwo Krucz
l Krzysztof Matuszak – Nadleśnictwo Pniewy
l Józef Wysocki – Nadleśnictwo Zaporowo”.
3. § 5
„Skład Zespołu zadaniowego ds. serwisu technicznego systemu
informatycznego (wsparcie techniczne):
Przewodniczący: Tomasz Mańkowski – RDLP Szczecin
Koordynator: Witold Majsterkiewicz – DGLP
Członkowie:
l Marcin Lach – RDLP Gdańsk
l Tomasz Mankiewicz – RDLP Piła
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l
l
l
l
l

Tomasz Mańkowski – RDLP Szczecin
Łukasz Żak – RDLP Poznań
Łukasz Gorczyński – Nadleśnictwo Czaplinek
Jacek Osiński – RDLP Szczecin
Łukasz Adamczyk – Nadleśnictwo Szczecinek”.

4. § 7
„Skład Zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego w
zakresie Systemu Informatycznego Lasów Państwowych:
Przewodniczący: Mariusz Dobrowolski – ZILP
Koordynator: Katarzyna Osińska – DGLP
Członkowie:
l Irena Hoffer – RDLP Szczecin
l Stanisława Linhard – Nadleśnictwo Łobez
l Ewa Olejnik – Nadleśnictwo Gościno
l Wojciech Górka – Nadleśnictwo Szczebra
l Celina Wielkowska – Nadleśnictwo Wyszków
l Krystyna Falkowska-Flak – Nadleśnictwo Radziwiłłów
l Jacek Krzyżanowski – RDLP Toruń
l Marek Zeller – Nadleśnictwo Jabłonna
l Wojciech Pranke – Nadleśnictwo Kaczory
l Katarzyna Lis – Nadleśnictwo Stary Sącz
l Aneta Stańkowska – Nadleśnictwo Bogdaniec”.
5. § 9
„Skład Zespołu zadaniowego ds. leśnej mapy numerycznej i
oprogramowania urządzeniowego LP:
Przewodniczący: Leszek Rząsa – RDLP Poznań
l Członkowie:
l Andrzej Brak – Nadleśnictwo Miechów

l
l
l
l
l

Piotr Kyc – RDLP Wrocław
Grzegorz Socha – RDLP Zielona Góra
Wojciech Pardus – RDLP Gdańsk
Witold Witosza – Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
Rafał Brudziński – RDLP Szczecin”.

6. § 11
„Skład Zespołu ds. budowy, utrzymania i rozwoju elektronicznego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych:
Przewodniczący: Cezary Godziszewski – ZILP
Koordynator: Witold Cichowicz – DGLP
Członkowie:
l Katarzyna Dzięgielewska – RDLP Łódź
l Sławomir Kuliński – RDLP Gdańsk
l Arkadiusz Dudek – RDLP Katowice
l Michał Mendyk – RDLP Piła
l Przemysław Rojek – RDLP Olsztyn
l Sylwester Spała – RDLP Łódź
l Marcin Pelcner – RDLP Poznań
l Tomasz Sobol – RDLP Kraków
l Tomasz Świca – RDLP Lublin
l Leszek Pieńkos – RDLP Szczecin
l Tomasz Paul – RDLP Poznań”.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

DECYZJA NR 142
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 października 2019 r.
w sprawie zlecenia konsorcjum czterech instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa (Lider Konsorcjum),
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
i Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku usługi badawczej pod nazwą
„Rozbudowa metody inwentaryzacji urządzeniowej stanu lasu z wykorzystaniem efektów projektu REMBIOFOR”
EO.5001.20.1.2019
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2,
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 6
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 Zarządzenia
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nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r.
w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych5
– postanawiam, co następuje:

Art. 33. ust. 1 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, popiera
i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.
Art. 4 pkt. 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi
w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L
340 z 16.12.2002, str. 0001–0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”, oraz
jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.
§ 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
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§1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Rozbudowa metody
inwentaryzacji urządzeniowej stanu lasu z wykorzystaniem
efektów projektu REMBIOFOR” należy zlecić konsorcjum czterech instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa (Lider Konsorcjum), Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Instytutu Dendrologii
PAN w Kórniku zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosztami
realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone w umowie:
a) okres realizacji badań – około 60 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 7 752 140 zł brutto, w tym na
2019 rok – 854 070 zł brutto.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki
organizacyjne Lasów Państwowych oraz przez podmioty spoza
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

DECYZJA NR 144
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie zmiany treści Decyzji nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
znak GI.021.8.2019, z dnia 27 marca 2019 r w sprawie powołania zespołu
do opracowania programu i metodyki kontroli okresowych
przeprowadzanych przez Inspekcję Lasów Państwowych
GI.0210.17.2019
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z § 8 ust. 2 pkt 4
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe3
oraz § 15 ust. 2 Zarządzenia nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe4,
oraz § 1 pkt VI Decyzji nr 38 z 2019 r.
– postanawiam, co następuje:
§1
Ze składu Zespołu zadaniowego ds. opracowania programu i
metodyki kontroli okresowych przeprowadzanych przez Inspekcję
Lasów Państwowych odwołuję Panią Iwonę Danilewicz – inspektor
LP, opracowującą zagadnienia związane z ochroną lasu i ochroną
przyrody.
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§2
W skład Zespołu zadaniowego ds. opracowania programu i
metodyki kontroli okresowych przeprowadzanych przez Inspekcję
Lasów Państwowych powołuję:
1) Pana Jerzego Tkaczenko – inspektora LP jako wsparcie w
zakresie ochrony lasu;
2) Panią Iwonę Patalan-Misiaszek – inspektor LP jako wsparcie
w zakresie ochrony przyrody;
3) Pana Szymona Lechtańskiego – inspektora LP jako wsparcie
w zakresie oprogramowania arkuszy KO.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U.2018.2129 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r. W § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę o lasach oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
W § 8 ust. 2 pkt 4 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowi, że Dyrektor Generalny kontroluje działania jednostki organizacyjnej Lasów
Państwowych.
§ 13 ust. 2 Zarządzenia nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej w PGL LP stanowi, że decyzję
o przeprowadzeniu kontroli doraźnej podejmuje Dyrektor Generalny lub odpowiednio dyrektor regionalny.
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DECYZJA NR 146
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 października 2019 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Środkowopomorskie”
na lata 2019–2023
ZE.7160.12.2.2019
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 art. 13b
ust. 4 ustawy o lasach3 – postanawiam, co następuje:

19) dr inż. Tomasz Wanic – Zakaład Gleboznawstwa Leśnego,
Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet
Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
20) mgr inż. Sławomir Ziemianowicz – Kanclerz, Pomorska
Akademia Pedagogiczna w Słupsku.

§1
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „Lasy Środkowopomorskie”, zwaną dalej radą, na
okres kadencji 2019–2023 w następującym składzie:
1) dr inż. Kamil Bielak – Katedra Hodowli Lasu, Wydział Leśny,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
2) dr inż. Jan Ceitel – Katedra Hodowli Lasu, Wydział Leśny,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
3) Piotr Jaśkiewicz – Prezes Fundacji Nauka dla Środowiska;
4) dr hab. Tomasz Jelonek – Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju,
Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
5) dr hab. inż. Marcin Kadej – Adiunkt, Zakład Biologii, Ewolucji
i Ochrony Bezkręgowców, Instytut Biologii Środowiskowej,
Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski;
6) mgr Jacek Kaliciuk – Prezes, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze;
7) Maciej Kazienko – Prezes Zarządu, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
8) mgr inż. Marek Kubiak – Prezes Zarządu Poltarex Sp. z o. o.;
9) Paweł Lisowski – Starosta Słupski, Starostwo Powiatowe w
Słupsku;
10) prof. dr hab. Piotr Łakomy – Dziekan, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
11) mgr inż. Jerzy Musiał – Towarzystwo Przyjaciół Lasu;
12) dr hab. Zbigniew Osadowski – Rektor, Akademia Pomorska
w Słupsku, prof. Akademii Pomorskiej;
13) dr hab. Paweł Rutkowski – Kierownik, Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
14) Marcin Siedlecki p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie;
15) prof. dr hab. Maciej Skorupski – Kierownik, Katedra Łowiectwa
i Ochrony Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w
Poznaniu;
16) Paweł Stępniewski – Zastępca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku;
17) red. Marzena Sutryk – Dziennikarka, Głos Koszaliński;
18) mgr inż. Tadeusz Wagner – Dyrektor, Biuro Urządzania Lasu
i Geodezji Leśnej Oddział w Szczecinku;

§2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w
Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Środkowopomorskie”.

1

2

3

§3
Do zakresu działania rady należy w szczególności opiniowanie:
l projektów planów urządzenia lasu wraz z programami
ochrony przyrody i edukacji leśnej,
l projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
l projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w
zakresie zadań rzeczowych,
l tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego
wykorzystania,
l działalności edukacyjnej,
l turystycznego udostępniania terenów.
Ponadto do zadań rady należy:
l współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi w
sprawach dotyczących LKP „Lasy Środkowopomorskie”;
l wydawanie opinii w sprawach LKP „Lasy Środkowopomorskie” na wniosek dyrektora RDLP w Szczecinku oraz z
własnej inicjatywy.
§4
Opinie rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego należy przedłożyć Komisji Założeń Planu w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw wchodzących w skład
LKP „Lasy Środkowopomorskie”.
§5
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego,
zastępcę przewodniczącego i sekretarza rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz rady
stanowią Prezydium Rady.
§6
Przewodniczący reprezentuje radę na zewnątrz, kieruje pracami
rady, zwołuje posiedzenia rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP w
Szczecinku protokoły posiedzeń rady wraz z opiniami i wnioskami.

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”. Art. 13b. 4. niniejszej ustawy stanowi, że „Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny
powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Art. 13b. 4. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129) stanowi, że „Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny
powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym”.
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§7
Organizację i tryb pracy rady określa regulamin uchwalony
przez radę na jej pierwszym posiedzeniu.
Kadencja rady trwa pięć lat.

§8

§9
Obsługę techniczno-biurową rady zapewnia RDLP w Szczecinku.

się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej.
§ 12
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10
Wydatki związane z działalnością rady pokrywane są ze środków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

§ 11
Zapraszanym na posiedzenie rady jej członkom i biegłym
(ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa

DECYZJA NR 147
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 października 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
EP.0300.2.4.2019
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1 (tj. z 2018 r. Dz. U. z 13 listopada 2018 r. poz. 2129 ze zm.)
oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe2, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18
maja 1994 r., w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych wynikającego z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad
gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe3 (Dz. U. Nr 134 poz. 692), ustalam, co następuje:
§1
Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego na
rok 2020 dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w:
Białymstoku
Szczecinie
Katowicach
Szczecinku
Krakowie
Toruniu
Krośnie		
Wrocławiu
Lublinie		
Zielonej Górze
Łodzi		
Gdańsku
Olsztynie
Radomiu
Pile		
Warszawie
Poznaniu
obejmujące, odrębnie dla każdej RDLP, następujące tabele:
1. Przychody, koszty i wynik (zał. nr 1)
2. Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł
zagranicznych oraz prognoza dochodów budżetu Państwa

1

2

3

3.
4.
5.
6.
7.
8.

wraz z obowiązkowymi wpłatami do budżetu ze sprzedaży
drewna (zał. nr 2)
Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (zał. nr 3)
Zatrudnienie i wynagrodzenia (zał. nr 4)
Wybrane zadania rzeczowe (zał. nr 5)
Rozrachunki wewnętrznobranżowe (zał. nr 6)
Działalność jednostek finansowanych z narzutu na utrzymanie jednostek nadrzędnych (zgodnie ze strukturą organizacyjną RDLP) (zał. nr 7)
Wykaz imprez pracowniczych do planu finansowo-gospodarczego PGL LP (zał. nr 12). (Załączników nie drukujemy – przyp.
red.).

§2
Dane, o których mowa w § 1, powinny być podstawą opracowania planów, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy,
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
§ 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692) stanowi, że „Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regionalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego”.
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DECYZJA NR 148
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 października 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
EP.0300.2.5.2019
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1 (tj. z 2018 r. Dz. U. z 13 listopada 2018 r. poz. 2129 ze
zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe2, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.,
w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
wynikającego z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki
finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe3
(Dz. U. Nr 134 poz. 692), ustalam, co następuje:

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na rok 2020, stanowiące załącznik
do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

1

2

3

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy,
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
§ 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692) stanowi, że „Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regionalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego”.

DECYZJA NR 149
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 października 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego
zakładów o zasięgu krajowym
EP.0300.2.6.2019
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1 (tj. z 2018 r. Dz. U. z 13 listopada 2018 r. poz. 2129 ze
zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18
maja 1994 r., w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe3, ustalam, co następuje:

§1
Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego na
rok 2020 zakładu Lasów Państwowych o zasięgu krajowym:
Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych w Warszawie,
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie,
Leśnego Banku Genów Kostrzyca,
Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie,

Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy,
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3
W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów Państwowych”.
1

2
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Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych
w Bedoniu,
Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie,
Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w Sękocinie Starym,
obejmujące, odrębnie dla każdego zakładu następujące tabele:
1. Przychody, koszty, wynik (zał. nr 1)
2. Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł
zagranicznych oraz prognoza dochodów budżetu Państwa
wraz z obowiązkowymi wpłatami do budżetu ze sprzedaży
drewna (zał. nr 2)
3. Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (zał. nr 3)

4. Zatrudnienie i wynagrodzenia (zał. nr 4)
5. Działalność zakładu (zał. nr 8)
6. Wykaz imprez pracowniczych do planu finansowo-gospodarczego PGL LP (zał. nr 12). (Załączników nie drukujemy –
przyp. red.).
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

DECYZJA NR 150
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 października 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe,
wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje
na lata 2021–2024 dla Lasów Państwowych
EP.0300.2.8.2019
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1 (tj. z 2018 r. Dz. U. z 13 listopada 2018 r. poz. 2129 ze
zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe2, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
18 maja 1994 r., w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych określonego m.in. w § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu
PGL LP, ustalam, co następuje:

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

§1
Zatwierdzam średniookresowy plan nakładów na środki trwałe,
wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2021–2024,
stanowiący załącznik do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

1

2

Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz 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 153
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją
w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych
EO.0180.13.2019
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ), w związku z § 6 Statutu
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a także
§ 3 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia
nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej oraz
Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe, postanawiam, co następuje:
§1
1. Z dniem 30 listopada 2019 r. w Centrum Informacyjnym Lasów
Państwowych wprowadza się system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) jako podstawowy system kancelaryjny dokumentujący przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw.
2. Dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw
jest prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego systemu
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego (EZD PUW) zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
3. Sprawy niezakończone, które były prowadzone w sposób tradycyjny, po wskazaniu systemu EZD dalej prowadzone są w
systemie tradycyjnym.
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§2
Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych zobowiązuję do dostosowania wewnętrznych uregulowań do elektronicznego zarządzania dokumentacją, w szczególności do
wskazania:
1) wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw poprzez określenie
klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL LP, które
będą prowadzone w systemie tradycyjnym;
2) zakresu dostępu do danych zawartych w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), niezbędnego do
pełnienia obowiązków służbowych przez poszczególnych
pracowników;
3) koordynatora czynności kancelaryjnych – pracownika odpowiedzialnego za bieżący nadzór nad funkcjonowaniem
systemu EZD.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

BILP 11/2019

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
NA PODSTAWIE ART. 40A USTAWY O LASACH,
ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Augustów
Augustów
4 lx

Augustów 4
Augustów
ul. Turystyczna 3/7
16-300 Augustów

354
SU1A/00029115/4
1766
(udział 2708/10000)

samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym.
Zasiedlony

2.

Rudka
Szepietowo
47Bh

Wysokie Mazowieckie
Wysokie Mazowieckie
ul. Zambrowska 11
18-200 Wysokie Mazowieckie

2425/2
LM1W/00029692/5
1429

budynek mieszkalny,
jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.
Zasiedlony

3.

Nurzec
Nurzec
446p

Nurzec
Mielnik
Adamowo-Zastawa 5
17-307 Mielnik

524/9
BI3P/00030444/9
3420

budynek mieszkalny,
jednorodzinny
z dwoma budynkami
gospodarczymi.
Zasiedlony

4.

Giżycko
Giżycko
44i

Pieczonki
Giżycko
Pieczonki 33/1
11-500 Giżycko

44/4
OL1G/00033859/1
2018
(udział 18771/27612)

samodzielny
lokal mieszkalny
z przynależnym udziałem
w budynku gospodarczym.
Zasiedlony

5.

Giżycko
Giżycko
44i

Pieczonki
Giżycko
Pieczonki 33/2
11-500 Giżycko

44/4
OL1G/00033859/1
2018
(udział 8841/27612)

samodzielny
lokal mieszkalny
z przynależnym udziałem
w budynku gospodarczym.
Zasiedlony
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Leśnej
Bogusław Piątek

Warszawa, 14 października 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Pisz
Szeroki Bór
341k

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Zdunowo
Pisz
Zdunowo 22
12-200 Pisz

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
341/4
OL1P/00021457/5
1928

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek jednorodzinny
z trzema budynkami
gospodarczymi
i magazynem podziemnym.
Zasiedlony
Dokończenie tabeli na str. 46
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45

Dokończenie tabeli ze str. 45

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

2.

Pisz
Szeroki Bór
203s

Pogobie Tylne
Pisz
Kulik 1
12-200 Pisz

203/2
OL1P/00021442/7
2166

budynek jednorodzinny
z dwoma budynkami
gospodarczymi.
Zasiedlony

3.

Czarna Białostocka
Złota Wieś
228z, y (cz.)

Studzianki
Wasilków
Studzianki
ul. Zielona 11
16-010 Wasilków

1143/8
BI1B/00225157/6
913

budynek mieszkalny,
jednorodzinny z budynkiem
gospodarczym.
Zasiedlony

4.

Czarna Białostocka
Złota Wieś
228z, y (cz.)

Studzianki
Wasilków
Studzianki
ul. Zielona 13
16-010 Wasilków

1143/9
BI1B/00225157/6
472

budynek mieszkalny,
jednorodzinny z budynkiem
gospodarczym.
Pustostan

5.

Czarna Białostocka
Złota Wieś
202i

Ponure
Czarna Białostocka
Horodnianka 3 m. 1
16-020 Czarna Białostocka

230/2
BI1B/00226431/8
4908
(udział 9420/52409)

lokal mieszkalny
z przynależnymi
pomieszczeniami
gospodarczymi.
Zasiedlony

6.

Gołdap
Gołdap
224h

Gołdap
Gołdap
Jurkiszki 10/2
19-500 Gołdap

3224/3
OL1C/00046715/0
1234
(udział 19/100)

lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym.
Zasiedlony

7.

Nurzec
Nurzec
77Ao

Augustynka
Nurzec-Stacja
Augustynka 75A/1
17-330 Nurzec-Stacja

128/9
BI3P/00007502/4
1035

budynek mieszkalny,
jednorodzinny z budynkiem
gospodarczym.
Zasiedlony

8.

Nurzec
Nurzec
77Ap

Augustynka
Nurzec-Stacja
Augustynka 75A/2
17-330 Nurzec-Stacja

128/10
BI3P/00007502/4
1077

budynek mieszkalny,
jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.
Zasiedlony

9.

Giżycko
Giżycko
65y, x

Kruklin
Giżycko
Kruklin 38
11-500 Giżycko

65/5
OL1G/00033760/0
1888

budynek mieszkalny,
jednorodzinny z dwoma
budynkami gospodarczymi.
Zasiedlony

10.

Hajnówka
Hajnówka
329Az, l, ax

Hajnówka
Hajnówka
ul. Celna 17 m. 4
17-200 Hajnówka

515/8; 515/40; 515/4; 515/5
BI2P/00026049/2
BI2P/00025141/0
BI2P/00025126/9
BI2P/00025127/6
1207 (udział 21/100)
1884 (udział 1/56)
6620 (udział 1/56)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku 4-rodzinnym
wraz z przynależnymi
pomieszczeniami
gospodarczymi
i budowlami.
Zasiedlony
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Warszawa, 16 października 2019 r.

46

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Leśnej
Bogusław Piątek
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Olkusz
Olkusz
118 o

Żurada
Olkusz
Żurada,
ul. Starowiejska 274/7
32-300 Olkusz

614/2
KR1O/00063307/5
10721
(udział 829/10000)

samodzielny lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym
wraz z udziałem
w wiacie na opał.
Zasiedlony

2.

Brynek
Brynek
445m

Hanusek
Tworóg
Hanusek, ul. Pustki 2
42-690 Tworóg

793/231
GL1T/00056032/9
1171

budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
dwa budynki gospodarcze.
Zasiedlony

3.

Brynek
Brynek
706a

Wieszowa
Zbrosławice
ul. Tarnogórska 16
42-672 Wieszowa

356/21
GL1T/00056947/6
1399

budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
budynek gospodarczy.
Zasiedlony

4.

Węgierska Górka
Lipowa
96f

Twardorzeczka
Lipowa
Twardorzeczka
ul. Leśna 23
34-324 Lipowa

1185/3
BB1Z/00103277/2
1597

budynek mieszkalny,
jednorodzinny.
Pustostan

5.

Rudziniec
Rudziniec
392t

Rudno
Rudziniec
Rudno, ul. Górna 55
44-160 Rudziniec

192/21
GL1G/00043259/0
1831

budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
dwa budynki gospodarcze.
Zasiedlony

6.

Ustroń
Hażlach
70cx

Pierściec
Skoczów
Pierściec, ul. Brzozowa 15
43-430 Skoczów

215/54
BB1C/00062286/8
1437

budynek mieszkalny,
jednorodzinny.
Zasiedlony

7.

Prószków
Prószków
152f

Prószków
Prószków
ul. Opolska 9
46-060 Prószków

152/32
OP1O/00092063/5
897

budynek mieszkalny,
jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.
Pustostan

8.

Kędzierzyn
Kędzierzyn
39j

Blachownia
Kędzierzyn – Koźle
ul. Zielna 6
47-230 Kędzierzyn-Koźle

39/5
OP1K/00043656/7
2000

budynek mieszkalny,
jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.
Zasiedlony

9.

Złoty Potok
Złoty Potok
344 l 01

Bukowno
Olsztyn
Zrębice, ul. Janowska 39
42-256 Olsztyn

8/3
CZ1C/00121103/8
1652

budynek mieszkalny,
jednorodzinny.
Zasiedlony

10.

Wisła
Wisła
13i

Wisła
Wisła
ul. Gościejów 33a
43-460 Wisła

3818/9
BB1C/00060101/4
1711

budynek mieszkalny,
jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.
Zasiedlony

11.

Katowice
Panewnik
145Ar

Śmiłowice
Mikołów
ul. Gliwicka 149
43-197 Mikołów

251/12
KA1M/00061483/8
1807

budynek mieszkalny,
jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.
Zasiedlony

12.

Olkusz
Pilica
58n

Jeziorowice
Żarnowiec
Jeziorowice 71A/2
42-439 Żarnowiec

531/5
CZ1Z/00043147/7
1364

budynek mieszkalny,
jednorodzinny.
Zasiedlony

Dokończenie tabeli na str. 48
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Dokończenie tabeli ze str. 47

Lp.
13.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Rudy Raciborskie
Rudy
392m

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Solarnia
Bierawa
Solarnia, ul. Kościuszki 40
47-244 Dziergowice

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
92/3
OP1K/00045362/3
1506

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.
Zasiedlony
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Leśnej
Bogusław Piątek

Warszawa, 22 października 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Gromnik
Gromnik
145 o (cz.)

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Tarnów
Tarnów
ul. Wiśniowa 13A
33-100 Tarnów

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
12/22
TR1T/00148210/0
1032
(udział 1/2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
samodzielny
lokal mieszkalny
w zabudowie bliźniaczej,
podpiwniczony.
Zasiedlony
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Leśnej
Bogusław Piątek

Warszawa, 14 października 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Dukla
Tylawa
126k

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Tylawa
Dukla
Zyndranowa 35A
38-450 Dukla

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
330/10
KS1K/00019591/8
1949
330/7
KS1K/00019591/8
47
(udział 50/100)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek jednorodzinny
w zabudowie bliźniaczej
z budynkiem gospodarczym.
Zasiedlony

Dokończenie tabeli na str. 49
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Dokończenie tabeli ze str. 48

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

2.

Baligród
Bukowiec
119i

Wola Górzańska
Solina
Wola Górzańska 4
38-610 Polańczyk

48/9
KS1E/00027833/0
1849

budynek mieszkalny,
jednorodzinny z budynkiem
gospodarczym.
Zasiedlony

3.

Brzozów
Sanok
203k

Sanok
Sanok
Bykowce, ul. Zaremby 6
38-500 Sanok

374/9
KS1S/00020616/7
1441

budynek mieszkalny,
jednorodzinny z budynkiem
gospodarczym.
Zasiedlony

4.

Lutowiska
Dwernik
4m

Dwernik
Lutowiska
Dwernik 40
38-713 Lutowiska

289/12; 289/11
KS2E/00032688/3
1289; 822
(udział 6196/34861)

samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym.
Zasiedlony
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Leśnej
Bogusław Piątek

Warszawa, 14 października 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Janów Lubelski
Janów Lubelski
12cx (cz.)

Janów Lubelski
Janów Lubelski
ul. Bohaterów Porytowego
Wzgórza 35D/3
23-300 Janów Lubelski

2122/5
ZA1J/00068591/6
5565
(udział 14259/82405)

lokal mieszkalny
w budynku 4-rodzinnym
z pomieszczeniami
przynależnymi.
Zasiedlony

2.

Radzyń Podlaski
Turów
184a01

Turów
Kąkolewnica
Turów 38A
21-302 Kąkolewnica

490/2
LU1R/00042863/9
1600

budynek jednorodzinny
w zabudowie bliźniaczej.
Zasiedlony

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Warszawa, 14 października 2019 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Poddębice
Poddębice
84Ab

Poddębice
Poddębice
ul. Łęczycka 29
99-200 Poddębice

45/12
SR2L/00018465/1
845

budynek jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.
Zasiedlony

2.

Grotniki
Głowno
21m

Głowno
Głowno
ul. Karasicka 53 m. 6
95-015 Głowno

2/1
LD1G/00076399/4
4251
(udział 11435/57373)

lokal jednorodzinny
w budynku wielorodzinnym
z przynależnym
pomieszczeniem
gospodarczym.
Zasiedlony
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Leśnej
Bogusław Piątek

Warszawa, 14 października 2019 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Jedwabno
Zimna Woda
601 o

Przeździęk Mały
Wielbark
Przeździęk Mały 26
12-160 Wielbark

624
OL1S/00027929/9
1268

budynek mieszkalny,
jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.
Zasiedlony

2.

Jedwabno
Zimna Woda
134h

Wały
Nidzica
Zimna Woda 4/1
13-100 Nidzica

3134/2
OL1N/00014347/7
874

budynek mieszkalny,
jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.
Zasiedlony

3.

Olsztynek
Olsztynek
204t

Olsztynek
Olsztynek
ul. Kasztanowa 7
11-015 Olsztynek

73
OL1O/00093480/9
372

budynek mieszkalny,
jednorodzinny
w zabudowie szeregowej.
Zasiedlony

4.

Górowo Iławeckie
Borki
703k (cz.)

Jagoty
Lidzbark Warmiński
Jagoty 23
11-100 Lidzbark Warm.

3207/5
OL1L/00017354/8
1986

budynek mieszkalny,
jednorodzinny
z dwoma budynkami
gospodarczymi.
Zasiedlony

5.

Spychowo
Spychowo
49b

Spychowo
Świętajno
Bystrz 14D
12-150 Świętajno

3049/15
OL1S/00023794/5
1989

budynek mieszkalny,
jednorodzinny.
Zasiedlony

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Warszawa, 22 października 2019 r.

50

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Leśnej
Bogusław Piątek
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Włoszczowa
Włoszczowa
208h01

Sułków
Krasocin
Belina 7A
29-105 Krasocin

703/4
KI1W/00055043/9
1966

budynek mieszkalny,
jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.
Zasiedlony

2.

Suchedniów
Bliżyn
19Ah

Płaczków
Bliżyn
Zbrojów 39A
26-120 Bliżyn

1956/3
KI1R/00019215/8
2000

budynek mieszkalny,
jednorodzinny.
Zasiedlony

3.

Suchedniów
Siekierno
141g

Sieradowice
Bodzentyn
Sieradowice Drugie 1A
26-010 Bodzentyn

387/1
KI1H/00032577/1
1520

budynek mieszkalny,
jednorodzinny.
Zasiedlony

4.

Daleszyce
Daleszyce
187bx

Daleszyce
Daleszyce
Zakościele 7B
26-021 Daleszyce

1556/18
KI1L/00066624/7
1211

budynek mieszkalny
w zabudowie bliźniaczej
z budynkiem gospodarczym.
Zasiedlony

5.

Daleszyce
Daleszyce
187ax

Daleszyce
Daleszyce
Zakościele 7
26-021 Daleszyce

1556/17
KI1L/00066624/7
1433

budynek mieszkalny
w zabudowie bliźniaczej
z budynkiem gospodarczym.
Zasiedlony
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Leśnej
Bogusław Piątek

Warszawa, 16 października 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Bolewice
Bolewice
355g

Lewiczynek
Miedzichowo
Lewiczynek 6
64-361 Miedzichowo

349/9
PO1N/00034362/4
2012

budynek mieszkalny,
jednorodzinny
z dwoma budynkami
gospodarczymi.
Zasiedlony

2.

Międzyrzecz
Białe Łąki
290bx

Kalsko
Międzyrzecz
Brzozowy Ług 4
66-300 Międzyrzecz

2290/3
GW1M/00040913/5
1304

budynek mieszkalny,
jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.
Zasiedlony

3.

Mieszkowice
Mieszkowice
553k

Mieszkowice
Mieszkowice
ul. Mieszka I 19
74-505 Mieszkowice

111
SZ1Y/00000400/0
702

budynek mieszkalny,
jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.
Zasiedlony
Dokończenie tabeli na str. 52
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Dokończenie tabeli ze str. 51

Lp.
13.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Kłodawa
Kłodawa
213m
213 l 01

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Łośno
Kłodawa
Łośno 45
66-415 Kłodawa

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
469/1
GW1G/00084757/7
1632

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny
z dwoma budynkami
gospodarczymi.
Zasiedlony
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Leśnej
Bogusław Piątek

Warszawa, 22 października 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

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

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Wolsztyn
Wolsztyn
128y

Wolsztyn
Wolsztyn
ul. Drzymały 2a/1
64-200 Wolsztyn

511/2
PO1E/00048527/1
1093
(udział 49/100)

samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym
wraz z udziałem w gruncie.
Zasiedlony

2.

Wolsztyn
Obra
245s

Stary Jaromierz
Kargowa
Stary Jaromierz 40
66-120 Kargowa

245/8
ZG2S/00011496/9
1800

jednorodzinny budynek
mieszkalny
z budynkiem gospodarczym.
Zasiedlony
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Warszawa, 14 października 2019 r.
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok
Nadleśnictwo Żednia
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r.,
znak: ZS-D-2141-11/12, w sprawie zamian dokonywanych na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2129), Nadleśnictwo Żednia informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości na podstawie zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku na zamianę z dnia 10 października 2019 r.
(znak: ZS.2261.2.2019).
Informacja o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany:
Data zgody
na zamianę
10.10.2019 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

01-30-2-12-291-j-00

20-02-042-0031-735/2

dr

0,2772

81 376,00

0,2772

81 376,00

Razem:
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Gmina Gródek

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

20-02-042-0024-34

Ls

0,0996

16 245,00

20-02-042-0019-36/1

Ls

0,3990

37 147,00

20-02-042-0020-204/1

Ls

0,3838

35 732,00

0,8824

89 124,00

Razem:

Nadleśniczy
mgr inż. Bogdan Gołembiewski

Żednia, 15 października 2019 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice
Nadleśnictwo Zawadzkie

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych, 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 2018 r. poz. 2129, 2161, z 2019 r. poz. 83, 125 ze zm.), Nadleśnictwo Zawadzkie informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości. Zgodę na zamianę wyraził w dniu 3 października 2019 r. dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Katowicach, zn. spr.: ES.2261.12.2016-2019.WD.

Data zgody
na zamianę

3.10.2019 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

02-14-3-01-392-p-00

241305_2.0001.92/58

Dr

0,1328

7 237,60

02-14-3-01-392-f-03

241305_2.0001.92/56

Dr

0,0066

359,70

02-14-3-01-386-s-02

241305_2.0002.93/86

Dr

0,0256

1 395,20

02-14-3-01-386-x-01

241305_2.0002.90/86

Dr

0,0074

403,30

02-14-3-01-391-h-01

241305_2.0002.91/11

Dr

0,0081

441,45

02-14-3-01-391-g-00

241305_2.0002.86/1

PsVI

0,3900

178 620,00

Razem:

wartość
(w tys. zł)

188 457,25
Dokończenie na str. 54
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Dokończenie ze str. 53
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Gmina
Krupski Młyn

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

241305_2.0001.57/2

Dr

0,1630

4 482,50

241305_2.0001.117/11

Dr

0,4750

22 372,50

241305_2.0001.118/10

Dr

0,5330

26 436,80

241305_2.0001.17/3

Dr

0,0740

2 212,60

241305_2.0001.55/3

Dr

1,0580

26 450,00

241305_2.0001.56/2

Dr

0,0870

4 315,20

241305_2.0001.56/6

Dr

0,0500

2 480,00

241305_2.0001.87/5

Dr

0,1950

5 362,50

241305_2.0001.148/4

Dr

0,5140

35 620,20

241305_2.0001.162/3

Dr

0,8650

38 665,50

241305_2.0002.363/250

Dr

0,1325

9 500,25
177 898,05
+ dopłata
10 559,20

Razem:

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Zawadzkie
mgr inż. Grzegorz Furmański

Zawadzkie, 17 października 2019 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź
Nadleśnictwo Brzeziny

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., znak:
ZS-D-2141-11/12, w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ust. 2 pkt 1 ustawy o lasach z dnia 28 września
1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późniejszymi zmianami), Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku informuje o zamiarze przeprowadzenia
transakcji zamiany po otrzymaniu zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi (pismo z dnia 8 października 2019 r.,
znak sprawy: ZS-2261.9.2018) na zamianę gruntów.

Data zgody
na zamianę

8.10.2019 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

06-02-1-02-77-d-00

10-06-082-0002
dz. nr 175/2

Ls

0,4252

47,40

06-02-1-02-77-d-00

10-06-082-0002
dz. nr 125

Ls

0,1917

21,65

06-02-1-02-77-d-00

10-06-082-0002
dz. nr 129

Ls

0,5747

64,15

1,1916

133,20

Razem:
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba prywatna

10-06-082-0007
dz. nr 159

Ls

1,5939

135,05

Kaletnik, 15 października 2019 r.
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Nadleśniczy
Nadleśnictwa Brzeziny
mgr inż. Jan Piwowar
BILP 11/2019

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź
Nadleśnictwo Opoczno
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r.,
znak: ZS-D-2141-11/12, w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 788), Nadleśnictwo Opoczno informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany na podstawie otrzymanej zgody
dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 28 marca 2019 r., znak sprawy: ZS.2261.5.2018, na zamianę gruntów.
Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę

28.03.2019 r.

adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

06-09-2-08-156A-k-00
06-09-2-08-156A-m-00
06-09-2-08-156A-o-00

10-07-082-0023-262

N
Ls
Ps

0,02
0,03
0,05

6 207,00

06-09-2-08-156A-j-00
06-09-2-08-156A-l-00
06-09-2-08-156A-n-00

10-07-082-0023-264

N
Ls
Ps

0,03
0,03
0,05

6 991,00

0,21

13 198,00

Razem:
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna

10-07-082-0043-1133

Ls

0,40

18 650,00

0,40

18 650,00

Razem:

Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Opoczno
mgr inż. Waldemar Rogulski

Sitowa, 4 października 2019 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom
Nadleśnictwo Radom

Nadleśnictwo Radom informuje o zamiarze dokonania notarialnej zamiany gruntów przez Nadleśnictwo Radom na grunty będące
własnością Gminy Jedlińsk zgodnie ze zgodą wyrażoną przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w piśmie
z dnia 19 września 2019 r., znak sprawy: ZS.2261.13.2029.
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 1 października 2019 r.
Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę

19.09.2019 r.

adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

16-11-2-04-28-a-01
16-11-2-04-28~a
16-11-2-04-28~c
16-11-2-04-28~d
16-11-2-04-29~b-01
16-11-2-04-29~d
16-11-2-04- 29~f

14-25-132-0014
dz. nr 28/1
dz. nr 29/1

Ls

1,6424

17,40

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Jednostka administracji
samorządowej

14-25-052-0013
dz. nr 348

Dr

2,07

17,40

Radom, 1 października 2019 r.
BILP 11/2019

Nadleśniczy
mgr inż. Jerzy Jacek Karaśkiewicz
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Niedźwiady
Stosownie do zapisów punktu IX Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących
się w zarządzie Lasów Państwowych, wytycznych stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., znak: ZS-D-2141-11/12, w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z
dnia 28 września 1991 r. o lasach, informuję, że Nadleśnictwo Niedźwiady otrzymało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Szczecinku (zn. spr.: ZS.2261.28.2019.KK, pismo z dnia 21 października 2019 r.) na dokonanie zamiany gruntów pomiędzy Nadleśnictwem Niedźwiady a Gminą Przechlewo.
Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamianą:
Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę

21.10.2019 r.

adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

11-14-2-10-147 -f -00

22-03-062-0010
dz. nr 4147/10
gmina Przechlewo,
obręb ewidencyjny
Przechlewo

dr

0,0163

4 850,00

11-14-2-10-147 -g -00

22-03-062-0010
dz. nr 4147/8
gmina Przechlewo,
obręb ewidencyjny
Przechlewo

dr

0,0184

5 480,00

11-14-2-10-201 -d -01

22-03-062-0003
dz. nr 4201/3
gmina Przechlewo,
obręb ewidencyjny Lisewo

R VI

0,0554

9 810,00

0,0901

20 140,00

Razem:

wartość
(w zł)

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Gmina Przechlewo

22-03-062-0004
dz. nr 263/1
gmina Przechlewo,
obręb ewidencyjny Łubianka

dr

0,1843

20 020,00

0,1843

20 020,00

Razem:

						
Przechlewo, 23 października 2019 r.
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Nadleśniczy
Nadleśnictwa Niedźwiady
Ireneusz Jażdżewski
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OGŁOSZENIA

***
Nadleśnictwo Podanin (RDLP Piła) informuje, że:
l na terenie leśnictwa Margonin zagubiono 1 płytkę do numerowania drewna – nr płytki 20767, kod jednostki 080705;
l na terenie leśnictwa Oleśniczka zagubiono 2 płytki do numerowania drewna – nry płytek: 15860 i 19590, kod jednostki
080707;
l na terenie leśnictwa Strzelecki Gaj zagubiono 1 plakietkę do
numerowania drewna – nr plakietki 10776, kod jednostki
080710.
W wypadku ujawnienia ww. płytek prosimy o ich konfiskatę
i przekazanie do najbliższego nadleśnictwa lub RDLP.

***
Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie (RDLP Szczecinek) informuję o utracie nieużytych płytek do numerowania
surowca drzewnego z leśnictwa Rudka. Charakterystyka oraz
zakres wg załączonej tabeli.

Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Pierzkała

W wypadku ujawnienia płytek prosimy o ich konfiskatę i
przekazanie informacji do Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie lub do RDLP w Szczecinku.

Podanin, 1 października 2019 r.

***
Nadleśnictwo Gościno (RDLP Szczecinek) unieważnia trzy
legitymacje Służby Leśnej o następujących numerach i datach
wydania: 12 (16 czerwca 1999 r.), NK-125-01/14 (9 stycznia
2014 r.), 1/2015 (9 stycznia 2015 r.).

Gościno, 4 października 2019 r.

Lp.
1.

Kod
Od
Do
Liczba
leśnictwa numeru numeru szt.
111413

4921

5000

80

Typ
oznacznika
zwykły
STANDARD,
kolor czerwony

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Niedźwiady
w Przechlewie
Ireneusz Jażdżewski
Przechlewo, 19 października 2018 r.

Nadleśniczy
Krzysztof Olejnik

***
Regionalna Dyrekcja Lasów w Łodzi informuje, że na terenie leśnictwa Żądłowice, Nadleśnictwo Spała, stwierdzono
kradzież z odebranego drewna oznaczników do cechowania
drewna – kod jednostki: 06-19-08, numery oznaczników: 9412,
9413, 9414, 9419, 9421, 7691, 9308, 9543, 9661, 9662.
W wypadku ujawnienia oznaczników prosimy o ich konfiskatę i przekazanie informacji do Nadleśnictwa Spała lub do
RDLP w Łodzi.

Łódź, 8 października 2019 r.
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Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych
w Łodzi
dr inż. Dariusz Pieniak
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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 ZAMIESZCZANYCH WKŁADEK
Obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku

„Głos Lasu”

Wymiar pisma: 205 x 285 plus spady po 5 mm
Wkładki dostarczone przez zamawiającego – 0,60 zł za szt.
Waga do 50 g (w wypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

Kontakt: Jerzy Drabarczyk
tel. 22 185 53 74
e-mail: jerzy.drabarczyk@cilp.lasy.gov.pl
CILP, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa

„Echa Leśne”

Wymiar pisma: 210 x 255 plus spady po 5 mm
Wkładki dostarczone przez zamawiającego – 0,60 zł za szt.
Waga do 50 g (w wypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

Kontakt: Maria Kluczek
tel. 22 185 53 81
e-mail: maria.kluczek@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 22, 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

