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ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 25 czerwca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r.)

l Zarządzenie nr 34 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania narzędzia wspomagającego do określenia optymalnej 
ilości etatów w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (GK.013.12.2019)

l Zarządzenie nr 35 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Tymczasowych warunków technicznych na drewno iglaste 
kłodowane (WK) mierzone w stosach łączonych” (ZM.800.6.2019)

l Zarządzenie nr 36 z dnia  27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zaktualizowanych „Wytycznych do realizacji projektu rozwojo-
wego pn. Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)” (ZI.011.11.2019) 

l Zarządzenie nr 37 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie odwołania realizacji projektu rozwojowego Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe pn. „Reintrodukcja dropia zwyczajnego Otis tarda na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (ZP.011.3.1.2019) 

l Zarządzenie nr 38 z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 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 (EO.003.2.2019) 

l Zarządzenie nr 39 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów munduru leśnika 
według nowego wzoru (EO.240.8.2019)

l Zarządzenie nr 40 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wykonania i rozliczenia działalności badawczo-rozwojowej realizowanej 
przez Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie (EO.013.19.2019)

l Zarządzenie nr 41 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. przygotowania i przeprowadzenia postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą „Usługi lotnicze w lasach w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu w latach 2020–2021” (EZ.272.1.9.2019)

l Zarządzenie nr 42 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do analizy i aktualizacji „Zasad prowadzenia 
postępowań w sprawach dotyczących wyłączania gruntów leśnych z produkcji stosownie do ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych” (ES.0070.1.2019.SS)

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 20 czerwca 2019 r. do 13 sierpnia 2019 r.)

l Decyzja nr 85 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). RDLP Białystok

l Decyzja nr 86 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). RDLP Katowice

l Decyzja nr 87 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). RDLP Kraków

l Decyzja nr 88 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). RDLP Krosno

l Decyzja nr 89 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). RDLP Lublin

l Decyzja nr 90 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). RDLP Łódź

l Decyzja nr 91 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). RDLP Olsztyn

l Decyzja nr 92 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). RDLP Piła
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l Decyzja nr 93 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). RDLP Poznań

l Decyzja nr 94 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). RDLP Szczecin

l Decyzja nr 95 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). RDLP Szczecinek

l Decyzja nr 96 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). RDLP Toruń

l Decyzja nr 97 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). RDLP Wrocław

l Decyzja nr 98 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). RDLP Zielona Góra

l Decyzja nr 99 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). RDLP Gdańsk

l Decyzja nr 100 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). RDLP Radom

l Decyzja nr 101 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). RDLP Warszawa

l Decyzja nr 102 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). CILP

l Decyzja nr 103 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). ORWLP Bedoń

l Decyzja nr 104 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). OTL Jarocin

l Decyzja nr 105 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). ZILP

l Decyzja nr 106 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). CKPŚ

l Decyzja nr 107 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). OKL Gołuchów

l Decyzja nr 108 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2018 rok (EG.0210.1.2019). LBG Kostrzyca

l Decyzja nr 109 z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniająca Decyzję 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 
(ZG.7000.11.2019)

l Decyzja nr 110 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe na rok 2020 (EP.0300.2.2.2019) 

l Decyzja nr 111 z dnia 10 lipca 2019 r.  w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej 
pod nazwą własną „XX Mistrzostwa Polski Leśników w Tenisie Stołowym” organizowanej przez Nadleśnictwo Karnieszewice 
(GK.166.16.2019) 

l Decyzja nr 112 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie kontynuowania finansowania w roku 2019 realizacji przedsięwzięć drogowych 
(ZI.771.28.2019) 

l Decyzja nr 113 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2019 nowych przedsięwzięć drogowych, finansowanych 
z wykorzystaniem środków funduszu leśnego, polegających na budowie lub przebudowie dróg leśnych oraz budowie, przebudowie lub 
istotnym remontowaniu drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej 
(ZI.771.28.2019)
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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 114 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej w Nadleśnic-
twie Milicz dotyczącej wykorzystania wskazań i wniosków po kontroli okresowej (GI.0210.12.2019)

l Decyzja nr 115 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia programu rozwojowego jako wspólnego przedsięwzięcia jednostek orga-
nizacyjnych Lasów Państwowych (EO.011.1.2019)

l Decyzja nr 116 z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniająca Decyzję nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 stycznia 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do organizacji wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pn. „Ochrona rybo-
łowa Pandion haliaetus na obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” (ZP.L.0210.2.2019)

l Decyzja nr 117 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Organizacja konferencji międzynarodowej w ramach projektu Ochrona 
rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 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.272.1.6.2019)

l Decyzja nr 118 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie w organizacji wielofunkcyjnej ogólnopolskiej 
imprezy pracowniczej pod nazwą własną „XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników” na terenie RDLP w Szczecinie (GK.166.8.2019)

l Decyzja nr 119 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie czasowego udostępnienia środków związanych z funduszem leśnym Nadleśnictwu 
Rzepin (RDLP w Szczecinie) (EP.363.6.2019)

l Decyzja nr 120 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie czasowego udostępnienia środków związanych z funduszem leśnym  Nadleśnictwu 
Krosno (RDLP w Zielonej Górze) (EP.363.7.2019)

l Decyzja nr 121 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (EZ.272.1.7.2019)

l Decyzja nr 122 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych i edukacyj-
nych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe o charakterze liniowym, zlokalizowanych na terenach zarządzanych 
przez j.o. PGL LP (ZE.715.3.1.2019) 

l Decyzja nr 123 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru do pracy na stano-
wiska administratorów systemu komputerowego – administratorów infrastruktury sieciowej WAN i LAN w Wydziale Informatyki Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych (GK.1101.61.2019)

l Decyzja nr 124 z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej skargowej 
dotyczącej gospodarki mieszkaniowej w Nadleśnictwie Supraśl (GI.0210.13.2019)

l Decyzja nr 125 z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego 
staż (GK.1125.16.2019)

l Decyzja nr 126 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jako-
ściowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu 
gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (EZ.270.1.2019)

l Decyzja nr 127 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zwiększenia zatrudnienia w nadleśnictwach klęskowych (GK.013.23.2019)
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ZARZĄDZENIE NR 36
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia  27 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zaktualizowanych 
„Wytycznych do realizacji projektu rozwojowego 

pn. Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)” 

ZI.011.11.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1 oraz 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 33 ustawy o lasach, postanawia się, co następuje:

§ 1
Wprowadzam zaktualizowane „Wytyczne do realizacji projektu 

rozwojowego pn. Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z 
zastosowaniem OZE w budynkach)” stanowiące załącznik do 
niniejszego zarządzenia. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

§ 2
Zaktualizowane wytyczne stosuje się przy realizacji zadań 

zakwalifikowanych do niniejszego projektu oraz w procesie naboru 
wniosków o przyznanie środków związanych z funduszem leśnym 
na realizację inwestycji w ramach niniejszego projektu Lasów 
Państwowych.

 § 3
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc 

Zarządzenie nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania 
„Wytycznych do realizacji projektu rozwojowego pn. Termomoder-
nizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budyn-
kach)”.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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) 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, ze 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, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz 
ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.

ZARZĄDZENIE NR 37
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie odwołania realizacji projektu rozwojowego 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

pn. „Reintrodukcja dropia zwyczajnego Otis tarda 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”

ZP.011.3.1.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o 
lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) oraz § 6 Statutu Państwo-
wego 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 – w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, określonych m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 3 i 6 ustawy o 
lasach – postanawiam, co następuje:

§ 1
Odwołuję realizację projektu rozwojowego Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pn. „Reintrodukcja dropia 
zwyczajnego Otis tarda na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

§ 2
Zobowiązuję Leśny Bank Genów w Kostrzycy do zabezpiecze-

nia wyników przeprowadzonych przez niego badań, a Wydział 
Ochrony Zasobów Przyrodniczych DGLP – do zabezpieczenia 



7BILP 8–9/2019

dokumentacji wytworzonej przez Uniwersytet Zielonogórski w 
ramach realizacji projektu, o którym mowa w § 1, w sposób umożli-
wiający późniejsze zapoznanie się z ich treścią.

§ 3
Uchylam Zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji projektu 
rozwojowego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe pn. „Reintrodukcja dropia zwyczajnego Otis tarda na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (znak: ZP.7211.6.2017).

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Bogusław Piątek
Zastępca ds. Gospodarki Leśnej

ZARZĄDZENIE NR 38
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 17 lipca 2019 r.

zmieniające Zarządzenie nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 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

EO.003.2.2019

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 Gene-
ralnego 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, postana-
wiam, co następuje: 

§ 1
W zarządzeniu nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 1 lipca 2014 r. dotychczasowy § 1 oznacza się jako  
ust. 1 i dopisuje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Komisja wykonująca zadania określone w § 3 ust. 6 działa w 

następującym składzie:
Przewodniczący – Zastępca Dyrektora Generalnego – wska-
zany przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Członkowie:
1) naczelnik Gabinetu Dyrektora,
2) naczelnik Wydziału Innowacji i Organizacji,
3) naczelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania,
4) naczelnicy wydziałów merytorycznych właściwych dla usług, 

których dotyczą wnioski. 
Sekretarz – st. specjalista w Wydziale  Innowacji i Organizacji”.

§ 2
W § 3 w ust. 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się  

ust. 6, który otrzymuje brzmienie:
„6. Bieżąca analiza i weryfikacja złożonych przez Wykonawców 

zakontraktowanych usług badawczych, wniosków dotyczących 
zwiększenia kosztów realizacji tych usług”.

 
§ 3

Ustala się w załączniku tekst jednolity zarządzenia nr 42 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lipca 2014 r. z 
uwzględnieniem dotychczasowych zmian.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny 

1 Art. 33 ust. 1 ustawy o lasach z 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 18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (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.

4 Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. 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.
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Załącznik do Zarządzenia nr 38  
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 17 lipca 2019 roku, 
uwzględniający zmiany wynikające z:

1) zarządzenia nr 76 Dyrektora Generalnego LP 
z dnia 26 października 2015 r.,

2) zarządzenia nr 63 Dyrektora Generalnego LP 
z dnia 30 sierpnia 2018 r.,

3) zarządzenia nr 38 Dyrektora Generalnego LP 
z dnia 17 lipca 2019 r.

Tekst jednolity

ZARZĄDZENIE NR 42
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia  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

OR-500-1 /14

Na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późn. zm.)  
i § 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 sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu 
Lasy Państwowe, oraz na podstawie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ustalam, co następuje:

§ 11 2

1. Powołuję Stałą Komisję do zamawiania usług w zakresie  badań 
naukowych, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:
Przewodniczący – Zastępca Dyrektora Generalnego – wska-
zany  przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych; 
Członkowie:
1) naczelnik Wydziału Innowacji i Organizacji,
2) naczelnik Gabinetu Dyrektora,
3) naczelnik Wydziału Hodowli Lasu,
4) naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych,
5) naczelnik Wydziału Ochrony Lasu,
6) naczelnik Wydziału Urządzania Lasu,
7) naczelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania,
8) naczelnik Biura Marketingu,
9) kierownik Zespołu ds. Zamówień Publicznych;
Sekretarz – st. specjalista w Wydziale  Innowacji i Organizacji.

2. Komisja wykonująca zadania określone w § 3 ust. 6 działa w 
następującym składzie:

 Przewodniczący – Zastępca Dyrektora Generalnego – wska-
zany przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Członkowie:
1) naczelnik Gabinetu Dyrektora,
2) naczelnik Wydziału Innowacji i Organizacji,
3) naczelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania;
4) naczelnicy wydziałów merytorycznych właściwych dla usług, 

których dotyczą wnioski.
Sekretarz – st. specjalista w Wydziale  Innowacji i Organizacji.

§ 2
Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.

1. Tryb pracy Komisji, w tym szczególnie zwoływanie posiedzeń, 
podział pracy poszczególnych członków Komisji ustanawia prze-
wodniczący Komisji.

2. Przewodniczący Komisji może:
a) poszerzyć skład Komisji o specjalistów z komórek meryto-

rycznych  Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych lub 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,

b) upoważnić jednego z jej członków do przewodniczenia  
posiedzeniu Komisji, jeżeli nie może uczestniczyć w jej 
pracach.

§ 3
Do zadań Komisji należy:

1. Weryfikacja (analiza i ocena) propozycji badań naukowych, skła-
danych przez   kierowników komórek  i  jednostek organizacyj-
nych Lasów Państwowych.

2. Kwalifikacja tematów badawczych na:
a) podlegające zamówieniu w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r., Prawo zamówień publicznych;
b) wyłączone z obowiązku stosowania ww. ustawy na podstawie 

art. 4 pkt 3e. 
3. Opracowanie propozycji wykazów tematów naukowo-badaw-

czych w podziale na tematy określone w pkt 2a i b i  przedsta-
wianie tych wykazów Dyrektorowi Generalnemu Lasów 
Państwowych do akceptacji.

4. Ocena i wybór ofert na realizację tematów badawczych, wyłą-
czonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień 
publicznych na podstawie art. 4 pkt 3e, złożonych przez jednostki 
naukowo-badawcze.

5. 3Przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwo-
wych, wyłonionych w trakcie oceny ww. ofert, Wykonawców na 
realizację poszczególnych tematów badawczych.

6. 4Bieżąca analiza i weryfikacja złożonych przez Wykonawców 
zakontraktowanych usług badawczych wniosków dotyczących 
zwiększenia kosztów realizacji tych usług.

1 Zmiana brzmienia par. wprowadzona zarządzeniem nr 63 Dyrektora Generalnego LP z dnia 30 sierpnia 2018 r.
2 Zmiana brzmienia  par. wprowadzona zarządzeniem  nr 38 Dyrektora Generalnego LP z dnia 17 lipca 2019 r.
3 Zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 38 Dyrektora Generalnego LP z dnia 17 lipca 2019 r.
4 Wprowadzono dodatkowy ust. 6 zarządzeniem nr 38 Dyrektora Generalnego LP z dnia 17 lipca 2019 r.
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§ 4
Wprowadzam do stosowania procedury postępowania związane 

z zamawianiem usług w zakresie badań naukowych związanych 
leśnictwem, wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo 
zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 3e, określone w 
załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ma prawo podjęcia 

decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur 
przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 
§ 6

Traci moc Zarządzenie nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Stałej 
Komisji do zamawiania usług w zakresie  badań naukowych przez 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postę-
powania  z tym związanych.

 

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42
 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 z dnia 1 lipca 2014 r.

Procedury postępowania
związane z zamawianiem usług w zakresie badań naukowych, 

związanych z leśnictwem, wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy 
Prawo zamówień publicznych

Dla zapewnienia zorganizowanego przebiegu procesu zama-
wiania usług w zakresie badań naukowych związanych z leśnic-
twem ustanawia się stałe procedury postępowania w ww. zakresie.

§ 1
1. Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Dyrektor Generalny 

Lasów Państwowych ma   wyłączne prawo zlecania i finanso-
wania badań naukowych.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych 
mogą uczestniczyć w procesie tworzenia tematyki badawczej 
przez zgłaszanie swoich propozycji i ich zakresu we wniosku 
adresowanym do Dyrektora Generalnego Lasów  Państwowych. 

3. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych mogą 
zlecać i finansować jedynie ekspertyzy ważne dla gospodarki 
leśnej w jej lokalnych uwarunkowaniach do kwoty 50 tys. zł.

§ 2
Całość spraw związanych z zamawianiem usług w zakresie 

badań naukowych, ich zlecaniem i rozliczaniem oraz analizę wyko-
rzystania wyników badań przez jednostki organizacyjne Lasów 
Państwowych prowadzi  Wydział Organizacji i Innowacji. 

§ 3
Ustanawia się następujący tryb postępowania przy zamawianiu 

usług w zakresie badań naukowych:
1. Wydziały merytoryczne Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-

wych, na podstawie  własnych potrzeb oraz wskazań z jedno-
stek organizacyjnych Lasów Państwowych,  w terminie do końca 
I półrocza każdego roku składają do Wydziału Organizacji i 
Innowacji, na wzorze druku, stanowiącym załącznik nr 2 do 
zarządzenia, wnioski na tematy naukowo-badawcze,  uwzględ-
niające priorytety  badawcze.

2. Złożone przez wydziały DGLP wnioski na tematy naukowo-
-badawcze podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu przez właści-
wego merytorycznie zastępcę Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych.

3. Wydział Organizacji i Innowacji  sporządza, w terminie do końca 
września każdego roku, wykaz tematów naukowo-badawczych 
planowanych do zlecenia ze środków funduszu leśnego w roku 
następnym i przekazuje go do zatwierdzenia Dyrektorowi Gene-
ralnemu Lasów Państwowych.

4.  Zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych ww. wykaz tematów naukowo-badawczych Dyrekcja 
Generalna Lasów Państwowych wysyła do wybranych jednostek 
naukowo-badawczych z zaproszeniem do złożenia ofert na ich 
realizację. Wykaz jednostek naukowo-badawczych, do których 
zostaną wysłane zaproszenia do złożenia ofert,  przygotowuje 
Wydział Organizacji i Innowacji w porozumieniu z zainteresowa-
nymi komórkami merytorycznymi w DGLP.

5. Instytucje naukowe  składają oferty na realizację tematu badaw-
czego w ustalonym trybie na wzorze druku, stanowiącym 
załącznik nr 3 do zarządzenia.

6. Przesłane przez instytucje naukowe oferty Wydział Organizacji i 
Innowacji przekazuje do wstępnej oceny i weryfikacji  do właści-
wych  merytorycznie komórek organizacyjnych DGLP.

7. Wydział Organizacji i Innowacji opracowuje zestawienie ofert na 
realizację tematów badawczych z podaniem dla każdej z ofert 
oceny  właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej DGLP i 
przekazuje to zestawienie członkom Komisji. Na ustalonym posie-
dzeniu Komisji dokonywana jest weryfikacja ofert na realizację 
tematów badawczych oraz ich ocen i sporządzany jest wykaz 
tematów proponowanych do zlecenia. Wykaz ten wraz z proto-
kołem z przeprowadzonego wyboru ofert zostaje przekazany do 
zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych.

8. W przypadkach występowania pojedynczych ofert na realizację 
danego tematu badawczego oraz  w innych przypadkach wska-
zanych w protokole przez Komisję mogą zostać przeprowa-
dzone z wykonawcami, za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, negocjacje dotyczące zakresów i terminów 
badań oraz kosztów ich realizacji. Z przeprowadzonych nego-
cjacji sporządza się protokół, który przekazywany jest do akcep-
tacji Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych.
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9. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych swoją decyzją usta-
nawia wykaz tematów badawczych oraz wyłonionych wyko-
nawców, do których wysyłane są zlecenia na realizację badań. 
Po ustaleniu warunków realizacji poszczególnych tematów 
zostają zawierane z wykonawcami stosowne umowy. 

§ 45

Określa się wymogi  dla ofert na realizację  tematów badaw-
czych, o których mowa w § 3 ust. 5, oraz kryteria ich oceny:
1. Złożone oferty na realizację tematów badawczych podlegają 

analizie i ocenie na podstawie niżej wymienionych kryteriów i 
wag do nich przypisanych:
a) kompleksowość ujęcia i rozwiązania danego problemu 

badawczego – 25%,
b) wysokość planowanych kosztów realizacji (cena wykonania 

badań) – 35%,            
c)  przydatność dla praktyki leśnej planowanych do uzyskania 

wyników badań – 30%,
d) wykonane lub wykonywane dotychczas prace badawcze, 

odpowiadające swoim zakresem merytorycznym pracy 
stanowiącej przedmiot  zamówienia – 10%.

2. Dla powyższych kryteriów obliczane są  punkty w  podany 
poniżej sposób:   
1) kompleksowość ujęcia i rozwiązania danego problemu 

badawczego – 25%
 Za powyższe kryterium można przyznać do 25 pkt – wartość 

ta będzie sumą przyznanych ocen za następujące elementy:
a) zdefiniowanie i uzasadnienie celu badań – do 5 pkt,
b) proponowany zakres  badań, metodyka – do 15  pkt,
c) oryginalność lub innowacyjność podejścia do sposobu 

realizacji badań – do 5 pkt;
2) wysokości planowanych kosztów realizacji (cena wykonania 

badań) – 35%

 Wyliczenie punktów następuje według poniższego wzoru:

Liczba przyznanych punktów = 

3) przydatności dla praktyki leśnej planowanych do uzyskania 
wyników badań – 30%

 Za powyższe kryterium można przyznać do 30 pkt;  
4) wykonane lub wykonywane dotychczas tematy badawcze, 

odpowiadające swoim zakresem merytorycznym tematowi 
stanowiącemu przedmiot zamówienia – 10%

 Za powyższe kryterium można przyznać do 10 pkt. 
 Pod uwagę należy wziąć liczbę wykonanych w okresie ostatnich 

3 lat tematów z zakresu merytorycznego zbliżonego do zakresu 
tematu stanowiącego przedmiot zamówienia.

3. Na ostateczną ocenę punktową oferty na realizację tematu 
badawczego składa się suma punktów wyliczonych dla poszcze-
gólnych kryteriów.

4. Najkorzystniejszą ofertę stanowi ta, która uzyskała największą 
liczbę punktów.

§ 5
Wszystkie procedury związane z ustaleniem tematyki badaw-

czej na dany rok powinny zostać przeprowadzone do końca listo-
pada.

§ 6
Wybrane oferty na realizację tematów badawczych stanowią 

podstawę do ustalenia  w projekcie  planu finansowo-gospo-
darczego na przyszły rok środków finansowych na ich realiza-
cję.

najniższa łączna cena realizacji tematu badawczego brutto
łączna cena realizacji tematu badawczego brutto ocenianej oferty

x 35;

5  Zmiana brzmienia par. 4 wprowadzona zarządzeniem nr 76 Dyrektora Generalnego LP z dnia 26 października 2015 r.
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 42
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

 z dnia 1 lipca 2014 r.

WNIOSEK/ZGŁOSZENIE
 TEMATU  BADAWCZEGO

Nr rejestracyjny wniosku Data wpłynięcia Podpis

A. NAZWA:
 – REGIONALNEJ DYREKCJI LP ……………………………….................................................................…
 – KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ DGLP …………………………….............................................................
  …………………………………………………………………………...  ..........................................................
  …………………………………………………………………………... ...........................................................

                                        
B. INFORMACJE OGÓLNE

1. Tytuł projektu

2. Dyscyplina gospodarki leśnej 
lub inna dziedzina (wymienić)

3. Planowany okres realizacji projektu 

C. OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO
 1. Cel projektu badawczego
  (jaki problem powinien zostać rozwiązany, co jest jego istotą, dokładna charakterystyka efektu końcowego).
 2. Znaczenie projektu
  (uzasadnienie podjęcia tego projektu badawczego, wskazanie praktycznych zastosowań lub rozwiązań i przewidziane efekty z ich 

   zastosowania – wymienić jakie).
 3. Obecny stan wiedzy związanej z tematem badań
  (jaki nowy wkład wniesie rozwiązanie lub wyjaśnienie założonego celu badawczego do dotychczasowego stanu wiedzy lub do praktyki).
 4. Forma udokumentowania wyników badań
  (sposób przedstawienia wykonanych badań, opis uzyskanych wyników badań oraz zakładanego końcowego efektu badawczego  

 – sprawozdania, instrukcje, wytyczne itd.). 

..........................................................................
(miejscowość, data)

..........................................................................
(podpis osoby zgłaszającej)

                                                                                                                                                    *Akceptuję:

..........................................................................
(podpis dyrektora pionu)

* Dotyczy wniosków komórek organizacyjnych DGLP.
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 42
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

  z dnia 1 lipca 2014 r. 

OFERTA
NA REALIZACJĘ TEMATU BADAWCZEGO

Nr rejestracyjny wniosku Data wpłynięcia Podpis

 D. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwa i adres jednostki naukowej

2.  Numer telefonu, adres e-mail

3.
Osoba/osoby uprawniona/e 
do reprezentowania Wnioskodawcy  
(imię, nazwisko, funkcja)

 E. INFORMACJE OGÓLNE

1. Kierownik tematu

2. Tytuł tematu

3. Dyscyplina gospodarki leśnej 
lub inna (wymienić)

4.    Planowany okres realizacji tematu 
(w miesiącach)

5. Znaczenie tematu
(właściwe zaznaczyć)

 praktyka leśna

 rozwój nauk leśnych (leśnictwa)

6. Liczba wykonawców tematu, 
w tym pracowników naukowych

7. Słowa kluczowe  (maks. 3)

8.

Planowane nakłady ogółem w zł:

w tym na pierwszy rok realizacji
……………………… r.
w tym planowany zakup aparatury  
lub urządzeń badawczych (w zł)

9. Streszczenie tematu (na odrębnej stronie, maks. 1–2 strony A4)
  10. Imienny wykaz pracowników naukowych przewidziany do realizacji tematu badawczego: 

Lp. Imię i nazwisko Tytuł naukowy Charakter udziału w realizacji tematu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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C. INFORMACJE O KIEROWNIKU TEMATU 
1. Imię i nazwisko                      

2. Adres do korespondencji

3. Telefon kontaktowy e- mail

4. Miejsce stałego zatrudnienia  
(nazwa instytucji)

5.

Osiągnięcia naukowe lub wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań (opracowane nowe technologie, metody pracy, 
innowacyjne rozwiązania lub ważne publikacje – maks. 5 pozycji)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Informacja o pracach badawczych wykonanych i aktualnie realizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed zgłoszeniem wniosku. 
Podać również nazwę instytucji zlecającej pracę badawczą (maks. 10 pozycji)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

D. OPIS TEMATU BADAWCZEGO, METODYKA BADAŃ ORAZ CHARAKTERYSTYKA OCZEKIWANYCH WYNIKÓW
5. Cel tematu badawczego
 (jaki problem Wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest jego istotą, dokładna charakterystyka efektu końcowego).
6. Znaczenie tematu  (dla praktyki leśnej/ rozwoju nauk leśnych [leśnictwa])*

a) uzasadnienie podjęcia tego tematu badawczego, znaczenie wyników badań dla rozwoju danej dziedziny gospodarki leśnej, 
dyscypliny działalności gospodarczej oraz rozwoju organizacyjno-ekonomicznego, wskazanie praktycznych zastosowań lub 
rozwiązań i przewidziane efekty z ich zastosowania – wymienić jakie;

b) zakładany praktyczny efekt.
7. Obecny stan wiedzy związanej z tematem badań
 (jaki nowy wkład wniesie rozwiązanie lub wyjaśnienie założonego celu badawczego do dotychczasowego stanu wiedzy lub do 

praktyki w danej dziedzinie, obszarze; czy jest to problem nowy, czy kontynuowany i w jakim zakresie powinna nastąpić zmiana 
lub weryfikacja stanu wiedzy).

8. Metodyka badań
 (sposób rozwiązania problemu badawczego, na czym będzie polegać realizacja poszczególnych zadań badawczych i ich analiza 

oraz opracowanie wyników badań, jakie urządzenia lub aparatura zostaną wykorzystane w badaniach, czy są one w posiadaniu 
jednostki badawczej).

9. Forma udokumentowania zrealizowanego tematu badawczego
 (sposób, forma przedstawienia wykonanych badań, opis uzyskanych wyników badań oraz zakładanego końcowego efektu 

badawczego – sprawozdania, instrukcje, wytyczne itd.). 

* Podkreślić.
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E.  HARMONOGRAM REALIZACJI TEMATU BADAWCZEGO
  (na oddzielnej stronie kartki)

Lp. Nazwa  zadania badawczego
Planowany  

okres realizacji  
w miesiącach

(od – do)

Planowane  
koszty zadania

(zł)

Rodzaj 
dokumentacji  

i termin przekazania

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

F.  KOSZTORYS TEMATU BADAWCZEGO
 (na oddzielnej kartce – w zł)

Wyszczególnienie Rok
…..….........

Rok 
…..….........

Rok 
…..….........

Rok 
…..…......... Ogółem

1 2 3 4 5 6

Koszty bezpośrednie realizacji, w tym:

   – wynagrodzenia i pochodne

   – inne koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Koszty realizacji tematu ogółem (netto)

Podatek VAT 23%

Koszty realizacji tematu 
ogółem (brutto)

Opis planowanej do zakupienia aparatury badawczej (podać nazwę planowanej do zakupu aparatury, przewidywany koszt)

……………………………………………..................................................................................…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..................................................................................

………………………………………………………………………………………………..................................................................................

..........................................................................
(podpis kierownika jednostki naukowej)

..........................................................................
(podpis kierownika tematu badawczego)

..........................................................................
(podpis Głównego Księgowego / Kwestora)

..........................................................................
(data i pieczęć jednostki)

   



15BILP 8–9/2019

ZARZĄDZENIE NR 39
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 17 lipca 2019 r.

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

EO.240.8.2019

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

2. Dokumentacja techniczno-technologiczna:
1) koszuli damskiej z krótkim rękawem w kolorze białym z ozna-

kami – stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) koszuli męskiej z krótkim rękawem w kolorze białym z ozna-

kami – stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) koszuli damskiej z krótkim rękawem w kolorze oliwkowym z 

oznakami – stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) koszuli męskiej z krótkim rękawem w kolorze oliwkowym z 

oznakami – stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia;
5) koszuli damskiej z długim rękawem w kolorze oliwkowym z 

oznakami – stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia;
6) koszuli męskiej z długim rękawem w kolorze oliwkowym z 

oznakami – stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia;
7) oznak noszonych nad lewą kieszenią koszuli – stanowi 

załącznik nr 7 do zarządzenia. (Załączników 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 i oznak na potrzeby jednostek orga-
nizacyjnych Lasów Państwowych.

2. Do chwili ogłoszenia postępowania, o którym mowa w ust. 1, 
dokumentacja zatwierdzona niniejszym zarządzeniem stanowi 
tajemnicę 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 i oznaki do munduru leśnika 
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
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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) 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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ZARZĄDZENIE NR 42
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do analizy i aktualizacji 
„Zasad prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wyłączania gruntów leśnych z produkcji 

stosownie do ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych”

ES.0070.1.2019.SS

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 wykona-
niu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określo-
nego w art. 33 ust. 3 pkt 33 ustawy o lasach, mając na względzie, że 
postanowienie § 10 Statutu4 stwarza możliwość powoływania przez 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych doraźnych zespołów 
doradczych dla określonych spraw i problemów z zakresu działal-
ności Lasów Państwowych oraz określania zasad i trybu działania 
takich zespołów, postanawiam, co następuje:

§ 1
Powołuję zespół zadaniowy ds. aktualizacji (nowelizacji) „Zasad 

prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wyłączania 
gruntów leśnych z produkcji stosownie do ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych”, przekazanych do 
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych pismem z dnia  
4 października 2012 r. (zn. spr.: ZS-210-D-102-7/10/11), zwany 
dalej Zespołem, w składzie:

1. Sławomir Sawicki – Wydział Stanu Posiadania DGLP – prze-
wodniczący

2. Magdalena Kapuścińska – Wydział Stanu Posiadania DGLP 
– sekretarz

2. Artur Jakubiak – Wydział Stanu Posiadania RDLP we 
Wrocławiu – członek

3. Dariusz Jaczewski – Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi 
RDLP w Szczecinie – członek

4. Dariusz Miernik – Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi 
RDLP w Zielonej Górze – członek

5. Piotr Fąfara – Wydział Stanu Posiadania RDLP w Krośnie – 
członek

6. Katarzyna Jax – Wydział Ochrony Gruntów Leśnych RDLP w 
Warszawie – członek

7. Marek Ratyński – Wydział Radców Prawnych DGLP.

§ 2
Zakres prac Zespołu obejmuje: 
1)  analizę obowiązujących „Wytycznych” pod kątem aktualnego 

orzecznictwa sądowego oraz niezbędnych wymogów doku-
mentacyjnych z uwzględnieniem k.p.a.;

2)  przygotowanie propozycji zapisów „Wytycznych” w celu ujed-
nolicenia postępowania we wszystkich RDLP.

§ 3
Członkowie Zespołu podporządkowani są organizacyjno-praw-

nie Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych.

§ 4
1. Zespół działa w formie spotkań roboczych.
2. W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace 

realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia członków 
Zespołu.

3. Spotkania Zespołu zwoływane są na wniosek przewodniczą-
cego.

4. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, który przydziela 
członkom Zespołu zadania i rozlicza członków z ich realizacji.

5. Przewodniczący może wnioskować do Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych o włączenie do prac Zespołu pracowników 
jednostek organizacyjnych LP za zgodą kierowników tych jedno-
stek.

6. Przewodniczący Zespołu jest upoważniony do zbierania infor-
macji mających ścisły związek z pracami Zespołu i zwracania się 
do kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych 
w sprawach związanych z pracami Zespołu.

7. Prace Zespołu zakończą się w terminie do 31 grudnia 2019 r. 
(sprawozdanie oraz projekt „Wytycznych”).

§ 5
Koszty przejazdów na posiedzenia uczestników Zespołu pokry-

wają jednostki organizacyjne Lasów Państwowych będące praco-
dawcami Zespołu, a koszty pozostałe pokrywa Dyrekcja Generalna 
Lasów Państwowych.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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 z poźn. 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 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny w szczególności inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, 
racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.

4 § 10 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźne zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z 
zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów
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DECYZJA NR 110
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2020

 
EP.0300.2.2.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 (tj. Dz. U. z 13 listopada 2018 r. poz. 2129 ze zm.), w 
związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe2, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Mini-
stra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
18 maja 1994 r., mając na względzie § 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), w wykonaniu 
zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikają-
cego z § 8 ust. 1 pkt 24 Statutu, ustalam, co następuje:

§ 1
Na potrzeby sporządzenia planu finansowo-gospodarczego 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 
2020 przyjmuje się makrowskaźniki ustalone dla Lasów Państwo-
wych ogółem, o których mowa w § 2, 3 i 4, oraz makrowskaźniki, o 
których mowa w  § 6 niniejszej decyzji, określone dla poszczegól-
nych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

§ 2
Przy planowaniu wynagrodzeń należy przyjmować następujące 

założenia:
1) poziom zatrudnienia nie wyższy niż w planie obowiązującym na 

rok 2019, skorygowany o ponadplanowy wzrost zatrudnienia, 
wynikający z odrębnych decyzji Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, stosownie do ustaleń wynikających z tych decyzji;

2) współczynniki i stawka wyjściowa na poziomie aktualnie obowią-
zującym; 

3) od 1 lipca 2020 roku  awansowanie w kwocie 350 zł dla 1/3 
planowanej liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na 
pełne etaty, bez uwzględnienia stażystów i robotników sezono-
wych; 

4) na obecnym etapie prac nad planem nie planuje się nagród 
dodatkowych;

5) wartość grubizny opałowej na potrzeby ustalenia ekwiwalentu za 
deputat opałowy miesięcznie na jednego zatrudnionego w 
kwocie 170,75 zł;

6) składka na pracownicze plany kapitałowe (PPK) na poziomie 
1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przeliczeniu na upraw-
nionego.

§ 3
Makrowskaźniki z zakresu planowania kosztów związanych z 

rozliczeniami z budżetem państwa oraz państwowym funduszem 
celowym (Fundusz Dróg Samorządowych,  zwany dalej FDS):

1) cena drewna do podatku leśnego – 191,98 zł/m3, 
2) obowiązkowe wpłaty z tytułu przychodów ze sprzedaży 

drewna na FDS – 2%.

§ 4
Koszty funkcjonowania jednostek nadrzędnych i wartość wpłat 

na ten cel, obciążających koszty działalności nadleśnictw, należy 
przyjąć jak w planie obowiązującym na rok 2019.

§ 5
Proces planowania kosztów prac leśnych, przy uwzględnieniu 

możliwości finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych, powinien zapewniać zarówno pełną realizację zadań 
rzeczowych wskazanych jako obligatoryjne do wykonania w planie 
urządzenia lasu, jak i wynikających z aktualnego stanu lasu, a 
także uwzględniać lokalne warunki rynku usług leśnych.

§ 6
Na potrzeby sporządzenia planu na rok 2020, w układzie regional-

nych  dyrekcji Lasów Państwowych należy przyjąć poziom przychodów 
ze sprzedaży drewna ogółem (bez potrzeb własnych)  w wartościach nie 
niższych niż podane w załączniku 1 do niniejszej decyzji oraz wskaźniki 
udziału kosztów w przychodach k/p w wartościach nie wyższych  
niż podane w załączniku 2.  (Załączników nie drukujemy – przyp. red.).

§ 7
1. Częścią składową niniejszej decyzji są wytyczne stanowiące 

załącznik 3.
2. Niniejsza decyzja ma charakter ramowy i może podlegać konkre-

tyzacji i uaktualnieniu.  
 

§ 8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w 

odniesieniu do planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwo-
wych na rok 2020 w jego wersji prowizorycznej, zwanej w zarządze-
niu nr 10 Dyrektora  Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
24 lutego 2010 r. –  prowizorium planu finansowo-gospodarczego 
(§ 2 ust. 5 pkt 1).

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Z upoważnienia:
Zastępca Dyrektora Generalnego 

ds. Gospodarki Leśnej 
Bogusław Piątek

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 przepisy wykonawcze do ustawy, 
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 § 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 regio-
nalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego”. 

4 W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że „ Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finan-
sowych Lasów Państwowych”.



18 BILP 8–9/2019

DECYZJA NR 111 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 10 lipca 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na organizację 
wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej pod nazwą własną 

„XX Mistrzostwa Polski Leśników w Tenisie Stołowym”
organizowanej przez Nadleśnictwo Karnieszewice

GK.166.16.2019

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 nawiązaniu do przesłanego przez Dyrektora Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku wniosku z dnia  
22 maja br., znak: DM.0610.33.2019, na podstawie Zarządzenia  
nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 
2016 r.  w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, znak: GK.166.3.2016  
(z późn. zm.), wyrażam zgodę na zorganizowanie przez Nadleśnic-
two Karnieszewice we współpracy z RDLP w Szczecinku wielo-
funkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „XX Mistrzostwa 
Polski Leśników w Tenisie Stołowym”, szczegółowo opisanej w 
cytowanym wniosku i zobowiązuję:
1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Karnieszewice do organizacji 

imprezy oraz do sporządzenia sprawozdania z powyższej 
imprezy pracowniczej zgodnie z przytoczonym wyżej zarządze-
niem. 

2. Wyznaczam Nadleśnictwo Karnieszewice na jednostkę wiodącą, 
której zakres działań w powyższym zakresie określa § 12 i § 13 
powyższego Zarządzenia nr 15.

3. Nadleśniczego Nadleśnictwa Karnieszewice do współdziałania z 
RDLP w Szczecinku w zakresie organizacji powyższej imprezy w 
ramach Porozumienia regulującego zakres zadań, system rozli-
czeń finansowych i odpowiedzialności wynikający z prac organi-
zacyjnych powyższej 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 Szczecinku, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Karnieszewice, 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 112
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

 
z dnia 11 lipca 2019 r.

 
w sprawie kontynuowania finansowania w roku 2019 

realizacji przedsięwzięć drogowych

ZI.771.28.2019

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, że Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz 
koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasu, racjo-
nalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa;

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

– mając na względzie: (1) postanowienia rozdziału IV Zarządzenia 
nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 sierp-
nia 2018 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych 
przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną 
(znak sprawy: OB.771.21.2018) – zwanego dalej Zarządzeniem  
nr 58/2018; (2) nabór i weryfikacje wystąpień nadleśnictw, które 
złożyły wnioski w zakresie budowy oraz przebudowy dróg leśnych 
lub/oraz wspomagania administracji publicznej w zakresie budowy, 
przebudowy lub istotnego remontowania drogowej infrastruktury 
technicznej, dokonane do czasu wydania niniejszej decyzji przez 
Wydział Infrastruktury Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 
łącznie z lustracjami i oględzinami terenowymi przeprowadzonymi 
pod kątem spełniania przez te wystąpienia postanowień zarządze-
nia, o którym mowa w ppkt 1; (3) postanowienia Decyzji nr 13 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 stycznia 
2019 r. w sprawie kontynuowania finansowania w roku 2019 reali-
zacji przedsięwzięć drogowych (znak sprawy: ZI.771.1.2019), gdzie 
niniejsza decyzja stanowi rozszerzenie katalogu zadań kontynu-
owanych ujętych w ww. decyzji – postanawiam, co następuje:

§ 1
Wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych o charak-

terze infrastrukturalnym, będące kontynuacją przedsięwzięć drogo-
wych z roku 2018, zakwalifikowanych do realizacji w roku 2019, 
obejmują jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, o których 
mowa w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej decyzji. (Załączników 
nie drukujemy – przyp. red.).

§ 2
1. W wykonaniu § 6 pkt 1, a także § 18 ust. 1 oraz § 19  Zarzą-

dzenia nr 58/2018, tworzy się listę wniosków dotyczących 
budowy lub przebudowy dróg leśnych (zaakceptowanych do 
realizacji w roku 2017 Decyzją nr 328 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie konty-
nuowania finansowania w roku 2018 realizacji przedsięwzięć 
drogowych), przyjętych do realizacji w roku 2019, stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. W wykonaniu § 6 pkt 1, a także § 18 ust. 1 oraz § 19  Zarzą-
dzenia nr 58/2018, tworzy się listę wniosków dotyczących finan-
sowania budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infra-
struktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy 
Państwowe administracji publicznej (zaakceptowanych do reali-
zacji w roku 2017 Decyzją Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych nr 328 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie konty-
nuowania finansowania w roku 2018 realizacji przedsięwzięć 
drogowych, w roku 2018 Decyzją Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych nr 73 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie kontynu-
owania finansowania w roku 2018 realizacji przedsięwzięć 
drogowych, w roku 2018 Decyzją Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych nr 74 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia 
do realizacji w roku 2018 nowych przedsięwzięć drogowych, 
finansowanych z wykorzystaniem środków funduszu leśnego, 
polegających na budowie lub przebudowie dróg wewnętrznych, 
będących drogami leśnymi oraz budowie, przebudowie lub 
istotnym remontowaniu drogowej infrastruktury technicznej w 
ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji 
publicznej), przyjętych do realizacji w roku 2019, stanowiącą 
załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 3
1. Stosownie do § 20 ust. 2 i 6 Zarządzenia nr 58/2018, nadleś- 

nictwa wymienione w załącznikach nr 1 i nr 2 przystąpią do 
spisania porozumień lub aneksów do porozumień. 

2. Na podstawie postanowień ust. 1 ww. nadleśnictwa przystąpią 
do spisania umów lub aneksów do umów, o których mowa w § 27 
Zarządzenia nr 58/2018.

§ 4
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 Statutu Lasów Państwowych stanowi, ze w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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DECYZJA NR 113
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 11 lipca 2019 r.
 

w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2019 nowych przedsięwzięć drogowych, 
finansowanych z wykorzystaniem środków funduszu leśnego, polegających na budowie lub przebudowie dróg leśnych 

oraz budowie, przebudowie lub istotnym remontowaniu drogowej infrastruktury technicznej 
w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej

ZI.771.28.2019

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, że Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz 
koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasu, racjo-
nalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa;

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

– mając na względzie: (1) postanowienia Zarządzenia nr 58 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie 
realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, 
mających związek z gospodarką leśną (znak sprawy: OB.771.21.2018) 
– zwanego dalej Zarządzeniem nr 58/2018; (2) nabór i weryfikacje 
wystąpień nadleśnictw, które złożyły wnioski w zakresie budowy oraz 
przebudowy dróg leśnych, lub/oraz wspomagania administracji publicz-
nej w zakresie budowy, przebudowy lub istotnego remontowania drogo-
wej infrastruktury technicznej, dokonane do czasu wydania niniejszej 
decyzji przez Wydział Infrastruktury Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych, łącznie z lustracjami i oględzinami terenowymi przepro-
wadzonymi pod kątem spełniania przez te wystąpienia postanowień 
zarządzenia, o którym mowa w ppkt 1, postanawiam, co następuje:

§ 1
W wykonaniu § 14 Zarządzenia nr 58/2018 ustala się:

1) sumaryczne zapotrzebowanie na środki, związane z funduszem 
leśnym, wynikające z:
a) wniosków zintegrowanych: 

S1 = 7 049 300,00 zł,
b) wniosków dotyczących budowy lub przebudowy dróg leśnych:

S2 = 22 503 600,00 zł,
c) wniosków dotyczących finansowania budowy, przebudowy 

lub istotnego remontowania drogowej infrastruktury tech-
nicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe 
administracji publicznej:

S3 = 23 188 700,00 zł;
2) pule środków, związanych z funduszem leśnym, do przezna-

czenia na finansowanie przedsięwzięć w realizacji:
a) wniosków zintegrowanych: 

Pzint. = 7 049 300,00 zł,
b) wniosków dotyczących budowy lub przebudowy dróg leśnych:

Pbud = 7 547 700,00 zł,

c) wniosków dotyczących finansowania budowy, przebudowy 
lub istotnego remontowania drogowej infrastruktury tech-
nicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe 
administracji publicznej: 

Padm = 10 403 600,00 zł.

§ 2
1. W wykonaniu § 18 ust. 1 oraz § 19 Zarządzenia nr 58/2018 

tworzy się listę wniosków zintegrowanych przyjętych do reali-
zacji w roku 2019, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej 
decyzji. (Załączników nie drukujemy – przyp. red.).

2. W wykonaniu § 18 ust. 1 oraz § 19 Zarządzenia nr 58/2018 
tworzy się listę wniosków dotyczących budowy lub przebudowy 
dróg leśnych, przyjętych do realizacji w roku 2019 wraz z listą 
rezerwową, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

3. W wykonaniu § 18 ust. 1 oraz § 19 Zarządzenia nr 58/2018 tworzy 
się listę wniosków dotyczących finansowania budowy, przebu-
dowy lub istotnego remontowania drogowej infrastruktury tech-
nicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe admini-
stracji publicznej, przyjętych do realizacji w roku 2019 wraz z listą 
rezerwową, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 3
1. W wykonaniu § 12 ust. 3 oraz § 19 Zarządzenia nr 58/2018 

wnioski, które po analizie spełniały co najmniej jeden z warunków 
zawartych w § 12 ust. 3, zostały odrzucone.

2. W wykonaniu § 15 ust. 4 Zarządzenia nr 58/2018 wnioski odrzu-
cone oraz te, które nie zostały ujęte na liście wniosków, o której 
mowa w § 18 ust. 2 i 3 Zarządzenia nr 58/2018, stanowią 
załącznik nr 4 do niniejszej decyzji.

§ 4
1. Stosownie do § 20 ust. 2 Zarządzenia nr 58/2018 nadleśnictwa 

wymienione w załącznikach nr 1, 2 i 3 przystąpią do spisania 
porozumień, których wzory stanowią załączniki nr 9, 10 i 11 do 
ww. zarządzenia.

2. Stosownie do § 20 ust. 4 Zarządzenia nr 58/2018 nadleśnictwa 
wymienione w załącznikach nr 2 i 3 jako rezerwowe mogą przy-
stąpić do spisania porozumień, o których mowa powyżej, tylko w 
przypadkach opisanych w cytowanym przepisie.

§ 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, ze w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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DECYZJA NR 115
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

 
z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie ustanowienia programu rozwojowego  
jako wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

EO.011.1.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tj. Dz. U. z  2018 r. poz. 2129), zwanej dalej ustawą, w 
związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe, zwanego dalej Statutem LP – w wykonaniu zadań 
wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych określonych w art. 33 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 8 
ustawy, a także w wykonaniu art. 56 ust. 2 oraz art. 58 ust. 2 pkt 1 
ustawy, postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Wprowadza się do stosowania program pn. „Rozwój potencjału 

wykonawczego i technicznego jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych oraz jego unowocześnienie” na lata 2020–2021.

2. Program, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszej 
decyzji.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

Załącznik do Decyzji nr 115 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 15 lipca 2019 r.

PROGRAM ROZWOJOWY 
W RAMACH WSPÓLNEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA 

LASÓW PAŃSTWOWYCH 

TYTUŁ PROGRAMU

Rozwój potencjału wykonawczego i technicznego jednostek 
organizacyjnych Lasów Państwowych oraz jego unowocze-
śnienie

Nazwa wydziału nadzorującego program

Wydział Innowacji i Organizacji DGLP

Uczestnicy programu oraz forma uczestnictwa

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych:
– nadleśnictwa,
– zakłady o zasięgu regionalnym,
– zakłady LP o zasięgu krajowym – Ośrodek Techniki Leśnej w 

Jarocinie.
Udział ww. jednostek organizacyjnych w programie odbywa się 

zgodnie z obowiązującymi zasadami ubiegania się i wykorzystania 
środków pieniężnych gromadzonych na funduszu leśnym.

Wszystkie wnioski powinny być sporządzone w formie pisemnej 
i kierowane do Dyrektora Generalnego LP z zachowaniem drogi 
służbowej po uzyskaniu pozytywnej oceny przez właściwego dyrek-
tora RDLP. Wnioski winny być należycie uzasadnione, a w przy-
padku zakupu planowanego poza OTL Jarocin należy podać 
dodatkowe wyjaśnienie zasadności zakupu na wolnym rynku.

Opis programu

Cel ogólny
Program o powyższym tytule stanowi wspólne przedsięwzięcie 

jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w ramach realiza-
cji którego zakłada się odnowienie środków technicznych poprzez 

zrealizowanie zakupów wspófinansowanych przy udziale  środków 
funduszu leśnego, pozwalających uzyskać bądź utrzymać na mini-
mum dotychczasowym poziomie możliwość realizacji zadań w 
oparciu o własny potencjał techniczny. Wynika to z wyraźnie wystę-
pującego na rynku braku zainteresowania realizacją zadań w 
formie usług zewnętrznych z zakresu zagospodarowania lasu oraz 
ze stopnia wyeksploatowania użytkowanych już w jednostkach 
organizacyjnych LP środków technicznych.

Realizacja tego programu stwarza jednocześnie szansę i prak-
tyczną możliwość bezpośredniego kontaktu, poznania oraz weryfikacji 
najnowszych osiągnięć techniczno-technologicznych, możliwość ich 
wdrożenia i sprawdzenia w różnych uwarunkowaniach gospodar-
czych, a tym samym uzyskania informacji i danych co do efektywności 
tych technologii, tj. kosztów pracy, normatywów pracochłonności oraz 
wydajności pracy, a także ich oddziaływania na środowisko leśne.

Stwarza to również szansę i warunki do promocji tych technolo-
gii i prezentacji prywatnym podmiotom świadczącym usługi w 
zakresie gospodarki leśnej w jednostkach Lasów Państwowych.

Cele szczegółowe
1. Odnowienie środków technicznych i tym samym zwiększenie 

potencjału wykonawczego własnych jednostek organizacyjnych 
w zakresie wykonawstwa prac związanych z pozyskiwaniem 
surowca drzewnego.

2. Standaryzacja i unowocześnienie wyposażenia technicznego 
jednostek organizacyjnych LP w zakresie potrzeb związanych z 
odnowieniem wyeksploatowanego parku maszynowego, 
gwarantującego szeroką możliwość mechanizacji prac, w szcze-
gólności z zakresu szkółkarstwa, zagospodarowania i ochrony 
lasu, w oparciu o jednorodne techniki i technologie prac leśnych 
z uwzględnieniem lokalnych rynków pracy.

3. W ramach przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym – dywer-
syfikacja działalności własnych jednostek organizacyjnych ze 
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szczególnym uwzględnieniem zakładów Lasów Państwowych o 
zasięgu krajowym i regionalnym, pozwalających na profesjo-
nalną realizację zlecanych lub zakładanych nowych zadań 
produkcyjnych, opartych na nowych technologiach produkcji, 
m.in. z wykorzystaniem surowca drzewnego, a także w oparciu 
o specjalistyczne maszyny i urządzenia do budowy, moderni-
zacji i konserwacji dróg leśnych oraz innych, związanych z dzia-
łalnością jednostek organizacyjnych na rzecz gospodarki leśnej.

W wyniku takich inicjatyw i przedsięwzięć stworzone będą nowe 
miejsca pracy, zwłaszcza na obszarach wiejskich, pozwalające 
jednostkom Lasów Państwowych aktywnie uczestniczyć w ich 
rozwoju oraz realizowaniu wspólnych inicjatyw w zakresie zadań 
związanych m.in. z lokalną infrastrukturą drogową w powiązaniu z 
gospodarką leśną.

Działania i zakres rzeczowy programu rozwojowego

1. W ramach odnowienia i unowocześnienia  parku maszynowego 
oraz standaryzacji wyposażenia technicznego – zakup maszyn i 
urządzeń przez jednostki organizacyjne LP, ze szczególnym 
uwzględnieniem wyprodukowanych przez Ośrodek Techniki 
Leśnej w Jarocinie, do wykonawstwa prac z zakresu:
l szkółkarstwa leśnego;
l przygotowania powierzchni (w tym gleby) do odnowień i zale-

sień oraz siewu;
l pielęgnacji;
l rozdrabniania pozostałości drewna po wykonanym pozy-

skaniu drewna;
l ochrony lasu (opryskiwanie) i ochrony ppoż.;
l gospodarki łowieckiej (zagospodarowanie poletek i pasów 

zaporowych, transportu tusz zwierzyny);
l zrywki i wywozu drewna lub innych materiałów;
l budowy, modernizacji i konserwacji dróg leśnych.

 Współfinansowanie zakupów przy udziale środków funduszu 
leśnego obywać się będzie w oparciu o zgłoszone faktyczne 
potrzeby na podstawie pisemnych wniosków złożonych do 
DGLP przez jednostki organizacyjne LP za pośrednictwem 
regionalnych dyrekcji LP. Wzór wniosku zostanie przesłany do 
jednostek stosownym pismem wraz z wezwaniem do złożenia 
propozycji zakupów.

 Zbiorcze zestawienie złożonych wniosków zostanie opracowane 
przez Wydział Innowacji i Organizacji i przekazane do akceptacji 
Dyrektorowi Generalnemu LP na etapie budowy planu finan-
sowo-gospodarczego.

 Zaakceptowane zestawienie zamówień zostanie przekazane do 
Ośrodka Techniki Leśnej jako podstawa do wszczęcia produkcji.

2. Realizacja zakupu maszyn i urządzeń do budowy, modernizacji i 
konserwacji dróg leśnych przez jednostki organizacyjne LP, w 
tym zakłady o zasięgu regionalnym, produkowanych przez 
Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie oraz na wolnym rynku.

 Przyznawanie środków realizowane będzie w sposób analo-
giczny do opisanego w pkt 1.

3. Inne zadania o charakterze innowacyjnym lub też przedsię-
wzięcia podjęte przez zakłady LP jako programy naprawcze, 
oparte na opracowanych przedwykonawczych analizach efek-
tywnościowych (biznesplanach), ukierunkowane na poprawę 
działalności tych zakładów i efektów ekonomicznych, składane 
do DGLP w formie wniosków.

Planowany okres realizacji programu oraz porządek prac 

Program w opisanym kształcie będzie realizowany w latach 
2020–2021. W okresie realizacji programu zakłada się następujące 
działania:
1. Analiza i rozpoznanie rynku potrzeb, oszacowanie i wstępne 

zaplanowanie budżetu.
2. Ostateczne zebranie wniosków i ich opracowanie w układzie 

jednostek organizacyjnych.

3. Zaplanowanie środków finansowych z funduszu leśnego na 
realizację poszczególnych komponentów programu na etapie 
budowy planu finansowo-gospodarczego i uzyskanie akceptacji 
Dyrektora Generalnego LP.

4. Przekazanie wnioskującym jednostkom oraz w uzasadnionych 
przypadkach OTL Jarocin wykazu zaakceptowanych wniosków 
(zamówień). W przypadku innych działań niż zakup maszyn i 
urządzeń, zgłaszanych w ciągu roku – wnioskowanie o środki 
funduszu leśnego oraz nadzór nad wdrażaniem działań innowa-
cyjnych lub realizacją programów naprawczych w zakładach, w 
których działania te zostały zaakceptowane i przyjęte do dofi-
nansowania.

5. Podsumowanie realizacji programu przez Wydział Innowacji i 
Organizacji DGLP.

Budżet programu i źródła jego finansowania 

Budżet będzie ustalany corocznie na podstawie  potrzeb zgło-
szonych przez jednostki oraz dostępnych środków funduszu leś-
nego.
1. Finansowanie programu odbywać się będzie z wykorzystaniem 

środków funduszu leśnego, ujętych w z planie finansowo-gospo-
darczym LP na dany rok lub też w trakcie roku z rezerwy ogólnej 
funduszu leśnego uruchamianej na podstawie wniosków złożo-
nych przez jednostki organizacyjne LP i zaakceptowanych na 
poziomie DGLP.

2. Współfinansowanie zakupów maszyn i urządzeń będzie możliwe 
do wysokości 75% wartości netto dokonanego zakupu. W przy-
padku pozostałych wnioskowanych działań decyzja o wysokości 
potencjalnego finansowania ze środków funduszu leśnego 
każdorazowo będzie podejmowana w sposób indywidualny.

3. Współfinansowanie w ramach programu będzie możliwe w 
odniesieniu do środków trwałych z wyłączeniem pozycji koszto-
wych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatko-
wymi oraz polityką rachunkowości PGL LP1.

4. Rozliczanie programu przebiegać będzie w oparciu o składane 
do DGLP dokumenty – noty księgowe, wystawiane przez regio-
nalne dyrekcje LP z załączonymi kopiami faktur za zrealizowane 
etapy zadań lub zakupy środków technicznych, natomiast w 
przypadku zakładów o zasięgu krajowym – na podstawie faktur.

Monitorowanie realizacji programu

Nadzór nad realizacją programu sprawować będzie Wydział 
Innowacji i Organizacji Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Wymieniony wydział zobowiązany jest do bieżącego monitoro-
wania przebiegu realizacji programu, analizowania sytuacji zagra-
żających jego realizacji, informowania o powyższym przełożonych 
oraz sporządzania stosownych informacji z tego zakresu.

Program opracował 
Wydział Innowacji i Organizacji

                                        ……………………………………………

Akceptacja programu przez Zastępcę Dyrektora Generalnego 
ds. Ekonomicznych:

                                        ……………………………………………

Zatwierdzam do realizacji:

1 Aktualnie obowiązujący próg to 10 000 PLN netto.
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DECYZJA NR 118
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

 
z dnia 17 lipca 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie 
w organizacji wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej 

pod nazwą własną „XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników” 
na terenie RDLP w Szczecinie

GK.166.8.2019

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 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 
pkt 1a ustawy o lasach3, a także w § 8 ust. 2  pkt 44 ww. Statutu – 
postanawiam, co następuje:

§ 1
W nawiązaniu do przesłanego przez Dyrektora Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie wniosku z dnia 11 
kwietnia 2019 r., znak OR.166.7.2019, w sprawie zgody na współ-
udział w organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej – na 
podstawie Zarządzenia nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie systemu imprez 
pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe, znak: GK.166.3.2016 (z późn. zm.) – wyrażam zgodę 
na współdziałanie w organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowni-
czej pod nazwą własną „XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników” na 
terenie RDLP w Szczecinie, szczegółowo opisanej w cytowanym 
wniosku i zobowiązuję:

1. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szcze-
cinie do współdziałania ze  Związkiem Leśników Polskich w 
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie organizacji powyższej 
imprezy w ramach Porozumienia regulującego zakres zadań, 
systemu rozliczeń finansowych i odpowiedzialności wynikający 
z prac organizacyjnych powyższej imprezy.

2. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szcze-
cinie do sporządzenia sprawozdania z powyższej wielofunk-
cyjnej imprezy pracowniczej zgodnie z przytoczonym wyżej 
zarządzeniem.

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 Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Szczecinie, Wydział Zarządzania Zaso-
bami 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 122
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych 
i edukacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

o charakterze liniowym, zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez j.o. PGL LP

ZE.715.3.1.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych – mając na względzie, że:

1) dane z inwentaryzacji będą podstawą utworzenia zmodyfiko-
wanego portalu „Czaswlas.pl”, będącego elementem projektu 
rozwojowego „Wielki Szlak Leśny”, powołanego decyzją  
nr 573 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
14 grudnia 2016 r.; 

2) dane z inwentaryzacji będą podstawą do racjonalizacji sposobu 
zarządzania infrastrukturą turystyczną na terenie PGL LP;

3) dane z inwentaryzacji zasilą bazę Banku Danych o Lasach;
4) inwentaryzacja obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych  

PGL LP o charakterze liniowym zostanie zakończona do 
końca pierwszego kwartału 2020 r. –

– postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Zobowiązuję nadleśniczych i dyrektorów zakładów do przepro-

wadzenia inwentaryzacji obiektów rekreacyjno-wypoczynko-
wych i edukacyjnych PGL LP o charakterze liniowym – ścieżek 
dydaktycznych oraz szlaków turystycznych zlokalizowanych na 
terenach będących w ich zarządzie, przy zachowaniu terminów 
zawartych w ust. 2.

2. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:
1) ścieżki dydaktyczne – do dnia 30 września 2019 r. RDLP 

przekazują pliki w formacie SHP do DGLP;
2) szlaki turystyczne – do 28 lutego 2020 r. RDLP przekazują 

pliki w formacie SHP do DGLP.

3. Inwentaryzacja musi być przeprowadzona z udziałem osoby 
odpowiedzialnej za realizację zadań z zakresu turystyki/edukacji 
oraz osoby odpowiedzialnej za realizację zadań związanych z 
leśną mapą numeryczną w nadleśnictwie oraz analogicznie 
osób w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych.

4. Efektem inwentaryzacji będzie utworzona lub zaktualizowana 
warstwa Leśnej Mapy Numerycznej z informacjami o wrysowa-
nych obiektach liniowych (z atrybutami).

5. Sposób uzupełniania geometrii warstwy oraz uzupełniania atry-
butów tabeli pozostawia się w gestii nadleśnictw.  

6. Inwentaryzacja odbywa się na podstawie:
1) „Kategorii i definicji wybranych obiektów rekreacyjno-wypo-

czynkowych i edukacyjnych zlokalizowanych na terenach 
zarządzanych przez j.o. PGL LP”, wprowadzonych zarządze-
niem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 18 października 2018 r.;  

2) Instrukcji dostępnej na stronie https://www.inwentaryzacja-
-turystyczna.lasy.gov.pl/.

  
§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Z upoważnienia:
Zastępca Dyrektora Generalnego 

ds. Ekonomicznych
dr inż. Krzysztof Janeczko

Załącznik do Decyzji nr 122
 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych                     

z dnia 29 lipca 2019 r. 

Inwentaryzacja  podzielona jest na dwa etapy:
l Etap I – inwentaryzacja ścieżek dydaktycznych. Raporto-

wanie RDLP do DGLP nastąpi do 30 września 2019 r.
l Etap II – inwentaryzacja szlaków turystycznych. Raporto-

wanie  RDLP do DGLP nastąpi do 28 lutego 2020 r.

Celem inwentaryzacji jest zebranie aktualnych danych dotyczą-
cych liczby obiektów posiadanych przez wszystkie jednostki organi-
zacyjne PGL LP. Dane te zostaną później wczytane do nowej bazy 
portalu Czaswlas.pl i Banku Danych o Lasach oraz będą wykorzy-
tywane w raportowaniu stanu infratsruktury LP innym podmiotom, 
np. GUS czy ministerstwu.

I. Zakres zadań poszczególnych j.o. PGL LP i osób podczas 
inwentaryzacji

Inwentaryzacja będzie podzielona na dwa etapy:
a) inwentaryzacja ścieżek dydaktycznych zlokalizowanych na 

terenach zarządzanych przez PGL LP, utworzonych 
zarówno przez j.o. Lasów Państwowych, jak i podmioty 
zewnętrzne;

b) inwentaryzacja szlaków turystycznych zlokalizowanych na 
terenach zarządzanych przez PGL LP, utworzonych 
zarówno przez j.o. Lasów Państwowych, jak i podmioty 
zewnętrzne. 

1 Art. 33 ust. 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 § 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.
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Inwentaryzacja będzie polegać na wrysowaniu lub ewentual-
nej korekcie istniejącego przebiegu wszystkich ścieżek dydak-
tycznych oraz uzupełnieniu atrybutów na Leśnej Mapie 
Numerycznej.

Inwentaryzacja na poziomie j.o. PGL LP – nadleśnictw

Konieczna jest współpraca osób kompetentnych w minimum 
dwóch zakresach:

a) osoby odpowiedzialnej za realizację zadań z zakresu tury-
styki/edukacji. Jej zadaniem powinno być m.in.:
l zebranie wszystkich informacji na temat przebiegu 

obiektów liniowych w terenie, 
l zebranie informacji dodatkowych na temat poszczegól-

nych odcinków szlaków i ścieżek dydaktycznych,
l przekazanie kompletu danych do osoby odpowiedzialnej w 

j.o. PGL LP za Leśną Mapę Numeryczną (dalej: LMN),
l sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych przez 

osobę odpowiedzialną w j.o. PGL LP za LMN oraz zapro-
ponowanie ewentualnych poprawek i uzupełnień,

l przesłanie do RDLP  pliku .shp w terminie wskazanym 
przez RDLP;

b) osoby odpowiedzialnej za realizację zadań związanych z 
LMN. Jej zadaniem powinno być wrysowanie dostarczonych 
danych na LMN zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 2 
tejże instrukcji.

Inwentaryzacja na poziomie RDLP

Konieczna jest współpraca osób kompetentnych w dwóch wyżej 
opisanych zakresach. 

RDLP są odpowiedzialne za: 
a) prawidłowość geometrii obiektów, strukturę tabeli atrybutów 

oraz układ współrzędnych PUWG 1992; 
b) zachowanie ciągłości wrysowanych obiektów liniowych na 

granicy nadleśnictw i kompletność wprowadzonych danych 
atrybutowych;

c) prawidłowe kodowanie atrybutów w stronie kodowej CP 1250;
d) zgłoszenie do j.o. PGL LP ewentualnych uwag do przesła-

nych danych celem ich poprawy w ustalonym przez RDLP 
terminie;

e) raportowanie pełnej bazy danych dot. obiektów liniowych do 
DGLP w postaci pliku .shp, na adres mailowy – turystyka@
lasy.gov.pl w nieprzekraczalnych terminach, o których mowa 
na początku niniejszej instrukcji. 

II. Jak prawidłowo wykonać inwentaryzację ścieżek dydak-
tycznych?

Inwentaryzacja będzie polegać na wrysowaniu lub ewentual-
nej korekcie istniejącego przebiegu wszystkich ścieżek dydak-
tycznych oraz uzupełnieniu atrybutów na Leśnej Mapie 
Numerycznej.

Ścieżka dydaktyczna to wytyczony i oznaczony liniowy obiekt 
rekreacyjno-wypoczynkowy służący realizacji zajęć z zakresu 
edukacji leśnej, wyposażony w urządzenia obsługi ruchu turystycz-
nego, w szczególności tablice informacyjne i edukacyjne. Ścieżka 
umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności z przewodnikiem lub 
samodzielnie.

1. Jakie dane są zbierane?

l Każda ścieżka dydaktyczna, która ma charakter osobnego 
obiektu w terenie, musi być wykazana jako osobny obiekt na 
mapie. Jeżeli ścieżka się rozwidla i/lub posiada pętle/odnogi, 
muszą być wrysowane jako jeden obiekt. Jeżeli jest wątpli-
wość, które odcinki należy zaklasyfikować do danego obiektu, 
zaleca się, aby były to te odcinki, które mają ten sam znak lub 
kolor. 

l Każda ścieżka dydaktyczna będzie miała swój numer obiektu w 
tabeli, który będzie się generować w sposób automatyczny. Numer 
ten ma wyłącznie na celu łatwą identyfikację obiektu (id_ob).

l Kolejność wrysowywanych odcinków ścieżek nie ma znaczenia. 
Kluczowe jest to, aby posiadały one swoją ciągłość na mapie, 
jeśli posiadają ciągłość w terenie. 

l Ścieżki będą miały swoje kody standardu LMN. W przypadku 
ścieżek dydaktycznych będzie to SC DYDAK. Kody dla szlaków 
są na etapie tworzenia. 

l Każdy obiekt musi mieć swoją własna nazwę, która będzie iden-
tyfikować obiekt z poziomu turysty. Tworząc nazwy, należy 
unikać zbyt długich nazw, nie powtarzać w opisie nazwy słowa 
„ścieżka dydaktyczna”. Nie nazywamy ścieżek numerami 
wydzieleń, działek itp. Jeżeli ścieżka nie ma nazwy, zaleca się ją 
nadać. Niedozwolone jest wpisywanie słowa „brak” lub stawianie 
kreski. 

l Pole „wyłączny zarządca”. Jeżeli są to ścieżki PGL LP, należy 
wpisać T (tak). Jeżeli obowiązki odnośnie do zarządzania 
ścieżką spoczywają na  podmiocie zewnętrznym, a przede 
wszystkim poparte jest to stosowną umową, to należy wybrać 
„NIE”, co oznacza, że istnieje pisemna forma ustaleń pomiędzy 
PGL LP a podmiotem zewnętrznym, np. gminą lub stowarzysze-
niem, określająca wzajemne prawa i obowiązki w zakresie 
zarządzania obiektem.

l Każdy obiekt musi mieć zdefiniowane jego dostosowanie do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jest możliwe wpisanie 
trzech znaków, w zależności od rodzaju dostosowania obiektu: 
ruchowo (r), wzrokowo (w), słuchowo (s), brak dostosowania 
(puste pole). Możliwe jest wpisywanie również wersji kombino-
wanych, np. wzrokowo i słuchowo. 

l Dla każdego obiektu trzeba podać informację, czy posiada, czy 
też nie tablice dydaktyczne. Nie jest konieczne podawanie liczby 
tablic. Wystarczy wybrać odpowiedź „tak” lub „nie”. 

2. Uzupełnianie geometrii (wskazówki dla administratorów 
LMN)

2a. Ścieżki dydaktyczne:
a) sposób uzupełniania geometrii warstwy oraz uzupełniania 

atrybutów tabeli pozostawia się w gestii nadleśnictw;
b) za zebranie i weryfikację danych powinna odpowiadać osoba, 

która w zakresie obowiązków ma turystykę. Za naniesienie 
danych do LNM odpowiada osoba ds. LMN. Zarówno w 
nadleśnictwach, jak i RDLP;

c) bezwzględnie należy zachować:
l strukturę tabeli warstwy (nie można zmieniać nazw pól ani 

ich typu i szerokości),
l uzupełnienie atrybutów należy wykonać w podanej stronie 

kodowej CP 1250,
l kodem używanym do zapisu ścieżek dydaktycznych pozo-

staje tylko kod: SC DYDAK (pole kod_ob),
l obiekt geometryczny może być linią lub multilinią;

d) obiekty o kodzie SC DYDAK (kod SLMN) ze strukturą tabeli:

id_ob kod_ob szer nzw_ob nspraw petla tabedu wyl_zarz

SC DYDAK Nazwa własna (RWS) T/N T/N T/N

gdzie:
l pola oznaczone kolorem szarym są standardowymi polami 

warstwy tur_lin propagowanej z poziomu RDLP,
l id_ob – kolejny numer obiektu w tabeli (pole nie może pozo-

stać puste),
l kod_ob – kod standardu SLMN – w przypadku ścieżek 

dydaktycznych obowiązuje kod SC DYDAK (pole nie może 
pozostać puste),

l szer – kod standardu SLMN, pole pozostaje puste, nie będzie 
wypełniane,
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l nzw_ob – nazwa własna obiektu (pole powinno zostać 
wypełnione – maksymalna długość pola wynikająca ze struk-
tury warstw propagacji 50 znaków – należy unikać zbyt 
długich nazw, nie powtarzać w opisie nazwy słowa „ścieżka 
dydaktyczna”). 

Przykład:
– źle – Ścieżka edukacyjna „Zielony Zakątek”,
– dobrze – Zielony Zakątek.

 Nie nazywamy ścieżek numerami wydzieleń, działek itp. (pole  
nie może pozostać puste).

 W wypadku braku nazwy ścieżki, należy ją nadać. Nie wpisu-
jemy słowa „brak”.
l nspraw – zamknięty słownik dla dostosowania obiektu do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami r/w/s. Pole znakowe 
ma szerokość 3 znaków. Przy braku dostosowania pozosta-
wiamy puste pole; ruchowo – r, wzrokowo – w, słuchowo – s. 

W polu o szerokości trzech znaków istnieje możliwość wpisania 
wszystkich trzech kodów, np. „rws” lub kombinacji faktycznej, 
np. dostosowana ruchowo i wzrokowo – „rw”. Uwaga! Puste pole 
oznacza brak dostosowania ścieżki dla osób z niepełnosprawno-
ściami.

l petla – pole flaga T/N (pole nie może pozostać puste).
 T – pętla – punkt startu i zakończenia w tym samym miejscu,
 N – brak pętli,
l tabedu – na ścieżce znajdują się tablice edukacyjne T/N (tak/

nie) – pole nie może pozostać puste,
l wyl_ zarz – „wyłączny zarządca” – pole flaga T/N (pole nie 

może pozostać puste).
 N – oznacza, że istnieje pisemna forma ustaleń pomiędzy 

PGL LP a podmiotem zewnętrznym, np. gminą lub stowarzy-
szeniem, określająca wzajemne prawa i obowiązki w zakresie 
zarządzania obiektem,

T – brak umów;

e) ilustracja warstwy oraz struktury tabeli (zrzut z QGIS):
 f) uwaga: kodowanie tabel atrybutowych – zgodnie ze SLMN 

– CP1250;
g) atrybuty warstwy sc_dydak.shp nie mogą być puste poza 

polem nspraw – w wypadku, gdy ścieżka nie jest dostoso-
wana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, oraz polem 
szer.; 

h) w pliku sc_dydak.shp umieszczono przykładowy obiekt 
ścieżki, który należy usunąć po uzupełnieniu geometrii i atry-
butów własnymi obiektami nadleśnictwa;

 i) na poziomie RDLP, po zebraniu danych z poszczególnych 
nadleśnictw, należy skontrolować: 
l prawidłowość geometrii obiektów, strukturę tabeli atry-

butów oraz układ współrzędnych PUWG 1992,
l kompletność atrybutów warstwy opisanych wyżej w  

instrukcji,
l prawidłowe kodowanie atrybutów w stronie kodowej 

CP 1250;
j) warstwy ścieżek dydaktycznych z poszczególnych nadleś-

nictw należy zagregować do jednej warstwy w danej RDLP.  
Pliki warstwy sc_dydak należy spakować do jednego 
archiwum, nadając mu nazwę według szablonu: nn_sc_
dydak,  gdzie nn = nr RDLP (przykład dla RDLP Wrocław 
13_sc_dydak.zip).

Spakowane warstwy należy przesłać w nieprzekraczalnym termi-
nie do 30 września 2019 r. na adres mailowy: turystyka@lasy.gov.pl 
oraz do wiadomości na adres mailowy:  piotr.kyc@wroclaw.lasy.gov.pl. 

2b. Szlaki turystyczne 
Instrukcja zostanie przekazana pismem uzupełniającym w 

późniejszym czasie oraz będzie umieszczona na forum inwentary-
zacyjnym.

3. Mam problem z wprowadzaniem danych geometrycznych i 
atrybutów. Co mam zrobić?

Pomoc można otrzymać:
a) na forum znajdującym się w intranecie: https://www.inwenta-

ryzacja-turystyczna.lasy.gov.pl/;
b) u koordynatora w zakresie LMN – telefonicznie w dni robocze 

od godziny 8:00 do 10:00 pod numerem telefonu (71) 377 17 09 
(RDLP we Wrocławiu – Piotr Kyc);

c) u koordynatorek w zakresie atrybutów – telefonicznie w dni 
robocze od godziny 8.00 do 10.00 pod numerami telefonu 
(42) 677 25 38 (ORWLP w Bedoniu – Wioletta Kacprzyk) 
oraz (22) 589 82 37 (Wydział Społecznych Funkcji Lasu 
DGLP – Maria Rothert).

4. Czy będzie można zapoznać się z wynikami inwentaryzacji? 

Po zakończeniu inwentaryzacji informacje będą do wglądu w 
Banku Danych o Lasach oraz na stronie www.czaswlas.pl.

III. Jak prawidłowo wykonać inwentaryzację szlaków turystycz-
nych?

Instrukcja zostanie przekazana pismem uzupełniającym w 
późniejszym czasie oraz będzie umieszczona na forum inwentary-
zacyjnym.
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DECYZJA NR  126
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych  
odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących 

zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych 

EZ.270.1.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.)1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych, o którym mowa w § 33  ust. 3 pkt 33 ustawy o lasach, posta-
nawia się, co następuje:

§ 1
Udostępnia się w postaci elektronicznej, do użytku wewnętrz-

nego, jednolite wzory niżej wymienionych dokumentów do wyko-
rzystania w procedurach przetargowych związanych z zamawianiem 
przez jednostki organizacyjne LP usług leśnych z zakresu gospo-
darki leśnej:

1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącz-
nikami, zwaną dalej „SIWZ ” – załącznik nr IA określający 
wzór SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego z wykorzystaniem miniPortalu 
Urzędu Zamówień Publicznych oraz załącznik IB określający 
wzór SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego z wykorzystaniem innych plat-
form niż miniPortal Urzędu Zamówień Publicznych;

2) Komentarz do SIWZ i umowy – załącznik nr II
– stanowiące załączniki do niniejszej decyzji. (Załączników nie 
drukujemy – przyp. red.).

§ 2
Udostępnione wzory specyfikacji istotnych warunków zamówie-

nia i umów można adaptować do występujących indywidualnych 
potrzeb i uwarunkowań w poszczególnych jednostkach organiza-
cyjnych LP, z zastrzeżeniem § 3 i § 4.

§ 3
3.1. Określa się standardy jakościowe odnoszące się do wszyst-

kich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących 
usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych, zwane dalej „Standar-
dami jakościowymi”. Standardy jakościowe określone zostały 
w załączniku nr 4 do SIWZ (pt. Opis standardu technologii 
wykonawstwa prac leśnych). 

3.2. Adaptacja standardu jakościowego do potrzeb danej jednostki 
organizacyjnej LP może odbywać się jedynie na zasadach 
określonych w Komentarzu do SIWZ i umowy, stanowiącym 
załącznik nr II do niniejszej decyzji. 

3.3. Rekomenduje się zastosowanie Standardów jakościowych bez 
wprowadzania zmian i modyfikacji, z zastrzeżeniem ust. 3.2., 
jako warunku zastosowania kryterium ceny jako kryterium oceny 
ofert o wadzie większej niż 60%, z zastrzeżeniem konieczności 
spełnienia wszystkich wymagań określonych w art. 91 ust. 2a 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

3.4. Rekomenduje się zlecanie pozyskania maszynowego, 
podzielenie przedmiotu zamówienia na części w celu wyzwo-
lenia konkurencyjności. 

3.5. Rekomenduje się stosowanie rozliczeń z wykonawcami usług 
leśnych wg jednostek naturalnych, co będzie systemem doce-
lowym.

§ 4
Przy opracowywaniu dokumentów przetargowych należy zacho-

wać wskazane poniżej zapisy wzorów  SIWZ:
1) pkt 3.3 do 3.6 dot. zasad ogólnych realizacji przedmiotu 

zamówienia;
2) prawo opcji i jej wielkości do 20% wartości przedmiotu zamó-

wienia;
3) katalog kar i ich wysokość, z zastrzeżeniem przypadków, w 

których zastosowanie danej kary umownej jest bezprzedmio-
towe z uwagi na przedmiot zamówienia (np. szkółka leśna);

4) standardów jakościowych w przypadku stosowania kryterium 
ceny jako kryterium oceny ofert o wadzie większej niż 60%.

§ 5
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyko-

nanie usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej ogłaszać 
niezwłocznie po zatwierdzeniu wytycznych do planu finansowo-
-gospodarczego.

§ 6
Zobowiązuje się regionalne dyrekcje LP do monitorowania i 

koordynacji procesu udzielania zamówień publicznych na wykona-
nie usług leśnych, w tym zastosowania niniejszej decyzji, przez 
podległe jednostki.

§ 7
Traci moc Decyzja nr 148 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie 

udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów dotyczących 
zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednost-
kach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak sprawy: 
EZ.270.1.2018).

§ 8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

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 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych” oraz ust. 3 pkt 3 stanowi, że Dyrektor Generalny „inicjuje, organizuje, oraz koordynuje przedsięwzię-
cia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa”.

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 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 3 stanowi, że Dyrektor Generalny „inicjuje, organizuje, oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i 
rozwoju leśnictwa”. 
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
NA PODSTAWIE ART. 40A USTAWY O LASACH,

ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Lipusz
Sulęczyno
11r

Chośnica
Parchowo
Bawernica 10 
77-124 Parchowo

11/2
SL1B/00023903/0
768

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny 
w zabudowie bliźniaczej 
z budynkiem gospodarczym.
Pustostan

2. Lębork
Łeba
58c

Łebieniec
Wicko
Steknica 4/1 
84-360 Łeba

348
SL1L/00017874/2
(udział 31/100)

samodzielny lokal mieszkalny 
wraz z udziałem 
w  budynku gospodarczym.
Zasiedlony

3. Lębork
Łeba
58c

Łebieniec
Wicko
Steknica 4/2 
84-360 Łeba

348
SL1L/00017874/2
(udział 22/100)

samodzielny lokal mieszkalny 
wraz z udziałem 
w  budynku gospodarczym.
Zasiedlony

4. Lębork
Łeba
58c

Łebieniec
Wicko
Steknica 4/3 
84-360 Łeba

348
SL1L/00017874/2
(udział 28/100)

samodzielny lokal mieszkalny 
wraz z udziałem 
w  budynku gospodarczym.
Zasiedlony

5. Lębork
Łeba
58c

Łebieniec
Wicko
Steknica 4/4 
84-360 Łeba

348
SL1L/00017874/2
(udział 19/100)

samodzielny lokal mieszkalny 
wraz z udziałem 
w  budynku gospodarczym.
Zasiedlony

6. Lubichowo
Osieczna
149a

Osówek
Osieczna
Osówek 87 
83-242 Osieczna

149/2
GD1A/00020184/6
2730

budynek jednorodzinny 
z dwoma budynkami 
gospodarczymi.
Zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 20 sierpnia 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Dukla
Tylawa
126k

Tylawa
Dukla
Zyndranowa 35
38-450 Dukla

330/4
KS1K/00019591/8
1312

330/7
KS1K/00019591/8
47 (udział 1/2)

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny 
w zabudowie bliźniaczej wraz 
z budynkiem gospodarczym, 
kotłem 
i udziałem w oczyszczalni 
ścieków, zasiedlony 

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 31 maja 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno

Skorygowany wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

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. Ustrzyki Dolne 
Brzegi
43i, f

Brzegi Dolne
Ustrzyki Dolne
Brzegi Dolne 127
38-700 Ustrzyki Dolne

597/3
KS2E/00026827/5
1840

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 31 maja 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno

Skorygowany wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Młynary
Młynary
245k

Sąpy
Młynary
Sąpy 21 
14-420 Młynary

3246/22
EL1B/00023232/2
1135

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny 
z budynkiem gospodarczym.
Zasiedlony

2. Parciaki
Parciaki
163t

Parciaki
Jednorożec
Budziska 4 
06-323 Jednorożec

2234/7
OS1P/00027873/7
1614

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny  
w zabudowie bliźniaczej 
z budynkiem gospodarczym.
Zasiedlony

3. Parciaki
Parciaki
163t

Parciaki
Jednorożec
Budziska 4A 
06-323 Jednorożec

2234/8
OS1P/00027873/7
898

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny  
w zabudowie bliźniaczej 
z budynkiem gospodarczym.
Zasiedlony

4. Szczytno
Szczytno
148r

Piduń
Jedwabno
Piduń 10 
12-122 Jedwabno

113
OL1S/00030737/0
1987

budynek jednorodzinny,  
z dwoma budynkami 
gospodarczymi.
Zasiedlony

5. Szczytno
Szczytno
208r

Piduń
Jedwabno
Piduń 18 
12-122 Jedwabno

112
OL1S/00030737/0
1973

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny 
z dwoma budynkami 
gospodarczymi.
Zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 20 sierpnia 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. Krotoszyn
Gliśnica
18n

Łąkociny
Ostrów Wielkopolski
Łąkociny 1
63-410 Ostrów Wielkopolski

536/1
KZ1W/00086280/0
2410 

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, 
zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym i przydomową 
oczyszczalnią ścieków

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 20 sierpnia 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Pniewy
Niemierzewo
60f (cz.)

Kwilicz
Kwilicz
Dąbrowa Gajówka 2/1
64-420 Kwilicz

675/1
PO2A/00042374/4
2859 
(udział 15862/68097)

lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym 
z przynależnymi 
pomieszczeniami 
gospodarczymi.
Zasiedlony

2. Kalisz
Pieczyska
395d

Pieczyska
Brzeziny
Pieczyska 76/1
62-874 Brzeziny

5281/6
KZ1A/00039497/0
2365
(udział w nieruchomości 
22623/44420)

lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym 
wraz z przynależnym 
budynkiem  gospodarczym.
Zasiedlony

3. Kalisz
Pieczyska
395d

Pieczyska
Brzeziny
Pieczyska 76/2
62-874 Brzeziny

5281/6
KZ1A/00039497/0
2365
(udział w nieruchomości 
21797/44420)

lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym 
wraz z przynależnym 
budynkiem  gospodarczym.
Zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 20 sierpnia 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań

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. Międzyrzecz
Białe Łąki
356r

Popowo
Bledzew
Popowo 1 
66-350 Bledzew

2046/3  
GW1M/00040559/5
1994

Budynek mieszkalny 
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym. 
Zasiedlony

2. Międzyrzecz
Międzyrzecz
197z

Międzyrzecz-1
Międzyrzecz
ul. Marcinkowskiego 17/4 
66-300 Międzyrzecz

350
GW1M/00027970/5
864 
(udział 188/1000)

lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym.
Zasiedlony

3. Międzyrzecz
Białe Łąki
303w, t

Kalsko
Międzyrzecz
Brzozowy Ług 3
66-300 Międzyrzecz

2303/1
GW1M/00052142/6
1985

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny 
z dwoma budynkami 
gospodarczymi.
Zasiedlony

4. Międzyrzecz
Międzyrzecz
74t, w

Święty Wojciech
Międzyrzecz
Głębokie 2
66-300 Międzyrzecz

2074/10
GW1M/00052134/7
1955

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny 
z dwoma budynkami 
gospodarczymi.
Zasiedlony

Dokończenie tabeli na str. 32

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

5. Kłodawa
Kłodawa
246f

Rybakowo
Kłodawa
Rybakowo
ul. Lipowa 46
66-415 Kłodawa

449/1
GW1G/00116800/8
2251

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny 
z dwoma budynkami 
gospodarczymi.
Zasiedlony

6. Bierzwnik
Bierzwnik
491z

Chłopowo
Krzęcin
Pluskocin 2 
73-231 Krzęcin

1130  
GW1M/00024320/0
1486

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym.
Zasiedlony

7. Myślibórz
Myślibórz
340b

Myślibórz
Myślibórz
1 Maja 17/9
74-300 Myślibórz

397/2
SZ1M/00048969/5
1046
(udział 85/1000)

lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym.
Pustostan

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 20 sierpnia 2019 r.

Dokończenie tabeli ze str. 31

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. Miastko
Miastko
796r, n, o, p, s, y

Miastko
Koczała
Niesiłowo 3 m. 5
77-220 Koczała

390; 391; 392; 393; 394; 395
SL1M/0014955/4
8491 
(udział 80/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku pięciorodzinnym 
wraz z przynależną piwnicą.
Zasiedlony

2. Świdwin
Podwilcze
78A s

Sławoborze
Sławoborze
ul. Krzyżowa 10/9
78-314 Sławoborze

78/15
KO2B/00021355/8
836 
(udział 1001/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
wraz z przynależną piwnicą 
w budynku wielorodzinnym.
Zasiedlony

3. Człuchów
Lipie
137h-01 (cz.)

Jaromierz
Człuchów
Jaromierz 24
77-300 Człuchów

5137/3
SL1Z/00022093/2
1974 

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, z dwoma 
budynkami gospodarczymi.
Zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 20 sierpnia 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Milicz
Cieszków
287n

Wróbliniec
Milicz
Górale 1/2
56-300 Milicz

321/1
WR1M/00032001/2
2038
(udział 1347/3676)

lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym 
z budynkiem gospodarczym.
Pustostan

2. Milicz
Cieszków
200ix

Rakłowice
Cieszków
Rakłowice 32
56-330 Cieszków

131/1
WR1M/00021534/7
1449

budynek jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.
Zasiedlony

3. Milicz
Kubryk
139g

Pierstnica
Krośnice
Dziewiętlin 12
56-320 Krośnice

710
WR1M/00021582/8
2359

budynek jednorodzinny
z czterema budynkami 
gospodarczymi.
Pustostan

4. Milicz
Milicz
44d

Duchowo
Milicz
Duchowo 47
56-300 Milicz

287
WR1M/00021559/8
1814

budynek jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.
Zasiedlony

5. Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
525j

Siedlec
Długołęka
Pierwoszów 1
55-090 Długołęka

380/1
WR1E/00052071/1
1421

budynek jednorodzinny
z dwoma budynkami 
gospodarczymi.
Zasiedlony

6. Miękinia
Miękinia
313o

Chwalimierz
Środa Śląska
Chwalimierz 2
55-300 Środa Śląska

273/314
WR1S/00053439/9
1585

budynek jednorodzinny
z dwoma budynkami 
gospodarczymi.
Zasiedlony

7. Wołów
Dębno
272w

Wołów
Wołów
ul. Kościuszki 15
56-100 Wołów

8/123
WR1L/00001122/9
1304

budynek jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.
Zasiedlony

8. Oborniki Śląskie
Oborniki Śląskie
174o

Rościsławice
Oborniki Śląskie
ul. Wołowska 90
55-120 Oborniki Śląskie

504/1
WR1W/00024818/4
1463

budynek jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.
Zasiedlony

9. Oborniki Śląskie
Bagno
234j

Wielka Lipa
Oborniki Śląskie
Wielka Lipa 43/2
55-120 Oborniki Śląskie

520/1
WR1W/00024818/1
808
(udział w działce
2850/10000;
udział w budynku
3245/10000)

lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym 
z przynależnymi 
pomieszczeniami 
gospodarczymi.
Zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 20 sierpnia 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Wolsztyn
Obra
164 l

Nowa Obra
Wolsztyn
Nowa Obra 6 
64-211 Obra

431/1
PO1E/00036147/6
2084

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny,
dwa budynki gospodarcze.
Zasiedlony

2. Brzózka
Bobrowice
222m

Strużka
Bobrowice
Strużka 42
66-627 Bobrowice

222/3
ZG1K/00011298/7
3000

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny,
trzy budynki gospodarcze.
Zasiedlony

3. Brzózka
Pław
161h

Lubiatów
Dąbie
Lubiatów 45/1 
66-615 Dąbie

397
ZG1K/00025591/2
3383
(udział 517/1000)

lokal mieszkalny w budynku 
dwurodzinnym 
wraz z udziałem w dwóch 
budynkach gospodarczych. 
Zasiedlony

4. Szprotawa
Szprotawa
181A kx 

Szprotawa
Szprotawa
ul. Żagańska 24
67-300 Szprotawa

619
ZG1G/00044469/3
1677

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny,
dwa budynki gospodarcze.
Zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 20 sierpnia 2019 r.

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

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok
Nadleśnictwo Ełk

Na podstawie postanowień art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) oraz Ramowych 
wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., znak spr.: ZS-D-2141-11-2/12), a także zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Białymstoku (pismo z dnia 1 lipca 2019 r., znak spr.: ZS.2261.12.2019.PD), Nadleśnictwo Ełk informuje 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)

1.07.2019 r.

01-10-2-11-159    -i   -00 28-05-022-0052   621/2 Ls 0,2656   8 677,00 

01-10-2-11-160    -i   -00 28-05-022-0052   622/2 Ls 0,3594 10 274,00 

01-10-3-16-254F  -jx  -00 28-05-022-0009   22/7 Ps IV 0,0662
  2 466,00 

01-10-3-16-254F  -kx  -00 28-05-022-0009   22/7 Ps V 0,0200

01-10-3-16-254D  -xx  -00 28-05-022-0009   8/6 Ps IV 0,1561   4 465,00 

01-10-3-16-254H  -o   -00 28-05-022-0046   39/4 Ls 0,1450   4 147,00 

Razem: 1,0123 30 029,00 

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Gmina Ełk

28-05-022-0032   538 Dr 0,7382 21 115,00 

28-05-022-0046   314 Dr 0,0204       469,00 

28-05-022-0046   5 Dr 0,0537    1 259,00 

28-05-022-0046   306 Dr 0,018      414,00 

28-05-022-0046   308 Dr 0,0331      761,00 

28-05-022-0046   311 Dr 0,0072      165,00 

28-05-022-0046   10 Dr 0,1221   2 805,00 

28-05-022-0046   18 Dr 0,2202    5 059,00 

Razem: 1,2129 32 047,00 

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Ełk
Andrzej Wyłucki

Ełk, 9 lipca 2019 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok
Nadleśnictwo Żednia

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwo-
wych, 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 9 lipca 2019 r. (znak: ZS.2261.12.2019.PD). 

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

9.07.2019 r.

01-30-2-12-326-c-00
01-30-2-12-326-a-00
01-30-2-12-326-f-00

200204_2.0031.696/1
Bz 0,2284

62 009,00

Ls 0,1618

01-30-2-12-356-a-00 200204_2.0031.703/1 Ls 0,0096

01-30-2-12-325-b-00 200204_2.0031.719/1 Ls 0,0085

01-30-2-12-355-a-00 200204_2.0031.726/1 Ls 0,0104

Razem: 0,4187 62 009,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna
200204_2.0008.1624 LsVI 2,3810

72 169,00
200204_2.0008.1633 LsVI 0,5346

Razem: 2,9156 72 169,00

Nadleśniczy
mgr inż. Andrzej Bogdan Gołembiewski

Żednia, 17 lipca 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Wipsowo 

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 788), Nadleśnictwo Wipsowo informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości gruntowych.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

9.08.2019 r. 07-32-2-09-143B-i-99 28-14-065-0005-3413/4 Ls 0,1507 6,8

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Gmina Jeziorany 28-14-065-0001-289 dr 0,15 6,8

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Wipsowo

Wojciech Matuszak
Wipsowo, 13 sierpnia 2019 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła
Nadleśnictwo Krucz

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r.  
w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2018 
poz.2129), Nadleśnictwo Krucz informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji ekwiwalentnej zamiany nieruchomości z Gminą Wieleń.  
Na dokonanie zamiany gruntów nadleśnictwo uzyskało w dniu 23 lipca 2019 r. zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Pile (znak sprawy: ZS.2261.12.2016.RW).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

23.07.2019 r. 08-16-1-02-89-a-00
08-16-1-02-89-~b-00 300208_5.0008.7078/4 S-R VI

Dr
0,1248
0,0726 37 383,39

Razem: 0,1974 37 383,39

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Gmina Wieleń

300208 _5.0008.34/2 Ls IV
Ls V

0,0941
0,1691 2 600,00

300208 _5.0008.36
Ls V
Ls VI
R VI

0,0500
0,6900
0,6400

34 600,00

Razem: 1,6432 37 200,00  
+ dopłata 183,39

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Krucz
Stanisław Zalewski

Krucz, 29 lipca 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła 
Nadleśnictwo Krzyż

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r.  
w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U.  
z 2018 r. poz. 2129), Nadleśnictwo Krzyż informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Gminą Wieleń.  
Na dokonanie zamiany gruntów nadleśnictwo uzyskało w dniu 23 lipca 2019 r. zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Pile (zn. spr.: ZS.2261.1.2019.RD).

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 29 lipca 2019 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

23.07.2019 r.

08-04-1-10-726   -b   -00
08-04-1-10-726   -c   -00 300208_4.0001.7395/3 Lzr-R IVB

Lzr-Ps V 0,7280 45

08-04-1-10-726   -a   -00 300208_4.0001.7395/12 Ps IV 0,7490 45

08-04-1-10-726   -g   -99 300208_4.0001.1444/2 Ł IV 0,9757 51

Dokończenie na str. 38
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Gmina Wieleń

300208_5.0002.426 dr 0,6200   4

300208_5.0005.530 dr 4,3000 28

300208_5.0012.508 dr 0,3900   3

300208_5.0012.511 dr 1,6000 10

300208_5.0012.146/3 Br-R VI 0,3633 79

300208_5.0021.2/1 dr 0,2600   2

300208_5.0021.2/2 dr 0,3300   2

300208_5.0021.6/1 dr 0,3100   2

300208_5.0021.6/2 dr 1,5600 10

300208_5.0023.379 dr 0,1400   1

Nadleśniczy
Tadeusz Grupiński

Krzyż Wlkp., 29 lipca 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin
Nadleśnictwo Gryfino

Nadleśnictwo Gryfino informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasto Szczecin  
a Nadleśnictwem Gryfino na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, zgodnie z Ramowymi wytycznymi 
w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, wytycznymi stanowiącymi 
załącznik do Zarządzenia 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 5 lipca 2019 r. (znak: ZS.2261.3.2019).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

5.07.201 r.
10-12-02-11-259-f-00 32-62-011-4444-259/2

Bz
0,2126

194,6320
10-12-02-11-259-n-00 32-62-011-4444-259/3 0,0072

Razem: 0,2198 194,6320

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina 
Miasto Szczecin 32-62-011-4138-10 Ls 1,2363 179,2230

Razem: 1,2363 179,2230

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Gryfino
     Ryszard Brygman

Gryfino, 12 sierpnia 2019 r. 

Dokończenie ze str. 37
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Białogard

Na podstawie postanowień art. 38e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r.  poz. 788 z 
późn. zm.), Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych (pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12) oraz zgody 
dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku (pismo z dnia 30 lipca 2019 r., zn. spr.: ZS.2261.17.2019.KK), Nadleś- 
nictwo Białogard informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości:

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres 
administracyjny nr działki kategoria 

użytku
powierzchnia

(w ha)
wartość

(w zł)

30.07.2019 r. 11-01-1-09-426-p-00 32-01-022-0066 200/11 Ls 0,0312 8100,00

Razem: 0,0312 8100,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres 
administracyjny nr działki kategoria użytku powierzchnia

(w ha)
wartość

(w zł)

Osoba fizyczna 32-01-022-0066 76/2 B 0,0312 9500,00

Razem: 0,0312 9500,00

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Białogard

                                                                                             dr inż. Ireneusz Stypuła
Białogard, 30 lipca 2019 r.
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***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie 

informuje, że na terenie Nadleśnictwa Myślibórz, leśnictwa 
Rów, zagubiono plakietki do znakowania drewna w liczbie  
40 sztuk, od nru 1401 do nru 1440. Kod jednostki – 1012108.

W wypadku ujawnienia ww. plakietek prosimy o podjęcie 
czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i prze-
kazanie informacji do właściwego nadleśnictwa lub RDLP  
w Szczecinie.

Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Szczecinie
Andrzej Szelążek

Szczecin, 5 lipca 2019 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie 

informuje, że na terenie Nadleśnictwa Siedlce zaginął rejestra-
tor leśniczego PSION OMNI XT15 o numerze seryjnym 
STBCSG202055C4 i numerze inwentarzowym 491/1123.

W wypadku ujawnienia ww. urządzenia prosimy o jego 
zabezpieczenie, a następnie przekazanie do Nadleśnictwa 
Siedlce lub do RDLP w Warszawie.

Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Warszawie
Marek Roman

Warszawa,15 lipca 2019 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu 

informuje, że na terenie Nadleśnictwa Starachowice, leśnictwa 
Michałów o numerze adresowym 161410, stwierdzono kradzież 
2 oznaczników do cechowania drewna o numerach 4209 i 
4210.

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

Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Radomiu
Andrzej Matysiak

Radom, 16 lipca 2019 r.

***
Nadleśnictwo Durowo (RDLP Piła) informuje, że w lipcu br. 

na terenie leśnictwa Wągrowiec zagubiono 37 płytek do nume-
rowania drewna o numerach od 0564 do 0600, kod jednostki 
080201, oraz młotek do nabijania płytek.

W wypadku ujawnienia ww. zagubionych rzeczy prosimy o 
ich konfiskatę i przekazanie do najbliższego nadleśnictwa lub 
do RDLP.

Nadleśniczy
Sławomir Kołacz

Wągrowiec, 2 sierpnia 2019 r.

***
Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka (RDLP Wrocław) unie-

ważnia trzy legitymacje Służby Leśnej o następujących nume-
rach: 1/2008, 46/07 oraz 10/99.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka

Kazimierz Śpiewak

Bystrzyca Kłodzka, 5 sierpnia 2019 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku 

informuje, że na terenie Nadleśnictwa Damnica (leśnictwo 
Łebień) zagubiono młotek do cechowania drewna oraz maga-
zynek z automatycznym podajnikiem (pusty) firmy Signumat.

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

Zastępca Dyrektora 
ds. Gospodarki Leśnej

Tomasz Skowronek

Szczecinek, 12 sierpnia 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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