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AKTY OGÓLNEGO ZARZĄDU 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 15 sierpnia 2019 r. do 23 września 2019 r.)

l Zarządzenie nr 43 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia minimalnych wysokości współczynników wynagrodzenia zasad-
niczego na określonych stanowiskach  w regionalnych dyrekcjach  Lasów Państwowych oraz nadleśnictwach (GK.100.3.2019) 

l Zarządzenie nr 44 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie powołania stałych zespołów osłony naukowej (EO.003.4.2019) 

l Zarządzenie nr 45 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania kompleksowego programu 
przeciwdziałania procesom zamierania lasów w Polsce oraz podjęcia działań mitygacyjnych w perspektywie do 2030 roku 
(ZO.0070.2.201) 

l Zarządzenie nr 46 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów munduru 
leśnika według nowego wzoru (EO.240.12.2019) 

l Zarządzenie nr 47 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania kodeksu mundurowego 
leśnika (GS.0210.7.2019) 

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 14 sierpnia 2019 r. do 11 września 2019 r.)

l Decyzja nr 128 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w biurze Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu (EO.0180.12.2019) 

l Decyzja nr 129 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia środków związanych z funduszem leśnym na koszty udrażniania 
dróg publicznych w zakresie wspomagania administracji publicznej w związku z wystąpieniem stanu siły wyższej o zasięgu ponadlo-
kalnym (ZI.0302.27.2019) 

l Decyzja nr 130 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej skargowej 
dotyczącej nieprawidłowości w Nadleśnictwie Dobrzyń (GI.0210.14.2019)

l Decyzja nr 131 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej w Nadleś- 
nictwie Kańczuga dotyczącej wykonania zadań gospodarczych z zakresu hodowli lasu (czyszczeń wczesnych i późnych) 
(GI.0210.15.2019)

l Decyzja nr 132 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej z zakresu 
wydzierżawienia gruntu Nadleśnictwa Suwałki (GI.0210.16.2019)

l Decyzja nr 133 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczerpującej 
znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pod nazwą własną „XI Hubertus Węgrowski 
Mazowiecko-Podlaski 2019” w Węgrowie (GK.166.20.2019) 

l Decyzja nr 134 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Programu Węglowego (ZPW), ustalenia rezerwy Jedno-
stek Dwutlenku Węgla (JDW), ceny jednostkowej JDW oraz Regulaminu sprzedaży w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl (ER.011.1.11.2019) 

l Decyzja nr 135 z dnia  4 września 2019 r. w sprawie zarządzenia organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczerpującej 
znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pod nazwą własną „XXIII Ogólnopolska Piel-
grzymka Leśników na Jasną Górę” (GK.166.21.2019) 

l Decyzja nr 136 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie całorocznych usług utrzymania porządku i czystości 
terenu zewnętrznego i powierzchni użytkowych w budynkach przy ul. Grójeckiej 127, ul. Sierpińskiego 1B i ul. Sierpińskiego 3A  
w Warszawie za pomocą materiałów, środków czystości, sprzętu i narzędzi wykonawcy (EZ.272.1.10.2019)

l Decyzja nr 137 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w biurze Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (EO.0180.8.2019)

l Decyzja nr 138 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. przygotowania i przeprowadzenia postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą „Świadczenie usług ochrony dla Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie” (EZ.272.1.12.2019)
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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

l Decyzja nr 139 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uruchomienia sprzedaży drewna w procedurze systemowych aukcji internetowych 
w aplikacji „e-drewno” w nadleśnictwach zgrupowanych w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych w Katowicach i we Wrocławiu 
(ZM.800.7.2019)

l Decyzja nr 140 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do wyboru dzierżawcy powierzchni użytkowej  
z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną w siedzibie DGLP w Warszawie przy ul. Grójeckiej 127 (EA.2130.2.2019)
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ZARZĄDZENIE NR 43
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 11 września 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia minimalnych wysokości współczynników 
wynagrodzenia zasadniczego na określonych stanowiskach  

w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz nadleśnictwach

GK.100.3.2019 

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 Gene-
ralnego Lasów Państwowych określonego  m.in. w art. 33 ust. 3  
pkt 1a ww. ustawy3 oraz w związku z art. 772 § 4 i art. 24114 4 Kodeksu 
pracy zarządza się, co następuje: 

§ 1
W uzgodnieniu z przedstawicielami organizacji związkowych 

działających w Lasach Państwowych – Stron Ponadzakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP – wprowadzam 
do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwo-
wych, tj. biurach regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz 
nadleśnictwach, minimalne wysokości współczynników wynagro-
dzenia zasadniczego, na określonych stanowiskach, zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
1. Zobowiązuję dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-

wych oraz nadleśniczych do wdrożenia, od dnia 1 października 
2019 roku, minimalnych wysokości współczynnika wynagro-
dzenia zasadniczego,  według wytycznych ustalonych niniej-
szym zarządzeniem, w stosunku do pracowników pozostających 
w zatrudnieniu na dzień 1 października 2019 roku z ustalonym 
współczynnikiem wynagrodzenia zasadniczego niższym niż  
wynikający z załącznika i stosowania niniejszych zasad w odnie-
sieniu do pracowników zatrudnianych od dnia 1 października 
2019 r. z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zasady wprowadzone niniejszym zarządzeniem nie dotyczą 
pracowników zatrudnionych oraz zatrudnianych na podstawie 
umowy o pracę okres próbny.  

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą 

obowiązująca od dnia 1 października 2019 r. 

 

       
DYREKTOR GENERALNY

 LASÓW PAŃSTWOWYCH
 dr inż. Andrzej Konieczny

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zmian.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”. 

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że „W wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych”.

3 Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy stanowi, że „Dyrektor Generalny w szczególności: (…) inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji 
Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym”.

4 Art. 772 § 4 Kodeksu pracy stanowi, że „Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, praco-
dawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania”, natomiast art. 24114 Kodeksu pracy stanowi, że „Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, zwany dalej »układem 
ponadzakładowym«, zawierają: 1. ze strony pracowników właściwy statutowo organ ponadzakładowej organizacji związkowej, 2. ze strony pracodawców właściwy 
statutowo organ organizacji pracodawców – w imieniu zrzeszonych w tej organizacji pracodawców”.
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ZARZĄDZENIE NR 44
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie powołania stałych zespołów osłony naukowej 

EO.003.4.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 62 i § 103 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 
pkt 34 i 65 ustawy o lasach – postanawia się, co następuje:

§ 1
Uchyla się Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie powołania stałych 
zespołów osłony naukowej (znak: OR.003.2.2016).

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

1 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”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych,  Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 10 Statut Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać inne stałe lub doraźne zespoły  doradcze dla określonych 
spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów.

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

5 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz 
nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.

ZARZĄDZENIE NR 45
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania kompleksowego programu 
przeciwdziałania procesom zamierania lasów w Polsce 

oraz podjęcia działań mitygacyjnych w perspektywie do 2030 roku

ZO.0070.2.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33  
ust. 33 pkt 33 ustawy o lasach, zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Powołuję Zespół Zadaniowy Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych, zwany dalej „Zespołem”, ds. opracowania 
kompleksowego planu działań minimalizujących proces zamie-
rania drzewostanów na obszarze kraju.

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych,  Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych; § 10 Statut Lasów Państwo-
wych stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać  inne stałe lub doraźne zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów 
Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów.

3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz 
ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
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2. W skład ww. Zespołu wchodzą:
1) Pan Ireneusz Jałoza – Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki 

Leśnej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu 
– przewodniczący Zespołu;

2) Pani Aldona Perlińska – Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu, 
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – sekretarz Zespołu;

3) Pan prof. dr hab. Piotr Łakomy – Dziekan Wydziału Leśnego, 
Uniwersytet  Przyrodniczy w Poznaniu;

4) Pan prof. dr hab. inż. Jarosław Socha – Prodziekan ds. Nauki 
i Rozwoju Wydziału Leśnego, Uniwersytet Rolniczy w 
Krakowie;

5) Pan prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki – Kierownik Katedry 
Hodowli Lasu Wydziału Leśnego, Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie;

6) Pan prof. dr hab. Wojciech Grodzki – Kierownik Zakładu 
Lasów Górskich, Instytut Badawczy Leśnictwa;

7) Pan Marek Matyjaszczyk – Zastępca Dyrektora Oddziału w 
Brzegu, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej;  

8) Pan dr inż. Marek Kamola – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Lublinie;

9) Pan Arkadiusz Wojciechowicz – Dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach;

10) Pan Tomasz Markiewicz – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Poznaniu;

11) Pan Piotr Kacprzak – Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki 
Leśnej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu;

12) Pan Krzysztof Rostek – Naczelnik Wydziału Hodowli Lasu, 
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych;

13) Pan dr inż. Robert Cierech – Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Leśnej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białym-
stoku;

14) Pan Tomasz Dziergas – Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu  
i Łowiectwa, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 
Wrocławiu;

15) Pan Grzegorz Guzik – Kierownik Zespołu Ochrony Lasu  
w Opolu;

16) Pan Jarosław Góral – Kierownik Zespołu Ochrony Lasu we 
Wrocławiu.

§ 2
Do zadań Zespołu należy opracowanie kompleksowego 

programu przeciwdziałania procesom zamierania lasów w Polsce 
oraz podjęcia działań mitygacyjnych w perspektywie do 2030 roku.

§ 3
1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) organizowanie pracy i kierowanie pracami Zespołu,
2) zwoływanie i ustalanie spotkań Zespołu,
3) konkretyzacja i uszczegóławianie zadań przypisywanych 

poszczególnym członkom Zespołu i rozliczanie z ich realizacji.
2. Przewodniczący Zespołu może włączyć do uczestnictwa w 

pracach Zespołu innych pracowników jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych za zgodą kierowników tych jednostek.

3. Przewodniczący Zespołu może za zgodą Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych zapraszać do prac Zespołu innych 
ekspertów z instytucji naukowych.

4. Członkom Zespołu spoza jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży, 
noclegów i diet – na zasadach obowiązujących przy delegacjach 
służbowych pracowników PGL LP, na podstawie odrębnych 
umów.

§ 4
Termin zakończenia prac Zespołu – do 31 grudnia 2019 roku.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

ZARZĄDZENIE NR 46
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów 
munduru leśnika według nowego wzoru

 
EO.240.12.2019

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, o którym mowa w art. 33 ust. 3 
pkt 1a ustawy o lasach3, mając na względzie art. 35a ust. 1 i art. 46 
ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach4, zarządza się, co następuje:

 

§ 1
1. Zatwierdzam dokumentację techniczno-technologiczną wybra-

nych elementów munduru leśnika według wzoru określonego 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. 
w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnio-
nych do ich noszenia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2466).

1 Art. 33 ust. 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”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny „inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym”.

4 Art. 35a ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że pracownicy Lasów Państwowych uprawnieni są do noszenia munduru leśnika, a art. 46 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowi, że 
pracownicy Służby Leśnej mają prawo do otrzymywania bezpłatnego umundurowania i oznak służbowych, z obowiązkiem ich noszenia w czasie pełnienia obowiąz-
ków służbowych. 
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2. Dokumentacja techniczno-technologiczna:
1) oznaka „Straż Leśna” i „Służba Leśna” oraz naszywka Straży 

Leśnej stanowi załącznik do zarządzenia. (Załącznika nie 
drukujemy – przyp. red.).

§ 2
1. Dokumentacja zatwierdzona niniejszym zarządzeniem będzie 

podstawą do ogłoszenia przez Zakład Usługowo-Produkcyjny 
Lasów Państwowych w Łodzi lub inny zakład Lasów Państwo-
wych wskazany przez Dyrektora Generalnego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę poszczególnych 
elementów umundurowania na potrzeby jednostek organizacyj-
nych Lasów Państwowych.

2. Do chwili ogłoszenia postępowania, o którym mowa w ust. 1, doku-
mentacja zatwierdzona niniejszym zarządzeniem stanowi tajem-
nicę przedsiębiorstwa PGL Lasy Państwowe zgodnie z pkt IV  
ppkt 1 i 2 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 48 Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych z dnia 6 października 2010 r.  
w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji, ochrony i udostępniania 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w Państwo- 
wym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. 

3. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych będą mogły 
nabywać elementy umundurowania według nowego wzoru 
wyłącznie od zakładu, o którym mowa w ust. 1, lub od innych 
podmiotów uczestniczących w systemie dystrybucji, wskazanych 
w odrębnym zarządzeniu Dyrektora Generalnego.

§ 3
Zmiany dokumentacji techniczno-technologicznej dokonywane 

są zarządzeniami Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

§ 4
Załączniki do zarządzenia do chwili ogłoszenia postępowania, o 

którym mowa w §2 ust. 1, będą przechowywane w 2 egzempla-
rzach w Wydziale Innowacji i Organizacji. Po ogłoszeniu postępo-
wania załączniki w 1 egzemplarzu zostaną przekazane do Zespołu 
Obsługi w Gabinecie Dyrektora i włączone do zbioru zarządzeń 
Dyrektora Generalnego.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

ZARZĄDZENIE NR 47
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego 
ds. opracowania kodeksu mundurowego leśnika

GS.0210.7.2019

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. zarzą-
dzam, co następuje:

§ 1
Powołuję zespół ds. przygotowania projektu kodeksu munduro-

wego leśnika, stanowiącego regulamin noszenia munduru leśnika, 
obowiązującego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe, zwany dalej „zespołem” w składzie: 

1. Tadeusz Pasternak – Główny Inspektor Straży Leśnej – Prze-
wodniczący

2. Magdalena Bukowska – Wydział Innowacji i Organizacji 
DGLP – Wiceprzewodniczący

3. Grażyna Zagrobelna – Dyrektor RDLP w Krośnie
4. Marcin Gołębiowski – Naczelnik Gabinetu Dyrektora Gene-

ralnego LP
5. Jacek Cichocki – Główny Specjalista RDLP w Toruniu
6. Wojciech Jaroń – Główny Specjalista RDLP w Katowicach
7. Maciej Strawa – Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia (RDLP w 

Pile)
8. Konrad Bul – Kierownik Działu OKL LP w Gołuchowie      
9. Dariusz Dyl – strażnik leśny Nadleśnictwa Okonek (RDLP w 

Pile).

§ 2
Zadaniem zespołu jest:

1. Analiza obowiązujących aktów prawnych w zakresie obowiązu-
jącego umundurowania leśnika i oznak służbowych, o którym 
mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach. 

2. Opracowanie zasad noszenia munduru leśnika określonego  
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. 
w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnio-
nych do ich noszenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2466).

3. Opracowanie zasad noszenia oznak i godła zgodnie z obowiązu-
jącym wzorem na podstawie obowiązujących przepisów.

4. Uwzględnienie zgodności z Księgą identyfikacji wizualnej 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 
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 identyfi-
kacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe (znak: GD.M.0210.1.2018).

5. Opracowanie projektu regulaminu używania munduru przez 
pracowników w jednostkach organizacyjnych LP określonego 
kodeksem mundurowym leśnika.

§ 3
Przewodniczący zespołu w szczególności:
1) odpowiada za organizację pracy zespołu;
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2) przydziela zadania i rozlicza z jego realizacji członków zespołu; 
3) organizuje spotkania robocze związane z realizacją zadań 

zespołu;
4) może powołać sekretarza zespołu;
5) może wnioskować i gromadzić informacje związane z 

pracami zespołu;
6) włącza do prac zespołu, w charakterze doradców i konsultantów, 

innych ekspertów oraz pracowników jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych za zgodą kierowników jednostek, jeżeli jest 
to niezbędne do przygotowania regulaminu;

7) wnioskuje do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o 
ewentualne zawarcie umów na wykonanie niezbędnych 
ekspertyz w zakresie prac zespołu;

8) wnioskuje do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o 
zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia zespołu zapra-
szanym 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, delegu-
jący 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 31 marca 2020 r. zespół przygotuje projekt 

kodeksu mundurowego leśnika stanowiący regulamin noszenia 
munduru leśnika.

2. Przewodniczący zespołu złoży w powyższym terminie sprawoz-
danie końcowe z pracy zespołu, a na żądanie Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych będzie składał sprawozdania 
bieżące.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

                     dr inż. Andrzej Konieczny

DECYZJA NR 128
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją
w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu

EO.0180.12.2019

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 Zarządze-
nia nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryj-
nej oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archi-
wów zakładowych i składnic akt w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe, postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Z dniem 1 września 2019 r. w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych we Wrocławiu wprowadza się system elektronicz-
nego 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 trady-
cyjny, po wskazaniu systemu EZD dalej prowadzone są w 
systemie tradycyjnym.
 

§ 2
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocła-

wiu zobowiązuję do dostosowania wewnętrznych uregulowań 
obowiązujących w biurze Regionalnej Dyrekcji LP do elektronicz-
nego zarządzania dokumentacją, w szczególności do wskazania:

1) wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania prze-
biegu załatwiania i rozstrzygania spraw w biurze RDLP 
poprzez określenie klas z jednolitego rzeczowego wykazu 
akt PGL LP, które będą prowadzone w systemie tradycyjnym;

2) zakresu dostępu do danych zawartych w systemie elektro-
nicznego zarządzania dokumentacją (EZD), niezbędnego do 
pełnienia obowiązków służbowych przez poszczególnych 
pracowników biura RDLP; 

3) koordynatora czynności kancelaryjnych – pracownika odpo-
wiedzialnego za bieżący nadzór nad funkcjonowaniem 
systemu EZD.

  
§ 3

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych podejmuje 
decyzję w zakresie wprowadzania elektronicznego zarządzania 
dokumentacją z wykorzystaniem informatycznego narzędzia EZD 
PUW jako podstawowego systemu kancelaryjnego w nadzorowa-
nych jednostkach organizacyjnych we wcześniejszym porozumie-
niu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych.

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny
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DECYZJA NR 129
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 22 sierpnia 2019 r.
 

w sprawie przeznaczenia środków związanych z funduszem leśnym na koszty udrażniania dróg publicznych 
w zakresie wspomagania administracji publicznej w związku z wystąpieniem stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym

ZI.0302.27.2019 

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 zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 
wynikających z uprawnień i obowiązków Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, określonych w:

1) art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach, stanowiącym m.in., że 
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje 
oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasu, 
racjonalnej gospodarki leśnej;

2) art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przed-
sięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;

3) art. 56 ust. 2 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych dysponuje środkami związa-
nymi z funduszem leśnym;

4) art. 3 ust. 5 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu 
lądowego3 stanowi, że budowa, przebudowa, remont, utrzy-
manie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy 
udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej –

– mając na względzie:
(1) postanowienia Decyzji nr 211 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie konkretyzacji 
i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w związku z 
wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r. w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (dalej Lasy 
Państwowe lub LP) stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym 
(zn. ZM.800.19.2017) – zwanej dalej decyzją nr 211/2017;

(2) postanowienia § 3 Decyzji nr 306 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie 
uszczegółowienia nadzwyczajnego postępowania dotyczą-
cego wykorzystania środków związanych z funduszem 
leśnym, przeznaczonych na koszty udrażniania dróg publicz-
nych w zakresie wspomagania administracji publicznej w 
związku z wystąpieniem stanu siły wyższej o zasięgu ponad-
lokalnym (zn. EI.770.28.2017); 

(5) wystąpienie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Toruniu z dnia 25 lipca 2019 r. –

– postanawiam, co następuje:

§ 1
W wykonaniu § 3 ust. 2 Decyzji nr 306 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uszcze-
gółowienia nadzwyczajnego postępowania dotyczącego wykorzy-
stania środków związanych z funduszem leśnym, przeznaczonych 
na koszty udrażniania dróg publicznych w zakresie wspomagania 
administracji publicznej w związku z wystąpieniem stanu siły 
wyższej o zasięgu ponadlokalnym, przyjmuje się do realizacji w 

roku gospodarczym 2019 wnioski w zakresie udrażniania dróg 
publicznych, o dofinansowanie środkami związanymi z funduszem 
leśnym, z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

§ 2
1. Przyjmuje się do realizacji wniosek Nadleśnictwa Gołąbki, doty-

czący zadania: „Remont drogi gminnej nr 130526C, o przebiegu 
Gościeszyn – Długi Bród”, planowanego do wykonania wspólnie 
z Gminą Rogowo. Wartość dofinansowania środkami związa-
nymi z funduszem leśnym wynosi 140 000 zł.

2. Przyjmuje się do realizacji wniosek Nadleśnictwa Gołąbki, doty-
czący zadania: „Remont drogi gminnej nr 130511C, o przebiegu: 
granica województwa – Gołąbki – Gościeszyn”, planowanego do 
wykonania wspólnie z Gminą Rogowo. Wartość dofinansowania 
środkami związanymi z funduszem leśnym wynosi 15 000 zł.

3. Przyjmuje się do realizacji wniosek Nadleśnictwa Gołąbki, doty-
czący zadania: „Remont drogi gminnej (bez numeru) o przebiegu 
Miniszewo – Posługowo”, planowanego do wykonania wspólnie  
z Gminą Janowiec Wielkopolski. Wartość dofinansowania środ-
kami związanymi z funduszem leśnym wynosi 25 000 zł.

4. Przyjmuje się do realizacji wniosek Nadleśnictwa Gołąbki, doty-
czący zadania: „Remont drogi gminnej nr 130610C, o przebiegu 
Godawy – Wenecja”, planowanego do wykonania wspólnie  
z Gminą Gąsawa. Wartość dofinansowania środkami związa-
nymi z funduszem leśnym wynosi 15 000 zł.

§ 3
Przedsięwzięcia zatwierdzone do realizacji niniejszą decyzją 

podlegają systematycznemu nadzorowaniu, dotyczącemu postępu 
realizacji przedsięwzięć wspólnych, w tym kontroli funkcjonalnej 
nadleśnictwa w trakcie realizowania przedsięwzięć.

§ 4
1. Rozrachunki wydatków środków związanych z funduszem leśnym, 

poniesione z tytułu zadań, o których mowa w § 2, należy rozliczyć 
na podstawie sporządzonych not księgowych, zgodnie z procedurą 
określoną w zarządzeniu o planie finansowo-gospodarczym.

2. Wskazana w § 1 regionalna dyrekcja Lasów Państwowych, 
przed przesłaniem do DGLP ww. not księgowych, jest obowią-
zana do ich przeanalizowania pod względem merytorycznym i 
finansowym, kwitując tę analizę w piśmie przewodnim.

§ 5
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny 

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrek-
torów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 204) stanowi, że budowa, przebudowa, remont, 
utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby fizyczne i osoby prawne, 
krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.



11BILP 10/2019

DECYZJA NR 133
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zarządzenia organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej 
wyczerpującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia 

jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pod nazwą własną 
„XI Hubertus Węgrowski Mazowiecko-Podlaski 2019” w Węgrowie

GK.166.20.2019

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 m.in. w art. 33 ust. 3 
pkt 1a ustawy o lasach3, a także w § 8 ust. 2 pkt 44 ww. Statutu  
– postanawiam, co następuje:

§ 1
W wykonaniu zapisów § 12 ust. 2 Zarządzenia nr 15 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 roku  w 
sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodar-
stwie Leśnym Lasy Państwowe, znak: GK.166.3.2016, zarządzam 
organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczerpującej 
znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych pod nazwą własną „XI  Hubertus Węgrowski 
Mazowiecko-Podlaski 2019” i zobowiązuję:
1. Dyrektora  RDLP w Warszawie do organizacji imprezy oraz do 

sporządzenia sprawozdania z powyższej imprezy pracowniczej 
zgodnie z przytoczonym wyżej zarządzeniem. Wyznaczam 
RDLP w Warszawie jako jednostkę wiodącą, której zakres 
działań w powyższym zakresie określa § 12 i § 13 powyższego 
zarządzenia nr 15.

2. Dyrektora RDLP w Warszawie, Dyrektora Centrum Informacyj-
nego Lasów Państwowych, Dyrektora RDLP w Białymstoku do 
współdziałania z Siedlecką Organizacją Łowiecką w zakresie 
organizacji powyższej imprezy w ramach porozumienia wielo-
stronnego  regulującego zakres zadań, system rozliczeń finan-
sowych i odpowiedzialności wynikający z prac organizacyjnych 
powyższej imprezy.

3. Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych do archiwizacji w celach 
kontrolingowych sprawozdania z zorganizowanej imprezy 
pracowniczej.

§ 2
Niniejszą decyzję otrzymują: Dyrektor RDLP w Warszawie, 

Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Dyrektor 
RDLP w Białymstoku, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. 

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

1 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”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych,  Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych  inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regio-
nalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.

4 Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. 
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DECYZJA NR 134
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 2 września 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Programu Węglowego (ZPW), 
ustalenia rezerwy Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW), ceny jednostkowej JDW 

oraz Regulaminu sprzedaży w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl 

ER.011.1.11.2019

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 m.in. w art. 33 ust. 3 
pkt 1a3 ustawy o lasach, a także § 8 ust. 1 pkt 54 – mając na wzglę-
dzie zarządzenie nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 14 września 2018 r., znak sprawy: ER.011.1.3.2018, 
zwane dalej „zarządzeniem LGW” – postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Niniejsza decyzja, w uszczegółowieniu postanowień zarzą-

dzenia LGW, zatwierdza ZPW,  o którym mowa w § 12 zarzą-
dzenia LGW, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji. 

2. Niniejsza decyzja ustala także:
1) cenę jednostkową JDW, o której mowa w § 5 zarządzenia 

LGW, w wysokości 12,00 zł netto;
2) rezerwę JDW, o której mowa w § 16 zarządzenia LGW;
3) regulamin sprzedaży w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a zarządzenia LGW, stanowiący 
załącznik nr 2 do decyzji.

§ 2
Traci moc Decyzja nr 177 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych (znak: ER.011.1.4.2018) z dnia 25 września 2018 r. 
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Programu Węglowego (ZPW), 
ustalenia Rezerwy Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW) oraz Regu-
laminu sprzedaży w portalu aukcyjnym pn. „e-klimat”.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu 

do wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym 
Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, 2161; z 2019 r. poz. 83, 125) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor 
Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. 

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych 
przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych 
dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym. 

4 § 8 ust. 1 pkt 5 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala system sprzedaży przez Lasy Państwowe drewna i innych produktów i usług.

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 134 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 z dnia 2 września 2019 r. 

Zbiorczy Program Węglowy

Lp. RDLP Nadleśnictwo Ilość dodatkowo pochłoniętego CO2 
(tony) / JDW

1. Białystok Pisz 111 868

2. Białystok Płaska 4 205

3. Białystok Dojlidy 33 625

4. Katowice Herby 47 166

5. Katowice Koszęcin 12 854

6. Katowice Ustroń 8 546

7. Katowice Wisła 4 780

8. Kraków Gorlice 8 656

9. Łódź Przedbórz 56 674

10. Piła Krucz 23 781

11. Piła Tuczno 25 132

Dokończenie tabeli na str. 13
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Dokończenie tabeli ze str. 12

12. Piła Wałcz 116 328

13. Poznań Oborniki 6 997

14. Radom Kozienice 55 403

15. Szczecin Drawno 39 725

16. Szczecin Myślibórz 15 355

17. Szczecinek Karnieszewice 47 650

18. Toruń Dąbrowa 74 478

19. Warszawa Celestynów 81 526

20. Wrocław Milicz 55 717

21. Zielona Góra Lubsko 38 102

22. Zielona Góra Torzym 40 351

23. Zielona Góra Bytnica 96 766

Podsumowanie:
Suma JDW: 1 005 685
Ustalona rezerwa: 70%
Ilość sprzedanych JDW: 34 300
Ilość JDW do sprzedaży: 267 400
Cena jednostkowa JDW: 12 zł netto (VAT 8%)
Możliwy przychód: 3 208 800 zł netto

Zatwierdził:
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

Załącznik nr 2 do Decyzji nr 134
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  

z dnia 2 września 2019 r. 

REGULAMIN SPRZEDAŻY 
W APLIKACJI E-KLIMAT.LASY.GOV.PL

§ 1
[Definicje, określenia, skróty]

1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) e-klimat.lasy.gov.pl – aplikacja służąca do obsługi sprzedaży 

prowadzonej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwo-
wych (DGLP);

2) klimat.lasy.gov.pl – strona internetowa projektu Leśne Gospodar-
stwa Węglowe (LGW) z zamieszczanymi na niej informacjami 
przez DGLP oraz funkcjami logowania do e-klimat.lasy.gov.pl;

3) JDW – jednostka odpowiadająca jednej tonie dwutlenku 
węgla pochłanianego przez wydzielone drzewostany  
w efekcie zjawiska dodatkowości, uzyskanego dzięki realizo-
wanym działaniom Lasów Państwowych w ramach projektu 
Leśne Gospodarstwa Węglowe; 

4) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 
organizacyjna posiadająca zdolność prawną, prowadząca 
we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową; 

5) Użytkownik – zarejestrowany w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl 
Przedsiębiorca lub jego przedstawiciel posiadający własny 
login i hasło dostępu do ww. aplikacji, uprawniony do reali-
zacji czynności związanych z zakupem JDW;

6) Alias Przedsiębiorcy – pseudonim internetowy Przedsiębiorcy 
wykorzystywany podczas prezentacji ofert w rankingu aukcji;

7) DGLP – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

§ 2 
[Warunki ogólne]

1. Sprzedaż jest prowadzona za pośrednictwem aukcji obsługi-
wanej przez aplikację e-klimat.lasy.gov.pl.

2. Udział w sprzedaży jest dobrowolny. 
3. Sprzedaż za pośrednictwem aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl prze-

znaczona jest dla Przedsiębiorców. 
4. Niezbędnymi warunkami uprawniającymi do uczestnictwa w 

sprzedaży w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl są:
1) rejestracja Przedsiębiorcy w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl, 
2) akceptacja regulaminu wraz z załącznikami.

§ 3
[Rejestracja Przedsiębiorcy]

1. Rejestracja odbywa się poprzez złożenie wypełnionego i podpi-
sanego formularza zgłoszeniowego oraz podpisanej informacji o 
przetwarzaniu danych osobowych przez DGLP  w siedzibie 
DGLP pod adresem: ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa. 

2. Na podstawie  danych znajdujących się w formularzu zgłosze-
niowym upoważniony pracownik DGLP dokonuje rejestracji 
Przedsiębiorcy w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl;
1) dopuszczalne jest wysłanie przez Przedsiębiorcę wyżej 

wskazanych dokumentów na adres siedziby DGLP za 
pośrednictwem poczty lub kuriera; 

2) w celu przyśpieszenia procesu rejestracji Użytkownika 
konieczne jest, przed wysłaniem wypełnionych oraz podpisa-
nych dokumentów  pocztą lub kurierem, przesłanie ich skanu 
na adres e-mail: joanna.chrapowicka@lasy.gov.pl;

3) informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez DGLP wraz 
ze wzorem formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1.

3. Potwierdzeniem rejestracji jest otrzymanie loginu i hasła starto-
wego na adres e-mail przedstawiciela Przedsiębiorcy, wskazany 
w formularzu zgłoszeniowym.
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4. Instrukcja obsługi aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl znajduje się na 
stronie  klimat.lasy.gov.pl.

5. Ochrona danych osobowych Użytkowników aplikacji e-klimat.
lasy.gov.pl jest realizowana na podstawie obowiązujących prze-
pisów, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
oraz zgodnie z „Klauzurą informacyjną o przetwarzaniu danych 
osobowych” zamieszczoną w e-klimat.lasy.gov.pl.

6. Wszelkie dane dotyczące wyników sprzedaży poszczególnych 
Użytkowników w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl traktuje się jako 
informację stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa, zdefinio-
waną w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. 2019  
poz. 1010);
1) dane dot. przebiegu aukcji oraz wyników sprzedaży podle-

gają upublicznieniu po uzyskaniu zgody Użytkownika. Zgodę 
lub jej brak określa się w formularzu zgłoszeniowym;

2) DGLP zastrzega sobie prawo do zablokowania aliasu i 
treści obraźliwej lub naruszającej dobra innych Użytkow-
ników. 

7. Poprawa i aktualizacja danych Użytkownika odbywa się poprzez 
ponowne złożenie wypełnionego i podpisanego formularza zgło-
szeniowego;
1) ponowne złożenie wypełnionego i podpisanego formularza 

zgłoszeniowego musi odbyć się co najmniej dwa dni robocze 
przed zakończeniem aukcji. 

§ 4
[Cena]

1. Obowiązująca cena sprzedaży jednej JDW określana jest przez 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. 

2. Informacja o wysokości ceny sprzedaży jednej JDW zostanie 
udostępniona przed rozpoczęciem sprzedaży, poprzez umiesz-
czenie na stronie: klimat.lasy.gov.pl.

3. Cena sprzedaży jednej JDW jest stała i nie podlega zmianom w 
trakcie prowadzonej aukcji.

4. Cenę sprzedaży nabytych JDW ustala się jako iloczyn ceny 
sprzedaży jednej JDW oraz ilości JDW uzyskanych przez Użyt-
kownika w wyniku aukcji.

5. Cena sprzedaży jest ceną netto, która jest powiększana o 
należny podatek VAT;
1) stawka podatku VAT wynosi 8% w dacie wprowadzenia 

Regulaminu, z zastrzeżeniem dalszej ustawowej zmiany 
stawki podatku.

6. Cena sprzedaży jest wyrażona w polskich złotych. 

§ 5
[Oferty zakupu]

1. Uczestnictwo w procedurze sprzedaży w aplikacji e-klimat.lasy.
gov.pl możliwe jest po zidentyfikowaniu Użytkownika na 
podstawie unikatowego loginu i hasła. 

2. Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest zgło-
szenie oferty zakupy przez Uczestnika.

3. Oferta zakupu zgłoszona z danego konta jest wiążąca dla Użyt-
kownika. 

4. Jedyną zmienną w ofercie zakupu jest ilość JDW.
5. Minimalna ilość w ofercie zakupu to 1 JDW. 

§ 6
[Algorytm przypisu JDW]

1. W przypadku, gdy suma ofert zakupu JDW jest równa lub nie 
przekracza ilości JDW ujętej w ofercie sprzedaży, przypis JDW 
jest równy ofercie zakupu. 

2. W przypadku, gdy suma ofert zakupu JDW przekracza ilość 
JDW ujętą w sprzedaży, przypis JDW następuje w wyniku 
redukcji proporcjonalnej.  

§ 7
[Wyniki aukcji, umowa]

  1. Za datę ogłoszenia wyników aukcji uznaje się datę ich opubliko-
wania na stronie klimat.lasy.gov.pl.

  2. Informacja o wynikach aukcji jest przesyłana również Użytkow-
nikowi na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

  3. Użytkownik w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników aukcji 
na stronie klimat.lasy.gov.pl wpłaca cenę sprzedaży brutto 
(wraz z podatkiem VAT) nabytych JDW na rachunek DGLP:  
NRB: 31 2030 0045 1110 0000 0029 8210.  Za datę zapłaty 
ceny sprzedaży uznaje się datę uznania rachunku DGLP. 

  4. W przypadku braku wpłaty ceny sprzedaży  przez Użytkownika 
w terminie określonym w ust. 3 DGLP ma prawo do odstąpienia 
od dalszej procedury sprzedaży.

  5. Z tytułu sprzedaży DGLP w ustawowym terminie wystawia 
fakturę VAT, którą przesyła Użytkownikowi na wskazany przez 
niego adres, po dacie zapłaty ceny sprzedaży.

  6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w dacie zapłaty ceny sprze-
daży i jest potwierdzana w formie pisemnej w 4 egzemplarzach.

  7. DGLP niezwłocznie, po dacie zapłaty ceny sprzedaży, przesyła 
Użytkownikowi na wskazany przez niego adres 4 egzemplarze 
umowy podpisane przez DGLP, a Użytkownik jest zobowiązany 
w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania podpisać umowy  
i 2 egzemplarze odesłać zwrotnie  do DGLP na adres wskazany 
w § 3 ust. 1. 

  8. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 
  9. Wybór przedsięwzięcia do sfinansowania ze środków ze sprze-

daży JDW następuje przy podpisywaniu umowy sprzedaży, 
poprzez wypełnienie formularza wyboru przedsięwzięcia, który 
stanowi załącznik nr 1 do umowy.

10. Lista przedsięwzięć proponowanych do realizacji znajduje się na 
stronie: klimat.lasy.gov.pl. Użytkownik w porozumieniu z DGLP 
może wskazać przedsięwzięcie nie znajdujące się na liście. 

§ 8
[Skargi, odwołania, oferty omyłkowe, unieważnienia]

1. DGLP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za złożenie oferty 
omyłkowej, nieprawidłowej lub zawierającej błędy.

2. W przypadku wystąpienia po stronie DGLP błędów techniczno-
-informatycznych lub proceduralnych polegających na naru-
szeniu postanowień niniejszego regulaminu, przedsiębiorcy 
służy prawo złożenia reklamacji do DGLP w terminie 7 dni od 
ogłoszenia wyników sprzedaży;
1) decyzję co do zasadności reklamacji podejmuje Dyrektor 

Generalny Lasów Państwowych w porozumieniu z Dyrek-
torem Zakładu Informatyki Lasów Państwowych;

2) reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od daty 
skutecznego doręczenia reklamacji.

3. DGLP zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji lub procedury 
sprzedaży w części lub w całości na każdym jej etapie, bez 
podania przyczyn. Informacja o odwołaniu aukcji lub procedury 
sprzedaży zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie: 
klimat.lasy.gov.pl.

Zatwierdzam do stosowania:

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

Powyższy regulamin akceptuję jako Użytkownik 

      ……………………………………………..
              (data i podpis reprezentanta podmiotu
      Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym/CEIDG)    
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Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży 
w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dane do rejestracji w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl

Nazwa:

Adres: E-mail:

Kod pocztowy: Poczta:

Miejscowość: Telefon:

NIP: REGON:

Alias nazwy wykorzystywany na potrzeby aukcji (pole nieobowiązkowe, wykorzystanie aliasu jest równoznaczne z niewykorzysta-
niem znaku graficznego):

W ramach uczestnictwa w aukcjach wyrażam zgodę na upublicznienie (niewłaściwe skreślić):

a) nazwy                                                            – tak                                             – nie

b) osiągniętego przypisu JDW                        – tak                                             – nie

c) znaku graficznego                                        – tak                                             – nie 

Przedstawiciele:
1

Imię: Nazwisko:
E-mail: Telefon:

2
Imię: Nazwisko:
E-mail: Telefon:

Oświadczenie Przedstawiciela: Data oraz czytelny podpis 
Przedstawiciela 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formu-
larzu zgłoszeniowym przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (ul. Grójec-
ka 127, 02-124 Warszawa) oraz pozostałe jednostki organizacyjne PGL LP, w tym 
przez Zakład Informatyki Lasów Państwowych.  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, 
ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy

Zapoznałem się z regulaminem portalu e-klimat.lasy.gov.pl i przyjmuję go  
do wiadomości i stosowania

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019. poz. 123) na podany adres e-mail na te-
mat związany z realizacją sprzedaży przeprowadzanej na portalu e-klimat.lasy.gov.
pl. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U.2019 poz. 123) w formie wiadomości tekstowej sms na podany 
numer telefonu na temat związany z realizacją sprzedaży przeprowadzanej na portalu  
e-klimat.lasy.gov.pl. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego doko-
nano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Data i czytelny podpis reprezentanta podmiotu  
(zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym):

Wprowadził do bazy (wypełnia pracownik DGLP): Data wprowadzenia  
(wypełnia pracownik DGLP):
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Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) Dyrekcja Generalna LP infor-
muje, iż: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrekcja 

Generalna Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie,  
ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, tel. 22 58 98 100,  
e-mail: sekretariat@lasy.gov.pl (dalej: „DGLP”).

2. DGLP wyznaczyła osobę odpowiedzialną za nadzorowanie prze-
twarzania danych osobowych, z którą można się skontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarza-
niem danych, kierując korespondencję na adres wskazany 
powyżej lub poprzez adres e-mail: dane.osobowe@lasy.gov.pl.

3. DGLP przetwarza Pani/Pana dane w celu:
a) rozpatrywania skarg, wniosków i petycji kierowanych do 

DGLP (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z 
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj-
nego); 

b) koordynowania oraz sprawowania nadzoru nad działalnością 
dyrektorów RDLP oraz kierowników innych jednostek organi-
zacyjnych LP o zasięgu krajowym (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w zw. z § 33 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o 
lasach oraz § 8 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe z dnia 18 maja 1994 r.); 

c) zabezpieczenia ewentualnych roszczeń DGLP, jeżeli takie 
roszczenia powstaną, na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu DGLP polegającego na obronie przed roszczeniami 
osób trzecich lub dochodzeniu swoich roszczeń (zgodnie z 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) zawarcia i realizacji umowy; podanie danych jest dobrowolne, 
ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy;

e) założenia konta niezbędnego do złożenia zamówienia i 
udziału w sprzedaży JDW na portalu e-klimat.lasy.gov.pl; 
podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do  założenia 
konta i korzystania z dostępnych w nim funkcjonalności;

 f) dopełnienia obowiązków podatkowych ciążących na admini-
stratorze danych osobowych.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wska-
zanych w pkt 3, Pani/Pana dane mogą być udostępnianie innym 
odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. jednostkom organiza-
cyjnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego LP, w tym Zakła-
dowi Informatyki Lasów Państwowych. Dodatkowo odrębnym 
podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane w imieniu Admi-
nistratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych (podmioty przetwarzające).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych

  5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj. do czasu 
rozpoznania złożonego przez Pani/Pana wniosku lub skargi lub 
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania dot. sporu 
powstałego z DGLP. Dane będą przechowywane przez okres 
do 25 lat.

  6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych, ich 
modyfikacji (sprostowania, uaktualnienia), wniesienia sprze-
ciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 15–21 
RODO).

  7. Dane nie będą przekazywane poza terytorium EOG.
  8. DGLP oświadcza, że podczas przetwarzania danych nie wyko-

rzystuje mechanizmu profilowania.  
  9. W przypadkach uznania, że przetwarzanie danych przez DGLP 

narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości podjęcia działań, o których mowa w pkt 3. 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią informacji o 
przetwarzaniu danych osobowych.

…..……….......…………………………………
                                             (data oraz podpis reprezentanta podmiotu 
                                             zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym) 

…..……….......…………………………………
                                            (data oraz podpis Przedstawiciela)

…..……….......…………………………………        
                                             (data oraz podpis Przedstawiciela)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu sprzedaży 
w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl

UMOWA nr …………………………………
zawarta ……………….……. w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą 
w Warszawie, 02-124, przy ul. Grójeckiej 127,  NIP: 525 001 09 01, REGON: 14073858, zwanym dalej „Sprzedającym”, reprezentowanym 
przez Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 

a
…........................…………………………………….....................................……… z siedzibą w …………......................……............…………
.........................................................................................................................................................................................................................
NIP:………………..................................…………., REGON:……....................…..................…………..……., zwanym dalej „Kupującym” 
reprezentowanym przez …………………………………………………………….............................................................................…………… 

§ 1
1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia i rozstrzygnięcia internetowej aukcji sprzedaży JDW przez  Dyrekcję Generalną 

Lasów Państwowych w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 14 września 2018 r. (znak sprawy: ER.011.1.3.2018) w sprawie realizacji projektu rozwojowego pod nazwą „Leśne Gospodar-
stwa Węglowe” i Regulaminu sprzedaży w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl. 

§ 2
1. Cena jednej Jednostki Dwutlenku Węgla (JDW) wynosi 12,00 zł netto plus należny podatek VAT.
2. Kupujący w wyniku procedury sprzedaży zakupił …......…….. JDW. 
3. Kupujący zapłacił  DGLP cenę sprzedaży w łącznej kwocie ..................., tj. kwotę netto w wysokości .....…....…… powiększoną  

o należny podatek VAT w wysokości 8% w dniu …........…… przelewem na rachunek DGLP:  NRB: 31 2030 0045 1110 0000 0029 8210.  
4. Z tytułu sprzedaży DGLP wystawił fakturę VAT, którą przesyłał Kupującemu na wskazany przez niego adres.
5. Sprzedający przenosi na Kupującego prawo własności nabytych Jednostek Dwutlenku Węgla i zobowiązuje się wydać Kupującemu 

certyfikat JDW.
6. Wydanie certyfikatu JDW odbędzie się według indywidualnych ustaleń Stron.

 
§ 3

1. Certyfikat JDW stanowi potwierdzenie nabycia JDW przez Kupującego. 
2. JDW, będąca przedmiotem sprzedaży, jest jednostką odpowiadającą jednej tonie dwutlenku węgla pochłanianego przez wydzielone 

drzewostany, w efekcie zjawiska dodatkowości, uzyskanego dzięki realizowanym działaniom Lasów Państwowych w ramach projektu 
Leśne Gospodarstwa Węglowe.

3. Równowartość przychodów uzyskanych przez Sprzedającego ze sprzedaży JDW, przeznaczona będzie na cele proekologiczne i 
 prospołeczne, co definiuje ideę certyfikatów JDW i całego projektu jako dobrowolne, promocyjne działania w interesie publicznym.

4. Kupujący dokonał wyboru przedsięwzięcia do realizacji poprzez wypełnienie formularza wyboru przedsięwzięcia,  
tj.: ……….............................................................................................................................................................…………………………….

§ 4
1. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej umowie jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Informacje 

(obowiązek informacyjny, klauzula informacyjna), o których mowa w art. 13 i art. 14 RODO, znajdują się na stronie internetowej: http://
www.lasy.gov.pl/pl/polityka-prywatnosci-serwisu-www-lasy-gov-pl.

§ 5
1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą rościć względem siebie żadnych praw i roszczeń do odszkodowania lub zadośćuczynienia 

w przypadku braku możliwości realizacji niniejszej umowy spowodowanego zaistnieniem nieprzewidzianego, zewnętrznego zdarzenia 
losowego. 

2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. 
3. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy, Strony poddadzą spór sądowi powszechnemu, właściwemu dla 

siedziby Sprzedającego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwóch dla każdej ze Stron. 

                 Sprzedający:                                                                                 Kupujący:

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny
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....................................................
                                                                                                                                                                    (miejscowość, data)

FORMULARZ WYBORU PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

Zgodnie z § 6 ust. 3 Zarządzenia nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 września 2018 r. (znak sprawy: 
ER.011.1.3.2018) w sprawie realizacji projektu rozwojowego pod nazwą „Leśne Gospodarstwa Węglowe” poniżej wskazuję przedsięwzię-
cie do realizacji ze środków ze sprzedaży Jednostek Dwutlenku Węgla. 

Nazwa przedsięwzięcia  

Lokalizacja

Kwota (brutto)

……………………...............…………….
                                                                                                                                                                       (podpis Przedsiębiorcy)    

Załącznik nr 1 do umowy nr ………                             
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DECYZJA NR 135
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia  4 września 2019 r. 

w sprawie zarządzenia organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej 
wyczerpującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia 

jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
pod nazwą własną „XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę”

GK.166.21.2019

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 m.in. w art. 33 ust. 3 
pkt 1a ustawy o lasach3, a także w § 8 ust. 2 pkt 44 ww. Statutu – 
postanawiam, co następuje:

§ 1
W wykonaniu zapisów § 12 ust. 2 Zarządzenia nr 15 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 roku  w 
sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodar-
stwie Leśnym Lasy Państwowe, znak: GK.166.3.2016 (z późn. 
zm.), zarządzam organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej 
wyczerpującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek 
organizacyjnych Lasów Państwowych pod nazwą własną              
„XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę” i zobo-
wiązuję:
1. Dyrektora RDLP w Katowicach do organizacji imprezy oraz do 

sporządzenia sprawozdania z powyższej imprezy pracowniczej 
zgodnie z przytoczonym wyżej zarządzeniem. 

2. Wyznaczam RDLP Katowice jako jednostkę wiodącą, której 
zakres działań  w powyższym zakresie określa § 12 i § 13 
powyższego Zarządzenia nr 15.

3. Dyrektora RDLP w Katowicach, Dyrektora CILP w Warszawie 
oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Herby do współorganizacji 
powyższej imprezy na mocy Porozumienia wielostronnego regu-
lującego zakres zadań, system rozliczeń finansowych                                     
i odpowiedzialności wynikający z prac organizacyjnych powyż-
szej imprezy.

4. Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych do archiwizacji w celach 
kontrolingowych sprawozdania z zorganizowanej imprezy 
pracowniczej.

§ 2
Niniejszą decyzję otrzymują: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Katowicach, Dyrektor Centrum Informacyj-
nego Lasów Państwowych w Warszawie, Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Herby, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych. 

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

1 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”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych,  Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych  inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regio-
nalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.

4 Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. 



20 BILP 10/2019

DECYZJA NR 137
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją
w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

EO.0180.8.2019

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 Leś-
nego Lasy Państwowe, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia 
nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listo-
pada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej oraz 
Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakła-
dowych i składnic akt w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe, postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Z dniem 1 października 2019 r. w biurze Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Białymstoku wprowadza się system 
elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) jako podsta-
wowy 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 kance-
laryjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 

3. Sprawy niezakończone, które były prowadzone w sposób trady-
cyjny, po wskazaniu systemu EZD dalej prowadzone są w 
systemie tradycyjnym.
 

§ 2
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białym-

stoku zobowiązuję do dostosowania wewnętrznych uregulowań 
obowiązujących w biurze Regionalnej Dyrekcji LP do elektronicz-
nego zarządzania dokumentacją, w szczególności do wskazania:

1) wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania prze-
biegu załatwiania i rozstrzygania spraw w biurze RDLP 
poprzez określenie klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt 
PGL LP, które będą prowadzone w systemie tradycyjnym;

2) zakresu dostępu do danych zawartych w systemie elektro-
nicznego zarządzania dokumentacją (EZD), niezbędnych do 
pełnienia obowiązków służbowych przez poszczególnych 
pracowników biura RDLP; 

3) koordynatora czynności kancelaryjnych – pracownika odpo-
wiedzialnego za bieżący nadzór nad funkcjonowaniem 
systemu EZD.  

§ 3
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych podejmuje 

decyzję w zakresie wprowadzania elektronicznego zarządzania 
dokumentacją z wykorzystaniem informatycznego narzędzia EZD 
PUW, jako podstawowego systemu kancelaryjnego w nadzorowa-
nych jednostkach organizacyjnych, we wcześniejszym porozumie-
niu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych.

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice
Nadleśnictwo Namysłów

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwo-
wych, 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 2017 r. poz. 788), Nadleśnictwo Namysłów informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości gruntowych. Na 
przeprowadzenie zamiany gruntów Nadleśnictwo Namysłów uzyskało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach 
(pismo z dnia 17 września 2019 r., zn. spr.: ES.2261.10.2019.KG). 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany: 

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

ES.2261.10.2019.KG
z 17.09.2019 r.

02-20-1-02-53-d-01

16-06-024-0038-53/3 Ls

4,5439

1002,5202-20-1-02-53-f-01 0,3151

02-20-1-02-53-i-01 0,4428

Razem: 5,3018 1002,52 

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Namysłów

16-06-025-0050  4/8

RIVb 0,4500

1001,02

LsIV 3,7000

Lz 1,8800

16-06-025-0050  4/16
RV 0,0500

LsIV 4,9583

16-06-025-0026  400/2 B-RV 0,3300

16-06-025-0026  400/4 Dr 0,0400

16-06-025-0026  400/8

RV 1,9564

Lz 6,3492

N 6,2072

LsIV 0,2956

LsV 3,5478

16-06-025-0026  400/11
Lz 0,1817

N 0,2476

Razem: 30,1938
1001,02 

z dopłatą 
1,50 tys. zł

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Namysłów

Paweł Bak
Namysłów, 23 września 2019 r.



22 BILP 10/2019

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno
Nadleśnictwo Rymanów

Nadleśnictwo Rymanów informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości pomiędzy Nadleśnictwem Ryma-
nów a Gminą Jaśliska na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.), 
zgodnie z „Wytycznymi z dnia 21 grudnia 2015 r., w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie 
nadleśnictw Lasów Państwowych nadzorowanych przez Dyrektora RDLP w Krośnie”, znak sprawy: ZS.2261.1.2015, oraz zgodą dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 27 sierpnia 2019 r., znak sprawy: ZS.2261.13.2019.

Informacja z dnia 4 września 2019 r. o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

27.08.2019 r.

04-20-1-04-148-~a-00

180710_2.0001.26/4

Ls
0,0521

2280,00
04-20-1-04-148-j-00 0,0003

04-20-1-04-148-f-00 N 0,0105

04-20-1-04-148-o-00 Ps IV 0,2037

Razem: 0,2666 2280,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Jednostka administracji 
samorządowej 

– Gmina Jaśliska

180710_2.0001.50/1 dr 0,1012
1807,00

180710_2.0001.53 dr 0,1100

Razem: 0,2112 1807,00

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Rymanów

Paweł Panaś
Rymanów, 4 września 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź
Nadleśnictwo Grotniki

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.), Ramowych wytycznych w 
sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, wytycznych wprowadzonych 
do stosowania pismem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r. (znak sprawy: ZS-D-2141-11-2/12), oraz 
zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 10 września 2019 r. (znak sprawy: ZS.2261.1.2019) na doko-
nanie notarialnej zamiany nieruchomości gruntowej, Nadleśnictwo Grotniki informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany 
nieruchomości gruntowych.

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 13 września 2019 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

10.09.2019 r.

06-24-1-08-307-a-00 10-20-031-0132 dz. ew. nr 8/5 Ls 0,0103 2,90

06-24-1-08-307-~c-00
10-20-031-0132 dz. ew. nr 8/7 Ls 0,0938 28,10

10-20-031-0132 dz. ew. nr 8/8 Ls 0,1070 29,10

Razem: 0,2111 60,10

Dokończenie na str. 23
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Dokończenie ze str. 22

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina 
Miasto Zgierz

10-20-031-0127 dz. ew. nr 339 dr 0,2778 41,40

10-20-031-0127 dz. ew. nr 366 dr 0,2007 43,30

10-20-031-0127 dz. ew. nr 358/1 dr 0,0433 6,50

Razem: 0,5218 91,20

Nadleśniczy
mgr inż. Józef Lipiński

Zgierz, 13 września 2019 r.    

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.  
w sprawie  dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy  o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r.  
poz. 2129), znak:  ZS-D-2141-11/12,  Nadleśnictwo Opoczno informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany po otrzymanej 
zgodzie dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi (pismo z dnia 20 marca 2019 r., znak sprawy: ZS.2261.12.2018) na  
zamianę gruntów. 

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

20.03.2019 r.

06-09-2-11-185D-c-00
06-09-2-11-185D-b-00
06-09-2-11-185D-d-00
06-09-2-11-186-k-00
06-09-2-11-185A-f-02
06-09-2-11-185A-a-02

10-07-082-0024-7/2
10-07-082-0024-9/2
10-07-082-0024-11/2

10-07-082-0031-354/2
10-07-082-0010-538/2
10-07-082-0010-540/2

Ls 
Ls
Ls
Dr
Ls
Ls

0,0140
0,0163
0,0624
0,1491
0,0045
0,0667

0,086
0,100
0,385
8,111
0,150
2,210

Razem: 0,3130 11,042

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Żarnów
10-07-082-0024-8/1

10-07-082-0024-10/2
10-07-082-0043-1150

Dr
Dr 
Ls

0,0110
0,0249
0,3700

0,612
1,384

12,939

Razem: 0,4059 14,935

Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Opoczno

mgr inż. Waldemar Rogulski
Sitowa,  29 sierpnia 2019 r.    
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź
Nadleśnictwo Radomsko

Działając zgodnie z zapisami 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 Państwo-
wych z dnia 11 grudnia 2012 r., znak sprawy: ZS-D-2141-11/12, w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie przepisów 
art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.), Nadleśnictwo Radomsko informuje  
o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany gruntów na podstawie zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Łodzi z dnia 18 czerwca 2019 r., znak sprawy: ZS.2261.3.2017.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

18.06.2019 r.
06-15-1-12-794-w-01 10-09-045-0016-241/3 Ls 0,0100

25 764,19
06-15-1-12-794-t-01 10-09-045-0016-245/2 Ls 0,0665

Razem: 0,0765 25 764,19

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe (1/3 udziału w działce)

właściciel adres leśny adres 
administracyjny

kategoria 
użytku

powierzchnia/
udział   
(w ha)

wartość  
udziału
(w zł)

Osoba fizyczna

06-15-1-12-796-k-00

10-09-045-0016-90/1

LsVI

1,76 / 0,5867 20 768,6406-15-1-12-796-l-00 RVI

06-15-1-12-796-m-00 LsVI

Razem: 1,76 / 0,5867 20 768,64

Nadleśniczy
dr inż. Tomasz Wrzalik

Radomsko, 18 września 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin
Nadleśnictwo Drawno

Nadleśnictwo Drawno informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Drawno a Nadleś- 
nictwem Drawno na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, zgodnie z Ramowymi wytycznymi w spra-
wie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarzą-
dzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r. (znak: ZS-D-2141-11/12) oraz zgodą dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 18 września 2019 r. (znak: ZS.2261.2.2019).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

18.09.2019 r. 10-08-2-08-175-t-00

320203_5.0012.154/9
w udziale 457/1000 B 0,1310   7 950,00 

m. Kiełpino 12 lokal użytkowy 
pow. 138,83 m2 70 050,00 

Razem: 0,1310 78 000,00

Dokończenie na str. 25
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Gmina
Drawno

320203_5.0004.520 dr 0,1400   6 910,00

320203_5.0004.521 dr 0,1600   7 900,00

320203_5.0004.523 dr 0,1100   5 430,00

320203_5.0004.524 dr 0,0400   1 980,00

320203_5.0004.525 dr 0,0700   3 460,00

320203_5.0004.527 dr 0,2200 10 870,00

320203_5.0004.529 dr 0,0900   4 440,00

320203_5.0004.532/1 dr 0,0500   2 470,00

320203_5.0004.533 dr 0,1000   4 940,00

320203_5.0004.534 dr 0,1000   4 940,00

320203_5.0004.535 dr 0,0200      990,00

320203_5.0004.538/1 dr 0,0500   2 470,00

320203_5.0002.4 dr 0,4000 20 200,00

Razem: 1,5500 77 000,00

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Drawno

    Sławomir Wencel
Drawno, 20 września 2019 r. 

Dokończenie ze str. 24

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Gościno

Zgodnie z Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości 
na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września o lasach (Dz. U. 2011 r. Nr 12 poz. 59 ze zmianami) oraz zgody dyrektora 
RDLP w Szczecinku (pismo z dnia 2 września 2019 r., znak sprawy: ZS.2261.14.20189.KK) Nadleśnictwo Gościno informuje o zamiarze 
przeprowadzenia bezgotówkowej transakcji zamiany nieruchomości.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

2.09.2019 r.
11-09-2-13-348-f-01 32-16-052-0011 Ls 0,1425

81,50
11-09-2-13-348-h-00 32-16-052-0011 S-R VI 0,7695

Razem: 0,9120 81,50

Dokończenie na str. 26
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Sławoborze

dz. nr 154               
32-16-052-0006               

obr. Poradź
Ls 0,5000 12,70

dz. nr 36                
32-16-052-0006                         
obr. Sławoborze

Dr 0,5300 11,80

dz. nr 459                          
32-16-052-0011           
obr. Sławoborze

Dr 0,2200 5,70

dz. nr 6                        
32-16-052-0004 
obr. Stare Ślepce

Dr 0,1200 3,10

dz. nr 100/1              
32-16-052-0002   
obr. Rokosowo

Dr 0,1200 3,60

dz. nr 29                   
32-16-052-0005                 

 obr. Lepino
Dr 0,9000 18,80

dz. nr 30                   
32-16-052-0005                 

obr. Lepino
Dr 0,4200 26,10

dz. nr 31                   
32-16-052-0005                 

obr. Lepino
Dr 0,1300 2,70

Razem: 2,9400    84,50

Zastępca Nadleśniczego
ds. Zagospodarowania Lasu

Jarosław Staniszewski
Gościno, 12 września 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław
Nadleśnictwo Oborniki Śląskie

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r. w 
sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2129), Nadleśnictwo Oborniki Śląskie informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nw. nieruchomości gruntowych. 
Zgoda na dokonanie zamiany gruntów została wydana w dniu 14 sierpnia 2019 r. przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych we Wrocławiu (zn. spr.: ZS.2261.16.2018).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

14.08.2019 r.

13-19-2-07-18     -t   -00

022002_5.0004.38/493

RIIIb 0,4900

65 600,0013-19-2-07-18     -w  -00 RIVa 0,9400

13-19-2-07-18     -x  -00 PsIII 0,1900

Razem: 1,6200 65 600,00

Dokończenie na str. 27

Dokończenie ze str. 25
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Osoba fizyczna 022002_5.0019.144/4 LsIII 1,3686 77 100,00

Razem: 1,3686 77 100,00

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Oborniki Śląskie

mgr inż. Marcin Majewski
Oborniki Śląskie, 12 września 2019 r.

Dokończenie ze str. 26



28 BILP 10/2019

OGŁOSZENIA

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile informuje,  

że na terenie Nadleśnictwa Durowo, leśnictwa Wągrowiec, 
zagubiono młotek i 37 płytek do numerowania drewna – od 
numeru 0564 do numeru 0600. Kod jednostki – 080201. 

W wypadku ujawnienia ww. przedmiotów prosimy o konfi-
skatę i przekazanie informacji do Nadleśnictwa Durowo lub do 
RDLP w Pile.

Dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych 

w Pile
Damian Szcześniak

Piła, 2 sierpnia 2019 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach 

informuje, że leśniczemu leśnictwa Hołcyna z Nadleśnictwa 
Ustroń skradziono samochód wykorzystywany do celów służ-
bowych, który następnie został spalony. W samochodzie w 
chwili kradzieży znajdowały się następujące urządzenia:

1. Numerator Latschbaher z cechówką LP
2. Cechówka LNP o nrze 24/LN/03-24
3. 38 płytek do cechowania drewna o nrach 1203–1240 
4. 16 płytek niebieskich z lasów nadzorowanych o nrach 

2105–2120.
We wraku pojazdu po odnalezieniu nie stwierdzono obec-

ności ww. urządzeń, dlatego w wypadku ujawnienia skradzio-
nych przedmiotów prosi się o ich konfiskatę i powiadomienie 
Nadleśnictwa Ustroń lub RDLP w Katowicach.

Dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych 

w Katowicach
Arkadiusz Wojciechowicz

Katowice, 22 sierpnia 2019 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu 

zawiadamia, że na terenie Nadleśnictwa Lubin w dniach od 13 
do 20 sierpnia 2019 r. sprawca – N.N. – dokonał kradzieży 
młotka Signumat do nabijania plastikowych numerków i cecho-
wania drewna wraz z podajnikiem i tuszownicą oraz 29 plasti-
kowych oznaczników (od nru 92 do nru 120).

Kradzieży dokonano z pojazdu prywatnego wykorzystywa-
nego do celów służbowych podleśniczego leśnictwa Sieroszo-
wice w rejonie leśnym pomiędzy wsiami Sucha Górna a 
Sieroszowice. W wyniku tej kradzieży Nadleśnictwo Lubin 
poniosło straty w wysokości 463,55 zł netto.

O powyższym fakcie powiadomiono KKP w Polkowicach.

Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych 

we Wrocławiu
Paweł J. Górski

Wrocław, 23 sierpnia 2019 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi infor-

muje, że na terenie Nadleśnictwa Kolumna (leśnictwo Kopyść), 
należącego do RDLP w Łodzi, stwierdzono kradzież jednej 
płytki do cechowania drewna z odebranego surowca (kod 
jednostki: 060609, numer płytki: 6135).

W wypadku ujawnienia płytki prosimy o jej konfiskatę i 
przekazanie informacji do Nadleśnictwa Kolumna lub do RDLP 
w Łodzi.

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych 

w Łodzi
mgr inż. Sławomir Nowicki

Łódź, 2 września 2019 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu 

informuje, że na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzy-
ski, leśnictwa Skałecznica o numerze adresowym 160803, 
stwierdzono zagubienie oznaczników do cechowania drewna 
w liczbie 120 sztuk, o numerach od 7641 do 7760.

W wypadku ujawnienia ww. oznaczników prosi się o ich 
konfiskatę i kontakt z Nadleśnictwem Ostrowiec Świętokrzyski 
lub RDLP w Radomiu.

Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych 

w Radomiu
Andrzej Matysiak

Radom, 6 września 2019 r.

***
Nadleśnictwo Lubaczów (RDLP Krosno) informuje  

o kradzieży kamery leśnej MG 983G-30M, nr inw. 622/2020,  
z terenu leśnictwa Krowica.

W wypadku ujawnienia wyżej wymienionej kamery leśnej  
proszę o zgłoszenie tego faktu do  Nadleśnictwa Lubaczów.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Lubaczów

Robert Banaś
Lubaczów, 9 września 2019 r.



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

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
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