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80-804 GDAŃSK, ul. Rogaczewskiego 9/19 58 321 00 71  58 302 11 25
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31-159 KRAKÓW, al. Słowackiego 17a 12 633 54 33  12 633 13 51
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20-950 LUBLIN, ul. Czechowska 4 81 532 70 31  81 532 49 47
91-402 ŁÓDŹ, ul. J. Matejki 16 42 631 79 00  42 631 79 82
10-959 OLSZTYN, ul. Kościuszki 46/48 89 527 21 70  89 521 02 10
64-920 PIŁA, ul. Kalina 10 67 212 48 44  67 212 64 78
60-815 POZNAŃ, ul. Gajowa 10 61 866 82 41  61 847 28 69
26-600 RADOM, ul. 25 Czerwca 68 48 385 60 00  48 385 60 01
71-434 SZCZECIN, ul. J. Słowackiego 2 91 432 87 00  91 422 53 13
78-400 SZCZECINEK, ul. Mickiewicza 2 94 372 63 00   94 372 63 01
87-100 TORUŃ, ul. Mickiewicza 9 56 658 43 00  56 658 43 66
03-841 WARSZAWA, ul. Grochowska 278 22 517 33 00  22 517 33 61
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Centrum Informacyjne Lasów Państwowych ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa                                                      tel. 22 185 53 53
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa                                  22 318 70 98
Leśny Bank Genów Kostrzyca Miłków 300, 58-535 Miłków                                                                                                                                           75 713 12 39
Ośrodek Kultury Leśnej ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów                      62 761 50 45
Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol                                             42 677 25 00
Ośrodek Techniki Leśnej ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin                      62 747 35 82
Zakład Informatyki Lasów Państwowych Sękocin Stary, ul. Leśników 21c, 05-090 Raszyn                    22 468 09 51
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ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 28 maja 2019 r. do 24 czerwca 2019 r.)

l Zarządzenie nr 27 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia ramowych warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe 
liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe) (ZM.800.4.2019)

l Zarządzenie nr 28 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. aktualizacji dokumentacji dotyczącej gospo-
darowania taborem samochodowym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (ZI.4000.8.2019)

l Zarządzenie nr 29 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw negocjacji z Enea Operator Sp. z o.o. 
(GR.0071.1.2019)

l Zarządzenie nr 30 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania ramowych zasad wdrożenia 
Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (GK.173.4.2019) 

l Zarządzenie nr 31 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Wolontariatu w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych 
(GK.1125.11.2019)

l Zarządzenie nr 32 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostkach organizacyjnych Lasów 
Państwowych za rok 2019 (EG.0210.1.2019)

l Zarządzenie nr 33 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu innych jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe nieposiadających osobowości prawnej o zasięgu krajowym i regionalnym (EO.013.16.2019)

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 28 maja 2019 r. do 19 czerwca 2019 r.)

l Decyzja nr 64 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny dokumentacji niearchiwalnej (kat. B) 
wstępnie zakwalifikowanej do likwidacji (EA.0192.1.2019)

l Decyzja nr 65 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczerpującej 
znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych towarzyszącej szkoleniu w zakresie posługi-
wania się bronią palną przez pracowników Straży Leśnej pod nazwą własną: „Szkolenie doskonalące wraz z przeprowadzeniem  
XI Strzeleckich Mistrzostw Polski Straży Leśnej o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych” organizowanej przez RDLP  
w Toruniu (GS.0210.6.2019) 

l Decyzja nr 66 z dnia 6 czerwca 2019 r.  w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pod nazwą 
„Przywracanie równowagi biologicznej glebom porolnym jako element stabilnego rozwoju drzewostanów” (EO.5001.15.1.2019) 

l Decyzja nr  67 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pod nazwą 
„Opracowanie nowej metody inwentaryzacji lasu opartej na losowaniu warstwowym z wykorzystaniem modelu wzrostu drzewostanów” 
(EO.5001.16.1.2019) 

l Decyzja nr 68 z dnia  6 czerwca 2019 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pod nazwą 
„Inwentaryzacja wybranych gatunków saproksylicznych w lasach za pomocą technik molekularnych – wdrożenie do praktyki leśnej” 
(EO.5001.17.1.2019) 

l Decyzja nr  69 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zlecenia konsorcjum 2 instytucji: Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w 
Krakowie i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie realizacji usługi badawczej pn. „Ocena zapotrzebowania na tury-
styczne i rekreacyjne funkcje lasu na przykładzie RDLP Radom” (ER.5001.18.1.2019) 

l Decyzja nr 70 z dnia  6 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia organizacji ogólnopolskiej wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod 
nazwą własną „Regaty Żeglarskie Leśników” organizowanej przez Nadleśnictwo Mrągowo (GK.166.11.2019) 

l Decyzja nr 71 z dnia  6 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej 
pod nazwą własną „Mistrzostwa Polski Leśników w Kolarstwie Górskim MTB” organizowanej przez Nadleśnictwo Świeradów 
(GK.166.12.2019) 

l Decyzja nr 72 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 137 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
28 czerwca 2018 r. w sprawie wartościowania ofert oraz regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w 
PGL LP (ZM.800.5.2019)
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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 73 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do siedziby Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie” (EZ.272.1.5.2019)

l Decyzja nr 74 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zakończenia realizacji działania „odtworzenie infrastruktury służącej do skupu, skła-
dowania, krótkoterminowego przechowywania i sprzedaży bezpośredniej dziczyzny” w ramach projektu rozwojowego „Zdrowa żywność 
z polskich lasów” (ER.011.20.2019)

l Decyzja nr 75 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Spotkanie biesiadne dla pracowników i członków rodzin” organizowanej przez Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie 
(GK.166.18.2019)

l Decyzja nr 76 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestniczenie sportowej reprezentacji pracowników DGLP w 
wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezie pracowniczej pod nazwą własną „XII Mistrzostwa Polski Leśników w Piłce Siatkowej” organizo-
wanej przez RDLP w Toruniu (GK.166.17.2019)

l Decyzja nr 77 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
„Puszcza Białowieska” (ZE.7160.13.1.2019)

l Decyzja nr 78 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Decyzji nr 63 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
„Puszcza Notecka” na lata 2019–2023 (ZE.7160.9.1.2019)

l Decyzja nr 79 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie aktualizacji Decyzji nr 455 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
14 lipca 2016 r. (znak: ZP.722.12.2016) w sprawie prowadzenia okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i 
innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów na terenie drugiego zgrupowania nadleśnictw (ZP.720.2.2.2019)

l Decyzja nr 80 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji występowania inwazyjnych gatunków obcych roślin 
i zwierząt na gruntach pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (ZP.720.9.2019)

l Decyzja nr 81 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pod nazwą 
„Opracowanie metod ograniczania populacji smolika znaczonego Pissodes castaneus w uprawach i młodnikach sosnowych” 
(EO.5001.19.1.2019)

l Decyzja nr 82 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania § 9 ust. 3 Zarządzenia nr 19 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinan-
sowania ze środków funduszu leśnego działań realizowanych w parkach narodowych w 2019 r. (ZP.0210.1.1.2019)

l Decyzja nr 83 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli problemowej  
z zakresu bioasekuracji stosowanej podczas wykonywania polowań w ośrodkach hodowli zwierzyny, zarządzanych przez PGL LP,  
w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (GI.0210.11.2019)

l Decyzja nr 84 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia orientacyjnego jednostkowego kosztu netto na 1 ha prac dotyczących 
sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu przewidzianego do dofinansowania ze środków funduszu leśnego w 2020 roku 
(ZU.6007.39.2019)
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ZARZĄDZENIE NR 27
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia ramowych warunków technicznych 
na drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe) 

ZM.800.4.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 (zwanego dalej Statutem) – w wykona-
niu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określo-
nego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1a3 ustawy o lasach, a także § 8 ust. 1 
pkt 54 ww. Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe – zarządzam, co następuje: 

§ 1
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych 

Lasów Państwowych Ramowe warunki techniczne na drewno wiel-
kowymiarowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe) stano-
wiące załącznik nr 1.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą 

obowiązującą od dnia wdrożenia niezbędnych modyfikacji w Syste-
mie Informatycznym Lasów Państwowych, nie później niż od 1 lipca 
2019 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

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

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

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

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 27 maja 2019 r.

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE 
na drewno wielkowymiarowe liściaste 

o obniżonej jakości (pozaklasowe)

1. Wstęp

1.1. Przedmiot warunków technicznych
Przedmiotem warunków technicznych jest drewno wielkowymia-

rowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe) wszystkich rodza-
jów drzew liściastych, które ze względu na cechy jakościowe nie 
może zostać zakwalifikowane do klas jakości A, B, C lub D wg PN 
92/D-95008 lub do sortymentów drewna specjalnego, a które może 
zostać przeznaczone do przemysłowego zastosowania.

1.2. Zakres stosowania
Warunki techniczne mają zastosowanie do klasyfikacji jako-

ściowo-wymiarowej i odbioru drewna wielkowymiarowego liścia-
stego o obniżonej jakości (pozaklasowego) w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. 

1.3. Określenia
Uszkodzenia technologiczne – uszkodzenia drewna powstające 

przy pozyskaniu i zrywce drewna, które dzielą się na: 
– czołowe – ubytki drewna (wyrwy) widoczne na czołach 

(mierzy się największy zasięg na czole w cm i odnosi się do 
średniej średnicy czoła), 

– boczne – powstające przy pozyskaniu i zrywce drewna, 
widoczne na pobocznicy (odarcia kory nie są uszkodzeniem 
drewna). 

Wady drewna zgodnie z PN-79/D-01011 Wady drewna.
Pozostałe określenia zgodnie z PN-93/D-02002 Surowiec 

drzewny. Podział, terminologia i symbole.

2. Podział i oznaczenia
Drewno wielkowymiarowe liściaste pozaklasowe oznaczone jest 

jako WDP wraz z przyporządkowaniem do odpowiedniej klasy 
wymiarowej według średnicy środkowej. 

Przykładowe oznaczenia:
BK WDP 2 – drewno wielkowymiarowe bukowe pozaklasowe w 

2 klasie wymiarowej.

3. Wyrób
Drewno wielkowymiarowe liściaste pozaklasowe należy wyrabiać 

w korze lub bez kory, w postaci dłużyc i kłód. Drewno WDP wyrabia 
się bez drewna towarzyszącego; zaleca się oznaczać sztuki na czole 
symbolem „P”. Jakość okrzesywania co najmniej dobra.
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4. Jakość drewna
Jakość drewna według tablicy Drewno wielkowymiarowe liścia-

ste o obniżonej jakości (pozaklasowe). Wymagania jakościowo-
-wymiarowe. Dopuszcza się wszelkie zmiany naturalnego kształtu 
pobocznicy pnia wynikające z występowania wad wpływających na 
jej kształt, tj. odłupów, zgnilizn, uszkodzeń technologicznych itp. 
bez względu na ich rozmiar.

5. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie
Przygotowanie do pomiaru, pomiar, obliczanie miąższości i 

cechowanie zgodnie z PN-D-95000:2002 Surowiec drzewny. 

Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie. Drewno WDP zaleca 
się układać na osobnej mygle. W przypadku, gdy w miejscu pomiaru 
średnicy występują odłupy, spłaszczenia lub inne uszkodzenia 
(ubytki) drewna, należy dokonać pomiaru największej i najmniej-
szej średnicy w miejscu wystąpienia wady, a następnie obliczyć 
średnią arytmetyczną z tych pomiarów.

6. Kontrola jakości
Kontrolę przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne, doko-

nując oceny zgodności każdej sztuki drewna z wymaganiami 
warunków technicznych.

Tablica. Drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe). Wymagania jakościowo-wymiarowe

Nazwa wady lub cechy drewna Dopuszczalny rozmiar występowania wad lub cech drewna1)

Najmniejsza średnica górna bez kory 14 cm
Długość od 2,5 m do 14 m2) bez nadmiaru, z odstopniowaniem co 10 cm

Krzywizna
jednostronna

dopuszczalnadwustronna
wielostronna

Zgnilizna
twarda dopuszczalna
miękka dopuszczalna do 40% powierzchni czół3)

Zabarwienia dopuszczalne
Obecność ciał obcych dopuszczalne
1) Wad niewymienionych w tabeli nie bierze się pod uwagę.
2) Za zgodą stron dopuszcza się wyrabianie dłużyc o długości większej niż 14 m.
3) W drewnie dębowym, jesionowym i wiązowym ponadto dopuszcza się zmniejszenie średnicy drewna  o pierścień zgniłego bielu 

– wówczas zgniliznę występującą w bielu pomija się podczas określania rozmiaru wady.

ZARZĄDZENIE NR 28
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. aktualizacji dokumentacji 
dotyczącej gospodarowania taborem samochodowym 

w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

ZI.4000.8.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.) oraz § 6 Statutu 
wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowi-
ska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. 
zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję zespół ds. aktualizacji dokumentacji dotyczącej gospo-

darowania taborem samochodowym w Państwowym Gospodar-
stwie Leśnym Lasy Państwowe, zwany dalej „zespołem” w składzie: 

1. Sławomir Skowron – Naczelnik Wydziału Infrastruktury 
Leśnej RDLP w Olsztynie – Przewodniczący

2. Jacek Krzyżanowski – Wydział Analiz i Planowania RDLP  
w Toruniu

3. Adam Szaniawski – Wydział Infrastruktury DGLP
4. Izabela Kotlarska – Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi DGLP

5. Katarzyna Lis – Sekretarz, Nadleśnictwo Stary Sącz
6. Jarosław Jarczyński – Główny Księgowy, Nadleśnictwo 

Koniecpol
7. Seweryn Słowi – Główny Księgowy, Nadleśnictwo Strzebie-

lino
8. Zbigniew Dżumaga – Ośrodek Transportu Leśnego w Świe-

bodzinie.

§ 2
Zadaniem zespołu jest:

1. Dostosowanie zasad zawartych w Zarządzeniu nr 19 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z 5 marca 2008 r. w sprawie 
stanu liczbowego samochodów osobowych i osobowo-terenowych 
oraz zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach 
służbowych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych 
(OR-402-4/08) do obecnie obowiązujących przepisów.
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2. Opracowanie jednoznacznych zasad oznakowania samo-
chodów służbowych przez uaktualnienie Zarządzenie nr 42 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lipca 
2000 r. w sprawie oznakowania pojazdów silnikowych Lasów 
Państwowych (GO-021-6/2000).

3. Opracowanie jednoznacznych zasad oznakowania pojazdów 
prywatnych, uaktualnienie zapisów z Zarządzenia nr 2 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 stycznia 2010 r. w 
sprawie sposobu oznakowania samochodów osobowych, niebę-
dących własnością jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych i używanych w celach służbowych (OR-402-1/2010).

4. Uzyskanie zgodności z Księgą identyfikacji wizualnej Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Zarządzenie  
nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 marca 
2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71 z dnia 19 paździer-
nika 2015 r. w części dotyczącej Księgi identyfikacji wizualnej 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

5. Opracowanie regulaminów używania pojazdów samochodo-
wych wykorzystywanych do działalności gospodarczej przez 
pracowników w jednostkach organizacyjnych LP ze szcze-
gólnym uwzględnieniem DGLP i RDLP (przepisy o VAT).

6. Opracowanie regulaminów używania pojazdów samochodo-
wych wykorzystywanych do działalności gospodarczej dla samo-
chodów nadleśniczych, strażników leśnych oraz samochodów 
wykorzystywanych do czynności władczych w jednostkach orga-
nizacyjnych LP ze szczególnym uwzględnieniem DGLP i RDLP 
(przepisy o VAT).

7. Ujednolicenie sposobu ewidencji eksploatacji samochodów ze 
szczególnym uwzględnieniem pojazdów elektrycznych (prze-
biegu, zużycia energii, zakupu energii itp.).

8. W związku z wprowadzeniem nowego modułu „Absencje-Dele-
gacje” uwzględnienie zmian w zakresie pojazdów prywatnych 
użytkowanych również do celów służbowych, a w szczególności 
następujących tematów: polecenie wyjazdu służbowego (dele-
gacja), umowy na korzystanie z pojazdu prywatnego (delegacje, 
limity na jazdy lokalne).

9. Dostosowanie druków zawartych w regulaminach i wprowa-
dzenie ich do Wzornika druków.

§ 3
Przewodniczący zespołu:
1) przydziela zadania i rozlicza z jego realizacji członków 

zespołu; 
2) odpowiada za organizację pracy zespołu;
3) organizuje spotkania robocze związane z realizacją zadań 

zespołu;

4) włącza do prac zespołu, w charakterze doradców i konsul-
tantów, innych ekspertów oraz pracowników jednostek orga-
nizacyjnych Lasów Państwowych za zgodą kierowników 
jednostek;

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

6) wnioskuje do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o 
zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia zespołu zapra-
szanym ekspertom spoza jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych.

§ 4
1. Zespół realizuje swoje zadania w trybie spotkań roboczych, 

które na wniosek Przewodniczącego zespołu zwołuje Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych.

2. W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace 
realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, 
delegujący pracowników będących członkami zespołu, odniosą 
koszty ich przejazdów w ciężar działalności swoich jednostek, 
natomiast całość kosztów pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) 
członków zespołu oraz koszty przejazdu i pobytu zapraszanych 
ekspertów spoza Lasów Państwowych oraz pracowników Lasów 
Państwowych spoza zespołu pokryje Dyrekcja Generalna Lasów 
Państwowych.

§ 5
1. W terminie do dnia 30 listopada 2019 r. zespół przygotuje 

projekty dokumentacji dotyczącej gospodarowania taborem 
samochodowym.

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

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny
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ZARZĄDZENIE  NR 30
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 18  czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania ramowych zasad 
wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych 

w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych

GK.173.4.2019

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 zadań Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych wynikających z art. 33 ust. 3 pkt 1a 
ustawy o lasach3, w związku z § 10 Statutu Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe4 postanawiam, co następuje:

§ 1
Powołuję Zespół zadaniowy do opracowania ramowych zasad 

wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych,  zwany dalej Zespołem, w 
składzie: 

Przewodniczący: 
1. Jacek Krzyżanowski – RDLP w Toruniu.
Członkowie:
2. Paulina Bień – DGLP
3. Grażyna Trusewicz – RDLP w Białymstoku
4. Dorota Jakubiak – RDLP we Wrocławiu
5. Anna Paszkiewicz – RDLP w Szczecinku
6. Robert Jaśkiewicz – RDLP w Warszawie
7. Krystyna Falkowska – RDLP w Łodzi
8. Lilla Tararuj – RDLP w Zielonej Górze
9. Witold Oberenkowski – Nadleśnictwo Konstantynowo

10. Jacek Cichocki – reprezentant związków zawodowych 
11. Łukasz Specjał – reprezentant związków zawodowych 
12. Marcin Kowalski – reprezentant  związków zawodowych.

§ 2
1. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący. 
2. Zespół pracuje na posiedzeniach roboczych zwoływanych przez 

Przewodniczącego. 
3. Zasady pracy zespołu, tryb i miejsca posiedzeń oraz szczegó-

łowe zadania dla poszczególnych członków zespołu ustala Prze-
wodniczący. 

4. Zespół pracuje na posiedzeniach i wykonuje swoje zadania w 
składzie co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego. 

5. W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace 
realizowane są przez członków Zespołu zdalnie w miejscu 
zatrudnienia.

6. Przewodniczący Zespołu:
a) włącza do prac Zespołu, w charakterze doradców i konsul-

tantów, pracowników jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych, za zgodą kierowników jednostek, oraz 
ekspertów spoza jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych;

b) wnioskuje do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o 
zawarcie umów na wykonanie niezbędnych ekspertyz w 
zakresie prac Zespołu;

c) wnioskuje do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o 
zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia Zespołu zapra-
szanym ekspertom spoza jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych.

7. Obsługę kancelaryjną prac Zespołu wykonuje wyznaczony 
pracownik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi w DGLP. 

8. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, 
delegujący pracowników będących członkami Zespołu, odniosą 
koszty ich przejazdów w ciężar działalności swoich jednostek, 
natomiast całość kosztów pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) 
członków Zespołu oraz koszty przejazdu i pobytu zapraszanych 
ekspertów spoza Lasów Państwowych oraz pracowników Lasów 
Państwowych spoza Zespołu pokryje Dyrekcja Generalna 
Lasów Państwowych.

§ 3
1. Do zadań Zespołu należy:

a) analiza warunków zarządzania pracowniczymi planami kapita-
łowymi oferowanych przez instytucje finansowe na portalu PPK;

b) przeprowadzenie negocjacji z wybranymi instytucjami finan-
sowymi w celu zawarcia z nimi porozumień przez Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, które zapewnią 
jednostkom Lasów Państwowych warunki korzystniejsze niż 
oferowane powszechnie;

c) opracowanie ramowych zasad dokonywania wpłat dodatko-
wych (dobrowolnych) opłacanych przez pracodawcę, z 
uwzględnieniem możliwości finansowych PGL LP;

d) analiza narzędzi informatycznych funkcjonujących w PGL LP 
niezbędnych do obsługi obowiązków wynikających z ustawy 
o pracowniczych planach kapitałowych.

2. Zespół przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwo-
wych protokół końcowy z prac Zespołu, zawierający realizację 
zadań, o których mowa w ust. 1, wraz z rekomendacjami w 
terminie do dnia 30 września 2019 r.  

§ 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 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny LP przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

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

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

4 § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 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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ZARZĄDZENIE NR 31
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia  24 czerwca 2019 r. 

w sprawie Regulaminu Wolontariatu 
w jednostkach organizacyjnych  Lasów Państwowych

GK.1125.11.2019 

Na podstawie art. 33. ust. 1  ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach1, w związku z § 6 oraz § 8 ust. 2 pkt 3 Statutu Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, w wykonaniu 
zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych określonego                            
w art. 33 ust. 3 pkt 1a ww. ustawy3, a także mając na względzie art. 42 
ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie4, art. 32 ust. 1 w związku z art. 33 
ust. 2, w związku z art. 4 ust. 4 ustawy o lasach5, zarządza się, co 
następuje:

§ 1
Wprowadza się do stosowania w jednostkach organizacyjnych 

Lasów Państwowych Regulamin Wolontariatu, stanowiący załącz-
nik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
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 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych. Natomiast § 8 Statutu stanowi, 
że Dyrektor Generalny kształtuje strukturę zatrudnienia 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 art. 42 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 688) stanowi, że wolontariusze 
mogą wykonywać świadczenia na rzecz (1) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, (2) jednostek organizacyjnych 
podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej.

5 Przepis art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że Lasy Państwowe jako państwowa jednostka orga-
nizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. Przepis art. 33 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że Dyrektora 
Generalnego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowiska, natomiast zgodnie z art. 4 ust. 4 tej ustawy nadzór nad Lasami Państwowymi sprawuje 
minister właściwy do spraw środowiska.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 24 czerwca 2019 r.

REGULAMIN WOLONTARIATU

§ 1
Misja wolontariatu

Misją wolontariatu w jednostkach organizacyjnych Lasów 
Państwowych jest:
– popularyzacja wiedzy leśnej,
– edukacja leśna społeczeństwa,
– zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zrównowa-

żonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,
– aktywne zaangażowanie społeczeństwa w działania prośrodowi-

skowe,
– promowanie postaw proekologicznych oraz idei zrównoważo-

nego rozwoju.

§ 2
Podstawa prawna

Program wolontariatu jest organizowany zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 688), ustawy z dnia 28 

września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 poz. 2129 ze zm.) oraz 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.

§ 3
Definicje

1. Wolontariusz to osoba, która świadomie, dobrowolnie i nieod-
płatnie wykonuje świadczenia na rzecz danej jednostki organiza-
cyjnej Lasów Państwowych (zwanej dalej jednostką LP) w 
ramach wolontariatu.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o świadczeniach, 
należy przez to rozumieć pakiet różnorodnych działań podejmo-
wanych w celu realizowania misji wolontariatu (głównie czyn-
ności związane z organizacją i obsługą imprez edukacyjno-
-promocyjnych organizowanych przez jednostki LP oraz inne 
zadania zlecone przez pracownika koordynującego wolontariat, 
zwanego dalej koordynatorem).
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§ 4
Obowiązki Wolontariusza

Wolontariusz jest zobowiązany do:
1) sumiennego wykonywania powierzonych mu zadań,
2) nieangażowania do wykonywania zadań osób trzecich,
3) zachowania zasad kultury osobistej oraz poprawnego zacho-

wania wobec innych,
4) używania zgodnie z przeznaczeniem oraz poszanowaniem 

powierzonego mu mienia,
5) komunikacji z koordynatorem lub pracownikiem nadzoru-

jącym pracę oraz informowania go o wszelkich nieprawidło-
wościach,

6) uzupełnienia Karty Czasu Pracy (zał. 1) i dostarczenia jej do 
koordynatora lub pracownika nadzorującego pracę po zakoń-
czeniu wolontariatu.

§ 5
Świadczenia dla Wolontariuszy

Jednostka LP zapewnia Wolontariuszom:
1) odzież lub inne wyposażenie zapewniającą identyfikację wizu-

alną (koszulki, identyfikatory) – w zależności od potrzeb;
2) sprzęt niezbędny do poprawnego wykonywania zadań; 
3) bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń, w 

tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związa-
nych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indy-
widualnej;

4) transport, wyżywienie i zakwaterowanie w zależności od potrzeb;
5) zwrot, na dotyczących pracowników zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, kosztów podróży służbowych;
6) pisemną opinię o wykonanych świadczeniach wydawaną na 

prośbę Wolontariusza;

7) informację o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z 
wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed 
zagrożeniami;

8) informację o przysługujących im prawach i ciążących na nich 
obowiązkach;

9) przeszkolenie, jeśli jest niezbędne do wykonywania powierzo-
nych zadań;

10) ubezpieczenie NNW na kwotę 20 000 zł.

§ 6
Warunki rozpoczęcia wolontariatu

Warunkami wykonywania świadczeń w ramach wolontariatu są:
1) rejestracja zgłoszenia (zał. 2) w sposób określony przez daną 

jednostkę LP,
2) pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
3) podpisanie porozumienia pomiędzy Wolontariuszem a daną 

jednostką LP (zał. 3), które zawierane jest na okres do 30 dni.

§ 7
Rozwiązanie porozumienia

1. W razie umyślnego i rażącego naruszenia przez Wolontariusza 
przepisów prawa lub zasad określonych w niniejszym regula-
minie, rozwiązuje się porozumienie ze skutkiem natychmia-
stowym. Niezwłocznie po rozwiązaniu umowy Wolontariusz jest 
zobowiązany zwrócić powierzone mu w ramach wykonywanych 
czynności mienie.

2. Wolontariusz może odmówić wykonania świadczeń, informując o 
tym pracownika danej jednostki LP nadzorującego pracę lub koor-
dynującego wolontariat w przypadku niezapewnienia niezbędnych 
środków ochrony indywidualnej lub narzędzi pracy, bądź jeśli wyko-
nanie świadczenia wykracza poza umiejętności Wolontariusza.

Załącznik nr 1 
do Regulaminu Wolontariatu

KARTA CZASU PRACY WOLONTARIUSZA

Nazwa jednostki  LP
Imię i nazwisko Wolontariusza
Miejsce wykonywania świadczeń

Data Liczba godz. Wykonywane czynności

Data i podpis Wolontariusza
 
Instrukcja wypełniania karty pracy:
1. Do karty pracy wpisujemy prace wykonywane w ramach wolontariatu, uzgodnione z koordynatorem lub innym pracownikiem.
2. Do karty nie wpisujemy szkoleń.
3. Do czasu pracy nie wliczamy czasu dojazdu. 
4. Kartę należy wypełniać czytelnie.
5. Po każdym pobycie na wolontariacie kartę pracy należy przekazać koordynatorowi lub innemu pracownikowi jednostki LP.
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu Wolontariatu 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA NA WOLONTARIAT

1. Imię i nazwisko 2. PESEL

3. Adres zamieszkania

4. Adres korespondencyjny

5. Telefon 6. E-mail 

7. Opisz swoje wykształcenie/doświadczenie/umiejętności, które mogą być pomocne przy wykonywaniu zadań

8. W jakim terminie możesz wziąć udział w akcji wolontariatu (miesiąc, dni powszednie czy weekendy)?

9. Lokalizacja wolontariatu:

 Warszawa
 inne miejscowości na terenie Polski. Jakie? ..................................................

10. Uwagi własne

Wypełniony formularz należy przesłać e-mailem na adres: …………….......................................................................................……...........,  
pocztą na adres: /adres jednostki LP/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez /nazwa jednostki LP/  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

Data i podpis   
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w 
jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych 
osobowych.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
 /nazwa jednostki LP, adres siedziby jednostki LP, tel. kontaktowy, e-mail: …………………./
  2. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, z którą można się skontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych, kierując korespondencję na adres wskazany powyżej lub pod adresem e-mail …………… 

  3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
a) obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
b) zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
c) umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy 

(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
d) zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
  4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom /nazwa jednostki LP/, jednostkom organizacyjnym PGL LP, 

podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, które wystąpią z takim żądaniem w oparciu o 
stosowną podstawę prawną, lub takimi, z którymi /nazwa jednostki LP/ zawarło umowę, w szczególności: firmy i kancelarie prawnicze, 
operatorzy pocztowi, banki, firmy windykacyjne itp.

  5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres 
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

  6. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z prze-
pisów prawa):
a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.
  7. Podanie danych osobowych może być wymogiem prawnym lub umownym, albo warunkiem zawarcia umowy. Aby umożliwić /nazwa 

jednostki LP/ zawarcie i realizację umowy istnieje obowiązek podania swoich danych osobowych. W takim przypadku podanie danych 
jest warunkiem zwarcia umowy.

  8. Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych.

  9. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
10. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
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POROZUMIENIE NR ….......
zawarte w dniu ………………................….. pomiędzy:

nazwa jednostki LP, z siedzibą w …………........................................................................................................................................….......

ul. ……........……, NIP ………..........……., reprezentowanym przez …….........……………; zwanym w dalszej części ……................……..,

a

Panem/Panią ………………………………………………………………………..., zamieszkałym w …………………............................………, 

kod pocztowy …….........................……., ul. ….............................……………...........……, PESEL ……….....................................…………, 

zwanym w dalszej części „Wolontariuszem”.

§ 1
1. Strony zgodnie oświadczają, że zawierają porozumienie o współpracy, którego celem jest działanie Wolontariusza na rzecz  

............................................................................... w zakresie pomocy przy organizacji oraz przy obsłudze wydarzenia o charakterze 
edukacyjno-promocyjnym pod nazwą ……………......................................................……………………………………………………….

2. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenia o charakterze wolontarystycznym, wobec czego Wolonta-
riusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia.

§ 2
1. …………...............................….. oświadcza, że jest podmiotem, na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. mogą być wykonywane świadczenia przez Wolontariuszy.
2. Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania powierzonych niżej czynności.

§ 3
1. …..........………… powierza, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się wykonania na rzecz …………...…… następujących czynności:

a) edukacja leśna,
b) wsparcie organizacyjno-logistyczne,
c) …...............................................................................………………………………….............................................................................,
d) …………………………………………………………….....................................................................................……………………..……,

2. …….....................................…… może powierzyć Wolontariuszowi do wykonania także inne działania zgodne z celami funkcjonowania 
………...............................................….., zgodne z postanowieniami § 1 ust. 1.

3. Czynności, o których mowa w § 3 ust. 1, będą wykonywane w uzgodnionych terminach i miejscu w okresie obowiązywania niniejszego 
porozumienia.

§ 4
1. Osobą upoważnioną przez ………..........................……. do koordynowania wszelkich działań objętych niniejszą umową jest: 

…………………………………………………………………...
2. Wolontariusz zobowiązuje się do informowania koordynatora o wszelkich sprawach objętych niniejszym porozumieniem, a także innych 

mających związek z jego świadczeniami na rzecz ……………..

§ 5
1. ….............................................………. zobowiązuje się do:

– zapewnienia Wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego świadczeń, w tym – jeśli to 
konieczne – dostarczenia środków ochrony indywidualnej;

– informowania Wolontariusza o ewentualnym ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywaniem świadczeń i zasa-
dach ochrony przed zagrożeniami;

– zapewnienia Wolontariuszowi transportu, wyżywienia i zakwaterowania w zależności od potrzeb;
– pokrycia kosztów podróży służbowych i diet na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach;
– przekazania Wolontariuszowi na czas wykonywania świadczeń dodatkowego wyposażenia, o ile będzie to uwarunkowane rodzajem 

wykonywanych zadań;
– ubezpieczenia Wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty 20 000 zł.

§ 6
Wolontariusz zobowiązuje się do:

– zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku w wykonywaniem świadczeń na rzecz ………...................................…, 
a które stanowią tajemnicę ………................................................................................................................................................…….;

– dbania o powierzone mu mienie oraz zobowiązuje się je zwrócić w wymaganym terminie;
– przestrzegania Regulaminu Wolontariatu w …………….

Załącznik nr 3  
do Regulaminu Wolontariatu 
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§ 7
Wolontariusz oświadcza, że:
– jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy w charakterze wolontariusza w ………...............................................................……..,
– został poinformowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami,
– został poinformowany o zasadach ochrony przed zagrożeniami (o bezpiecznych i higienicznych warunkach wykonywania świadczeń),
– zapoznał się z informacją o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach,
– zapoznał się z treścią Regulaminu Wolontariatu w ………………................................................................................................................

§ 8
Porozumienie zawarte jest na czas określony, tj. od ………………...............……. do ………………...............…….

Miejsce wykonywania świadczeń: ……………………………………………………….......................................................................................

§ 9
Integralną część porozumienia stanowi klauzula informacyjna dotycząca RODO (załącznik nr 1).

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11
Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego porozumienia rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla  
siedziby …………............................................................

§ 12
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13
Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron z zachowaniem tygodniowego terminu wypowiedzenia.

§ 14
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

  ............................................     .......................................
                Jednostka LP                                    Wolontariusz

Załącznik nr 1 
do Porozumienia dot. Wolontariatu w ....................................

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 
ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/56/WE (dalej jako „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposo-
bie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także 
o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o 
ochronie danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
 /nazwa jednostki LP, adres siedziby jednostki LP, tel. kontak-

towy, e-mail: ……......................................................……………/
 Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzoro-

wanie przetwarzania danych osobowych, z którą można się 
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwa-

rzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres 
wskazany powyżej lub pod adresem e-mail …………………….. 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
a) obowiązków prawnych ciążących na administratorze 

(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych);

b) zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administrato-
rowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych);

c) umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawar-
ciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporzą-
dzenia o ochronie danych);
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d) zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub 
większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym 
pracownikom /nazwa jednostki LP/, jednostkom organizacyjnym 
PGL LP, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na 
podstawie obowiązującego prawa, które wystąpią z takim żąda-
niem w oparciu o stosowną podstawę prawną, lub takimi, z 
którymi /nazwa jednostki LP/ zawarło umowę, w szczególności: 
firmy i kancelarie prawnicze, operatorzy pocztowi, banki, firmy 
windykacyjne itp.

4. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do 
realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

5. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, 
posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z 
przepisów prawa):
a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozpo-

rządzenia o ochronie danych),
b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporzą-

dzenia o ochronie danych),
c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporzą-

dzenia o ochronie danych),

d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogól-
nego rozporządzenia o ochronie danych),

e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporzą-
dzenia o ochronie danych),

 f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych),

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgod-
ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podanie danych osobowych może być wymogiem prawnym lub 
umownym, albo warunkiem zawarcia umowy. Aby umożliwić  
/nazwa jednostki LP/ zawarcie i realizację umowy, istnieje 
obowiązek podania swoich danych osobowych. W takim przy-
padku podanie danych jest warunkiem zwarcia umowy.

7. Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wnie-
sienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych.

8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z 
wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

9. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych 
w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

ZARZĄDZENIE NR 33
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie wykazu innych jednostek organizacyjnych 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

nieposiadających osobowości prawnej o zasięgu krajowym i regionalnym

EO.013.16.2019

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, a także  
w wykonaniu zadania określonego w § 29 Statutu LP, zarządza się, 
co następuje:

§ 1
1. Ustala się wykaz jednostek organizacyjnych Państwowego Gospo-

darstwa Leśnego Lasy Państwowe, o których mowa w art. 32  
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, zwanych 
dalej zakładami Lasów Państwowych o zasięgu krajowym oraz 
regionalnym.

2. Wykaz zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym 
stanowi załącznik nr 1.

3. Wykaz zakładów Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym 
stanowi załącznik nr 2. 

4. Wykazy, o których mowa powyżej, obejmują: nazwę zakładu, 
siedzibę zakładu oraz określenie organu, któremu zakład został 
podporządkowany.

§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
wykazu innych jednostek organizacyjnych Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe nieposiadających osobowości 
prawnej o zasięgu krajowym i regionalnym. 

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 DYREKTOR GENERALNY
 LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Andrzej Konieczny
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 25 czerwca 2019 r.

WYKAZ ZAKŁADÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH 
O ZASIĘGU KRAJOWYM 

bezpośrednio podporządkowanych Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych

Lp. Nazwa zakładu Siedziba

1. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych Warszawa

2. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Warszawa

3. Leśny Bank Genów Kostrzyca Miłków

4. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie Gołuchów

5. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu Bedoń

6. Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie Jarocin

7. Zakład Informatyki Lasów Państwowych 
im. Stanisława Kostki Wisińskiego Sękocin Stary

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 33
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 25 czerwca 2019 r.

WYKAZ ZAKŁADÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH 
o zasięgu regionalnym

Lp. Nazwa zakładu Siedziba Organ, któremu zakład 
jest podporządkowany 

1. Zakład Transportu i Spedycji
Lasów Państwowych w Giżycku Giżycko Dyrektor RDLP w Białymstoku

2. Zakład Przerobu Drewna
Lasów Państwowych w Lęborku Lębork Dyrektor RDLP w Gdańsku

3. Gospodarstwo Rybackie Krogulna Krogulna Dyrektor RDLP w Katowicach
4. Gospodarstwo Rybackie Niemodlin Niemodlin Dyrektor RDLP w Katowicach

5. Zakład Usługowo-Produkcyjny 
Lasów Państwowych w Łodzi Łódź Dyrektor RDLP w Łodzi

6. Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy  
Lasów Państwowych w Olsztynie Olsztyn Dyrektor RDLP w Olsztynie

7. Leśny Ośrodek Szkoleniowy  
w Puszczykowie Puszczykowo Dyrektor RDLP w Poznaniu

8. Zespół Składnic Lasów Państwowych  
w Stargardzie Stargard Dyrektor RDLP w Szczecinie

9. Ośrodek Transportu Leśnego 
w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wielkopolski Dyrektor RDLP w Szczecinie

10. Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie Białogard Dyrektor RDLP w Szczecinku

11. Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach Siedlce Dyrektor RDLP w Warszawie

12. Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej Bystrzyca Kłodzka Dyrektor RDLP we Wrocławiu

13. Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Wrocław Dyrektor RDLP we Wrocławiu

14. Ośrodek Transportu Leśnego w Świebodzinie Świebodzin Dyrektor RDLP w Zielonej Górze

15.
Centrum Szkolenia Strzeleckiego 

Lasów Państwowych im. Jana Wendy 
w Plaskoszu k.Tucholi

Tuchola Dyrektor RDLP w Toruniu



17BILP 7/2019

DECYZJA NR 65
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH  

z dnia 5 czerwca 2019 r. 

w sprawie zarządzenia organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej 
wyczerpującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych

Lasów Państwowych towarzyszącej szkoleniu w zakresie posługiwania się bronią palną  
przez pracowników Straży Leśnej pod nazwą własną:

„Szkolenie doskonalące wraz z przeprowadzeniem XI Strzeleckich Mistrzostw Polski  
Straży Leśnej o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych”

organizowanej przez RDLP w Toruniu

GS.0210.6.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 
pkt 1a ustawy o lasach3, a także w § 8 ust. 2 pkt 44 ww. Statutu – 
postanawiam, co następuje:

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

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 roku w 
sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodar-
stwie Leśnym Lasy Państwowe, znak: GK.166.3.2016 (z późn. 
zm.), zarządzam organizację ogólnopolskiej wielofunkcyjnej 
imprezy pracowniczej wyczerpującej znamiona wspólnego przed-
sięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pod 
nazwą własną „Szkolenie doskonalące wraz z przeprowadzeniem 
XI Strzeleckich Mistrzostw Polski Straży Leśnej o Puchar Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych” i zobowiązuję:
1. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu 

do organizacji imprezy oraz do sporządzenia sprawozdania z 
powyższej imprezy pracowniczej zgodnie z przytoczonym wyżej 
zarządzeniem. Wyznaczam RDLP w Toruniu na jednostkę 
wiodącą, której zakres działań w powyższym zakresie określa  
§ 12 i § 13 powyższego Zarządzenia nr 15.

2. Dyrektora RDLP w Toruniu, Dyrektora Centrum Szkolenia Strze-
leckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu  
k. Tucholi oraz Nadleśniczego Tuchola do współdziałania z 
Głównym Inspektorem Straży Leśnej w zakresie organizacji 

powyższej imprezy w ramach Porozumienia wielostronnego 
regulującego zakres zadań i odpowiedzialności wynikający z 
prac organizacyjnych powyższej imprezy.

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

§ 2
Niniejszą decyzję otrzymują: Główny Inspektor Straży Leśnej, 

Dyrektor RDLP w Toruniu, Dyrektor Centrum Szkolenia Strzelec-
kiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuchola, 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 2019 r. poz. 83, 125) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut 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 66
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej 
pod nazwą „Przywracanie równowagi biologicznej glebom porolnym 

jako element stabilnego rozwoju drzewostanów”

EO.5001.15.1.2019

Na  podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora 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 i § 5 Zarządzenia 
nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. 
w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakre-
sie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych oraz procedur postępowania  z tym związanych5 – 
postanawiam, co następuje: 

§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Przywracanie równo-

wagi biologicznej glebom porolnym jako element stabilnego 
rozwoju drzewostanów” należy zlecić Instytutowi Badawczemu 
Leśnictwa zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosztami reali-
zacji oraz na warunkach, które zostaną określone w umowie:
a) okres realizacji badań – około 24 miesiące,
b) koszty planowane ogółem – 1 000 000 zł brutto, w tym na 

2019 rok – około 449 900 zł brutto.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych oraz przez podmioty spoza 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu 

do wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym 
Lasów Państwowych. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

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

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. (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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których przed-
miotem 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 wynagro-
dzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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DECYZJA NR  67
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej 
pod nazwą „Opracowanie nowej metody inwentaryzacji lasu 

opartej na losowaniu warstwowym z wykorzystaniem modelu wzrostu drzewostanów”

EO.5001.16.1.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora 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 i § 5 Zarządzenia 
nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. 
w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakre-
sie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych5 – 
postanawiam, co następuje: 

§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Opracowanie nowej 

metody inwentaryzacji lasu opartej na losowaniu warstwowym z 
wykorzystaniem modelu wzrostu drzewostanów” należy zlecić 
Instytutowi Badawczemu Leśnictwa zgodnie z ustalonym poniżej 
okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną 
określone w umowie:
a) okres realizacji badań – około 24 miesiące,
b) koszty planowane ogółem – 1 056 400 zł brutto, w tym na 

2019 rok – około 380 700 zł brutto.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych oraz przez podmioty spoza 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu 

do wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym 
Lasów Państwowych. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

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

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. (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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których przed-
miotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi 
w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 
z 16.12.2002, str. 0001–0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”, oraz jeżeli 
spełnione są łącznie następujące warunki: korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, całość wynagrodzenia 
za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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DECYZJA NR 68       
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia  6 czerwca 2019 r. 
                                                  

w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej 
pod nazwą „Inwentaryzacja wybranych gatunków saproksylicznych w lasach 

za pomocą technik molekularnych – wdrożenie do praktyki leśnej”

EO.5001.17.1.2019

Na  podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora 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 i § 5 Zarzą-
dzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 
2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w 
zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych5 – 
postanawiam, co następuje: 

§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Inwentaryzacja wybra-

nych gatunków saproksylicznych w lasach za pomocą technik 
molekularnych – wdrożenie do praktyki leśnej” należy zlecić 
Instytutowi Badawczemu Leśnictwa zgodnie z ustalonym poniżej 
okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną 
określone w umowie:
a) okres realizacji badań – około 24 miesiące,
b) koszty planowane ogółem – 1 487 850 zł brutto, w tym  na 

2019 rok – około 393 800 zł brutto.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych oraz przez podmioty spoza 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu 

do wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym 
Lasów Państwowych. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

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

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. (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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których przed-
miotem 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 wynagro-
dzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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DECYZJA NR  69      
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie zlecenia konsorcjum 2 instytucji: 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
realizacji usługi badawczej pn. „Ocena zapotrzebowania 

na turystyczne i rekreacyjne funkcje lasu na przykładzie RDLP Radom”

ER.5001.18.1.2019

Na  podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora 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 i § 5 Zarzą-
dzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 
2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w 
zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych5 – 
postanawiam, co następuje: 

§ 1
1. Realizację usługi badawczej pn. „Ocena zapotrzebowania na 

turystyczne i rekreacyjne funkcje lasu na przykładzie RDLP 
Radom” należy zlecić konsorcjum 2 instytucji: Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  zgodnie z ustalonym 
poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach, które 
zostaną określone w umowie:
a) okres realizacji badań – około 24 miesiące,
b) koszty planowane ogółem – 680 000 zł brutto, w tym na  

2019 rok – około 330 000 zł brutto.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych oraz przez podmioty spoza 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

1 Art. 33 ust. 1 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. 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. (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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których przed-
miotem 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 wyna-
grodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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DECYZJA NR 70
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia  6 czerwca 2019 r. 

w sprawie zarządzenia organizacji ogólnopolskiej wielofunkcyjnej 
imprezy pracowniczej pod nazwą własną 

„Regaty Żeglarskie Leśników” 
organizowanej przez Nadleśnictwo Mrągowo 

GK.166.11.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 
pkt 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 Olsztynie wniosku z dnia 10 kwiet-
nia 2019 r. z uzupełnieniem z 20 maja 2019 r., znak: DO.166.8.2019, 
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 Nadleśnictwo Mrągowo wielofunkcyjnej 
imprezy pracowniczej pod nazwą własną „Regaty Żeglarskie Leś-
ników”, szczegółowo opisanej w cytowanym wniosku i zobowią-
zuję:

1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Mrągowo do organizacji imprezy 
oraz do sporządzenia sprawozdania z powyższej imprezy 
pracowniczej zgodnie z przytoczonym wyżej zarządzeniem. 
Wyznaczam Nadleśnictwo Mrągowo na jednostkę wiodącą, 
której zakres działań  w powyższym zakresie określa § 12 i § 13 
powyższego Zarządzenia  nr 15.

2. Nadleśniczego Nadleśnictwa Mrągowo do współdziałania z 
nadleśnictwami Olsztyn i Gołdap w zakresie organizacji powyż-
szej imprezy w ramach Porozumienia regulującego zakres 
zadań, systemu rozliczeń finansowych i odpowiedzialności wyni-
kający z prac organizacyjnych powyższej imprezy.

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

§ 2
Niniejszą decyzję otrzymują: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Mrągowo, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji Gene-
ralnej 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 71
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia  6 czerwca 2019 r. 

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

„Mistrzostwa Polski Leśników w Kolarstwie Górskim MTB”
organizowanej przez Nadleśnictwo Świeradów

GK.166.12.2019

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, 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 we Wrocławiu wniosku z dnia  
22 maja 2019 r., znak: EA.166.17.2019, 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 organizację imprezy pracowni-
czej pod nazwą własną „Mistrzostwa Polski Leśników w Kolarstwie 
Górskim MTB” organizowanej na terenie Nadleśnictwa Świeradów, 
szczegółowo opisanej w cytowanym wniosku i zobowiązuję:
1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Świeradów do organizacji imprezy 

oraz do sporządzenia sprawozdania z powyższej imprezy 
pracowniczej zgodnie z przytoczonym wyżej zarządzeniem. 
Wyznaczam Nadleśnictwo Świeradów na jednostkę wiodącą, 

której zakres działań w powyższym zakresie określa § 12 i § 13 
powyższego Zarządzenia nr 15.

2. Nadleśniczego Nadleśnictwa Świeradów do współdziałania z 
RDLP we Wrocławiu w zakresie organizacji powyższej imprezy.

3. Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych do archiwizacji w celach kontro-
lingowych sprawozdania z zorganizowanej imprezy pracowni-
czej.

§ 2
Niniejszą decyzję otrzymują: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych we Wrocławiu,  Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Świeradów, 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 74
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie zakończenia realizacji działania „odtworzenie infrastruktury 
służącej do skupu, składowania, krótkoterminowego przechowywania 
i sprzedaży bezpośredniej dziczyzny” w ramach projektu rozwojowego 

„Zdrowa żywność z polskich lasów” 
 

ER.011.20.2019

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

§ 1
1. Realizacja działania „odtworzenie infrastruktury służącej do 

skupu, składowania, krótkoterminowego przechowywania i 
sprzedaży bezpośredniej dziczyzny” w formule projektowej 
zostaje zakończona. 

2. Traci moc zapis § 1 Decyzji nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 8 marca 2018 r. (znak: OS.011.12.19.2018) 
o obowiązkach Zespołu Gospodarki Łowieckiej w Wydziale 
Hodowli Lasu w zakresie realizacji powyższego zadania.

§ 2
1. Sprzedaż bezpośrednia dziczyzny będzie odbywała się w 

oparciu o istniejącą infrastrukturę.
2. Decyzje w sprawie tworzenia nowych punktów sprzedaży bezpo-

średniej podejmują kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych w oparciu o analizę lokalnych potrzeb w tym zakresie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opubliko-

waniu w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

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 2015 r. poz. 2100 ze zm.,) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

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

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

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

DECYZJA NR 77
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany składu Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”

ZE.7160.13.1.2019

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”. Art. 13b. 4. niniejszej ustawy stanowi, że „Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny 
powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym”. 

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 wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 13b. 4. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129) stanowi, że „Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny 
powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym”.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z art. 13b 
ust. 4 ustawy o lasach3 

– postanawiam, co następuje:
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§ 1
Na wniosek Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-

wych w Białymstoku zmieniam skład Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska” w 
następujący sposób:

1. Odwołuję ze składu rady Pana Mikołaja Pawilcza – byłego 
Wójta Gminy Narewka.

2. Powołuję w skład rady Pana Jarosława Gołubowskiego – 
Wójta Gminy Narewka.

§ 2
Skład osobowy Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu 

Promocyjnego „Puszcza Białowieska” powołanej Decyzją nr 42 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2018 r. 
nie ulega innym zmianom.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

DECYZJA NR 79
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie aktualizacji Decyzji nr 455 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 14 lipca 2016 r. (znak: ZP.722.12.2016) w sprawie prowadzenia 

okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt 
i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów 

na terenie drugiego zgrupowania nadleśnictw

ZP.720.2.2.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu obowiązków Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonych m.in. w art. 33 ust. 3 
pkt 1a pkt 3–4 i pkt 8 oraz w art. 56 ust. 2 ustawy3 – mając na wzglę-
dzie § 5 ust. 2 pkt 2 zarządzenia nr 29 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 14 czerwca 2016 r.4, postanawiam, co 
następuje:

§ 1
Zatwierdzam notatkę służbową nr 2 z dnia 17 czerwca 2019 r., 

aktualizującą metodykę i zakres uzupełniających prac terenowych 

w 2019 roku, realizowanych na podstawie decyzji nr 455 z dnia  
14 lipca na terenie Nadleśnictwa Bircza, stanowiącą załącznik do 
niniejszej decyzji.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega upublicz-

nieniu w Biuletynie Informacji Publicznej LP.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

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

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

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

4 Art. 33. 3. 3–4 ustawy o lasach stanowi, że „Dyrektor Generalny w szczególności inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjo-
nalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa oraz organizuje planowanie urządzeniowe w lasach i prognozowanie w leśnictwie”.

5 Art. 33. 3. 8 ustawy o lasach stanowi, że „Dyrektor Generalny w szczególności organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych”.
6 Art. 56. 2. niniejszej ustawy stanowi, że „Środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny”.
7 § 5 ust. 2 pkt 2 Zarządzenia nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie (1) oceny procesu stanowienia obszarów Natura 

2000 obejmujących grunty w zarządzie Lasów Państwowych oraz oceny planów zadań ochronnych dla tych obszarów, (2) sporządzania planów urządzania lasu 
pełniących również funkcje planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz (3) ustalenia systemu okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, 
zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów mających znaczenie dla oceny stanu lasów oraz prognozowania zmian w ekosystemach 
leśnych (znak: ZP.720.3.2016 r.) stanowi, że „W decyzji, o której mowa w ust. 1, ustala się w szczególności szczegółową metodykę inwentaryzacji wskaźnikowej”.
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Załącznik do Decyzji nr 79
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 18 czerwca 2019 r.

NOTATKA SŁUŻBOWA 
nr 2 z dnia 17 czerwca 2019 r., 

aktualizującą metodykę i zakres uzupełniających prac terenowych w 2019 roku, 
realizowanych na podstawie Decyzji nr 455 z dnia 14 lipca 2016 r. (znak: ZP.722.12.2016) 

w sprawie prowadzenia okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, 
zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów 

na terenie drugiego zgrupowania nadleśnictw

1. Modyfikacja oględzin uzupełniających w aspekcie letnim, 
połączonych z poszukiwaniami stanowisk widłozębu zielo-
nego Dicranum viride i oceną stanu ochrony na terenie 
Nadleśnictwa Bicza.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w notatce służbowej nr 1 z 
dnia 29 kwietnia 2019 r., zatwierdzonej Decyzją nr 54 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, znak: ZP.720.2.1.2019, z dnia 
30 kwietnia 2019 r. w sprawie aktualizacji Decyzji nr 455 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lipca 2016 r. (znak: 
ZP.722.12.2016) w sprawie prowadzenia okresowej powszechnej 
inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów oraz 
parametryzacji wybranych cech biotopów na terenie drugiego zgru-
powania nadleśnictw, oględziny uzupełniające, prowadzone w 
aspekcie letnim, polegające na inwentaryzowaniu gatunków roślin 
(chronionych, naturowych, rzadkich, obcych/inwazyjnych itp.) oraz 
poszukiwaniu stanowisk widłozębu zielonego Dicranum viride wraz 
z oceną stanu jego ochrony winny być prowadzone w wydziele-
niach, w których zlokalizowane zostały środki powierzchni koło-
wych (281 powierzchni).

W związku z tym, że w toku prowadzonych prac stwierdzono 
konieczność przeprowadzenia wnikliwszego rozpoznania bogac-
twa florystycznego, szczególnie pod kątem występowania widło-
zębu zielonego (będącego proponowanym przedmiotem ochrony w 
siedliskowych obszarach Natura 2000, położonych na terenie 
Nadleśnictwa Bircza), wprowadza się następujące modyfikacje 
prac prowadzonych podczas oględzin uzupełniających w aspekcie 
letnim:

Po szczegółowej analizie opisu taksacyjnego drzewostanów na 
terenie Nadleśnictwa Bircza, oględziny uzupełniające w aspekcie 
letnim, połączone z poszukiwaniem widłozębu zielonego, zostaną 
przeprowadzone również w wydzieleniach (poza tymi, w których 
zlokalizowane są powierzchnie kołowe), gdzie występuje istotny 
udział Bk w starszych klasach wieku (potencjalna obecność mikro-
siedlisk/synuzjów odpowiednich dla tego gatunku).

Liczba wydzieleń leśnych, w których zostaną przeprowadzone 
oględziny uzupełniające w aspekcie letnim, będzie wynosić ok. 280 
szt., tak aby ich liczba była proporcjonalna do liczby wydzieleń leśnych 
ze zlokalizowanymi powierzchniami kołowymi, w których prowadzone 
były już oględziny uzupełniające w aspekcie wiosennym.

Pozostałe zapisy zawarte w notatce służbowej nr 1 z dnia 29 
kwietnia 2019 r., zatwierdzonej ww. Decyzją nr 54 Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, znak: ZP.720.2.1.2019, z dnia 30 
kwietnia 2019 r. pozostają bez zmian.

Notatkę sporządził:
 
Naczelnik Wydziału 
Ochrony Zasobów Przyrodniczych
mgr inż. Jan Tabor

Zatwierdził:

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny
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DECYZJA NR 81
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej 
pod nazwą „Opracowanie metod ograniczania populacji smolika znaczonego 

Pissodes castaneus w uprawach i młodnikach sosnowych”

EO.5001.19.1.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora 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 i § 5 Zarządzenia 
nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. 
w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakre-
sie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych5 – 
postanawiam, co następuje: 

§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Opracowanie metod 

ograniczania populacji smolika znaczonego Pissodes castaneus 
w uprawach i młodnikach sosnowych” należy zlecić Instytutowi 
Badawczemu Leśnictwa zgodnie z ustalonym poniżej okresem i 
kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone 
w umowie:
a) okres realizacji badań – około 42 miesiące;
b) koszty planowane ogółem – 2 000 000 zł brutto, w tym  na 

2019 rok – około 150 753 zł brutto.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych oraz przez podmioty spoza 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu 

do wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym 
Lasów Państwowych. 

 
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

1 Art. 33. ust. 1 ustawy z 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 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których przed-
miotem 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 wynagro-
dzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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DECYZJA NR 84
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia  19 czerwca  2019 r. 

w sprawie określenia orientacyjnego jednostkowego kosztu netto na 1 ha 
prac dotyczących sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu 

przewidzianego do dofinansowania ze środków funduszu leśnego w 2020 roku

ZU.6007.39.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych, wynikającego z uprawnienia i obowiązku tego organu, okre-
ślonego w art. 56 ust. 2 ustawy o lasach3, mając na względzie, że:

1) uprawnionym obszarem działalności Lasów Państwowych 
jest m.in. wspomaganie administracji publicznej w wypeł-
nianiu jej obowiązków;

2) występujące zaległości w zakresie tworzenia uproszczonych 
planów urządzenia lasu, o których mowa w tytule zarzą-
dzenia, zwanych dalej planami uproszczonymi lub w liczbie 
pojedynczej planem uproszczonym, stwarza istotne trud-
ności w wypełnianiu przez Lasy Państwowe między innymi 
obowiązku prowadzenia banku danych o lasach wszystkich 
form własności;  

3) przepis art. 58 ust. 3a pkt 5  ustawy o lasach4 stwarza możli-
wość sporządzania planów urządzenia lasu z wykorzysta-
niem w tym celu  środków, związanych z  funduszem leśnym,  
pochodzących z realizacji:
a) należności, kar i opłat oraz należności  z tytułu wyłączenia 

z produkcji gruntów leśnych, będących lasami niestano-
wiącymi własności Skarbu Państwa lub znajdującymi się w 
użytkowaniu wieczystym parków narodowych, 

jak również
b) odszkodowań z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewo-

stanów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz 
znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków naro-
dowych,

zwanych dalej środkami funduszu leśnego –
– zarządzam, co następuje:

§ 1
1. W wykonaniu § 4 Zarządzenia nr 49 DGLP z dnia 17 listopada 

2016 r. w sprawie przeznaczania środków związanych z fundu-
szem leśnym na sporządzanie uproszczonych planów urzą-
dzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy  

o lasach, ustala się orientacyjny koszt prac urządzeniowych na 
1 ha lasu dotyczących sporządzenia uproszczonego planu urzą-
dzenia lasu przewidzianego do dofinansowania ze środków 
związanych  z funduszem leśnym w 2020 roku.

2. Orientacyjny koszt jednostkowy o którym mowa w ust. 1, stosuje 
się do oceny i rankingowania wniosków, o których mowa w  
§ 3 Zarządzenia nr 49 DGLP z 17 listopada 2016 r., złożonych  
przez starostwa do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w 
terminie  do dnia 30 września 2019 roku.

3. Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji określa orientacyjny koszt 
jednostkowy netto na 1 ha prac urządzeniowych w 2020 roku dla 
poszczególnych starostw. (Załącznika nie drukujemy – przyp. 
red.).

§ 2
Ilekroć  w  niniejszej decyzji  jest mowa o:

1) staroście – należy przez to również rozumieć prezydenta miasta 
działającego na prawach powiatu,

2) planie uproszczonym – należy przez to rozumieć również aneks 
do planu uproszonego, powstałego z wykorzystaniem środków 
funduszu leśnego. 

§ 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i po raz 

pierwszy ma zastosowanie do uproszczonych planów urządzenia 
lasu, dofinansowanych ze środków związanych z funduszem 
leśnym w 2020 roku.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

1 Art. 33 ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny.
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określa, że w wykonaniu zadań ustawy o lasach Dyrektor Generalny wydaje decyzje i zarządzenia 

obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 56 ust. 2 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny dysponuje środkami funduszu leśnego. 
4 Art. 58 ust. 3a pkt 5 ustawy o lasach stanowi, ze Dyrektor Generalny LP może przeznaczyć środki funduszu leśnego na opracowanie uproszczonych planów urzą-

dzenia lasu sporządzanych na zlecenie starostów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych.
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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. Ustroń
Ustroń
5n, t

Ustroń
Ustroń
ul. Źródlana 153/6
43-450 Ustroń

3474/3
BB1C/00074220/5
6097
(udział 632/10000)

3474/4
BB1C/00074220/5
1620
(udział 632/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku sześciorodzinnym, 
zasiedlony

2. Namysłów
Namysłów
51 l 01

Namysłów
Namysłów
ul. Parkowa 13/1
46-100 Namysłów

51/9
OP1U/00059586/9
1542
(udział 78/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku 
biurowo-mieszkalnym, 
pięciorodzinnym, zasiedlony

3. Namysłów
Namysłów
51 l 01

Namysłów
Namysłów
ul. Parkowa 13/2
46-100 Namysłów

51/9
OP1U/00059586/9
1542
(udział 97/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku 
biurowo-mieszkalnym, 
pięciorodzinnym, zasiedlony

4. Namysłów
Namysłów
51 l 01

Namysłów
Namysłów
ul. Parkowa 13/3
46-100 Namysłów

51/9
OP1U/00059586/9
1542
(udział 95/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku 
biurowo-mieszkalnym, 
pięciorodzinnym, zasiedlony

5. Namysłów
Namysłów
51 l 01

Namysłów
Namysłów
ul. Parkowa 13/4
46-100 Namysłów

51/9
OP1U/00059586/9
1542
(udział 112/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku 
biurowo-mieszkalnym, 
pięciorodzinnym, zasiedlony

6. Namysłów
Namysłów
51 l 01

Namysłów
Namysłów
ul. Parkowa 13/5
46-100 Namysłów

51/9
OP1U/00059586/9
1542
(udział 41/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku 
biurowo-mieszkalnym, 
pięciorodzinnym, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 7 czerwca 2018 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice
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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. Chełm
Pobołowice
46Ai

Rudolfin
Kamień
Rudolfin 20
22-113 Kamień

162/1
LU1C/00091923/2
1652

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 7 czerwca 2018 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Kutno
Kutno
247d

Guźnia
Guźnia 1
99-400 Łowicz

577/3
LD1O/00039839/8
1039

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny z budynkiem 
gospodarczym, pustostan

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 7 czerwca 2018 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Kozienice
Kozienice
6n

Łaszówka I
Kozienice
Adamów – Mostki
26-900 Kozienice

99/1
RA1K/00052529/1
1998

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, pustostan

2. Kielce
Kielce
86dx, d

Ćmińsk Kościelny
Miedziana Góra
Tumlin – Wykień 138/5
26-085 Miedziana Góra

762
KI1L/00085430/9
1927
(udział 6473/38733) 

lokal mieszkalny w budynku 
pięciorodzinnym, zasiedlony

Dokończenie tabeli na str. 31

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom
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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

3. Kielce
Kielce
86dx, d

Ćmińsk Kościelny
Miedziana Góra
Tumlin – Wykień 138/4
26-085 Miedziana Góra

762
KI1L/00085430/9
1927
(udział 7580/38733) 

lokal mieszkalny w budynku 
pięciorodzinnym, zasiedlony

4. Kielce
Kielce
86dx, d

Ćmińsk Kościelny
Miedziana Góra
Tumlin – Wykień 138/3
26-085 Miedziana Góra

762
KI1L/00085430/9
1927
(udział 6308/38733) 

lokal mieszkalny w budynku 
pięciorodzinnym, zasiedlony

5. Przysucha
Rzuców
178i

Aleksandrów
Chlewiska
Aleksandrów 28
26-510 Aleksandrów

745/2
RA1S/00014141/6
1875

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 7 czerwca 2018 r.

Dokończenie tabeli ze str. 30

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. Żołędowo
Żołędowo 
274zx

Żołędowo
Osielsko
Żołędowo, 
ul. Klonowa 25/1
86-021 Maksymilianowo

647
BY1B/00116777/0
7363
(udział w działce 301/7363)
(udział w budynku 
938/22917)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym 
wraz z pomieszczeniem 
gospodarczym, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 7 czerwca 2018 r.

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

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok
Nadleśnictwo Giżycko

Nadleśnictwo Giżycko informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Orzysz a Nadleśnic-
twem Giżycko na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.), zgodnie  
z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, 
stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., znak: ZS-D-2141-11/12, 
oraz zgodą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 17 maja 2019 r.  (znak: ZS.2261.5.2019.PD). 

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

17.05.2019 r.

01-11-3-08-440B-x-00 28-16-025-0013-440/9

Dr

0,1107

103 482,00
01-11-3-07-411-k-00 28-16-025-0001-237/1 0,2334

01-11-3-08-274-c-00 28-16-025-0023-53 1,4300

01-11-3-10-773-jx-00 28-16-025-0006-773/16 0,4140

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Jednostka administracji 
samorządowej  

– Gmina Orzysz
28-16-024-0001-128/2 Ls 1,9282 103 456,00

       Nadleśniczy
Nadleśnictwa Giżycko

mgr inż. Krzysztof Dąbkowski
Gajewo, 1 czerwca 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków
Nadleśnictwo Gromnik

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, 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 Gromnik podaje do publicznej wiadomości zamiar przeprowadzenia transakcji zamiany nieru-
chomości. Zgodę na zamianę nadleśnictwo uzyskało w dniu 23 maja 2019 r. od dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Krakowie (zn. spr.: ZZ.2261.3.2019).

Informacja z dnia 30 maja 2019 r. o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe (1/3 udziału w działkach)

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia/ 
udział
(w ha)

wartość udziału
(w tys. zł)

23.05.2019 r.

03-06-1-01-234-g-00
121602_2.0002.411 LsIV 0,84 / 0,28 9,91

03-06-1-01-234-h-00

03-06-1-01-234-i-00 121602_2.0002.413 LsIV 1,00 / 0,33 16,89

03-06-1-01-234-j-00 121602_2.0002.380 LsIV 0,75 / 0,25 11,93

Razem: 2,59 / 0,86 38,73

Dokończenie na str. 33
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe (2/3 udziału w działkach)

właściciel adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia/
udział
(w ha)

wartość 
udziału

(w tys. zł)

Osoba fizyczna

03-06-1-01-234-k-00

121602_2.0002.611 LsIV 1,11 / 0,74 40,2403-06-1-01-234-l-00

03-06-1-01-234-m-00

Razem: 1,11 / 0,74 40,24

       Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Gromnik

Eugeniusz Piech
Gromnik, 30 maja 2019 r.

Dokończenie ze str. 32

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków
Nadleśnictwo Łosie

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., znak: 
ZS-D-2141-11/12, w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. 
(Dz.U.2018.2129), Nadleśnictwo Łosie informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany gruntów na podstawie zgody dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie na zamianę (pismo z dnia 23 maja 2019 r., znak spr.: ZZ.2261.16.2018).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

23.05.2019 r. 03-13-1-01-26-f-00 12-05-042-0001-435/10 Ls VI 0,1359 11 388,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Gmina Gorlice
12-05-042-0001-456 dr 0,32

10 180,00
12-05-042-0001-490 dr 0,30

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Łosie

                                                                                      Franciszek Zygarowicz
Łosie, 31 maja 2019 r. 
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OGŁOSZENIA

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, 

w nawiązaniu do Zarządzenia nr 59/1998 w sprawie legitymacji 
służbowych dla pracowników Służby Leśnej, informuje, że 
unieważnia się legitymację służbową nr 3 z roku 2014, wydaną 
w dniu 23 marca 2014 r. Marcinowi Sołogubie, specjaliście 
Służby Leśnej. Legitymacja została skradziona w dniu 2 maja 
2019 r. Zajście zostało zgłoszone w Komisariacie Policji w 
Wasilkowie w dniu 3 maja 2019 r.

Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych 

w Białymstoku
mgr inż. Andrzej Józef Nowak

Białystok, 30 maja 2019 r.

***
Nadleśnictwo Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu (RDLP 

Krosno) unieważnia legitymację służbową nr 35 wystawione na 
nazwisko: Waldemar Winiarski – podleśniczy.

Nadleśniczy
Przemysław Włodek

Przemyśl, 12 czerwca 2019 r.

***
Nadleśnictwo Damnica (RDLP Szczecinek) informuje o 

zagubieniu na terenie leśnictwa Łebień młotka do cechowania 
i nanoszenia płytek plastikowych z logo Lasów Państwowych 
oraz magazynka z automatycznym podajnikiem na plakietki 
(pustym) firmy Signumat.

W wypadku ujawnienia ww. przedmiotów prosimy o ich 
konfiskatę i przekazanie informacji do Nadleśnictwa Damnica.

Nadleśniczy
Beata Topolińska

Damnica, 18 czerwca 2019 r.
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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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