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ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 26 czerwca 2020 r. do 30 lipca 2020 r.)

l Zarządzenie nr  38 z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 77 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
28 października 2015 r. w sprawie zasad kontroli wewnętrznej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (EG.0210.5.2015)

l Zarządzenie nr  39 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
8 września 2014 r. w sprawie testowania programów użytkowych SILP i innych programów w jednostkach testowych Lasów Państwo-
wych (OI-021-11/14) (EI.0210.1.2020) 

l Zarządzenie nr 40 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zasad i sposobu działania stałych zespołów zadaniowych Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych (EI.0414.26.2020) 

l Zarządzenie nr 41 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wykonania w latach 2020–2024 czwartego cyklu inwentaryzacji wielkoobszarowej 
lasów kraju wszystkich form własności (ZU.6006.7.2020) 

l Zarządzenie nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie dofinansowania ze środków funduszu 
leśnego działań realizowanych w parkach narodowych w 2021 r.

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 27 czerwca 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r.)

l Decyzja nr 52 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku kontroli doraźnej z zakresu stanu posiadania w Nadleśnictwie Szczecinek (GI.0210.9.2020)

l Decyzja nr 53 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pod nazwą  
„Monitoring lasu – ocena stanu lasów w Polsce” (EO.5001.19.1.2020) 

l Decyzja nr 54 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pod nazwą 
„Oznaczanie sprawców chorób i szkodników drzew leśnych” (EO.5001.20.1.2020) 

l Decyzja nr 55 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej  Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza 
Niepołomicka” na lata 2020–2024 (ZE.7160.4.1.2020) 

l Decyzja nr 56 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu 
Sądeckiego” na lata 2020–2024 (ZE.7160.5.1.2020) 

l Decyzja nr 57 z dnia  6 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej 
pod nazwą własną „Regaty Żeglarskie Leśników” organizowanej przez Nadleśnictwo Giżycko (GK.166.5.2020) 

l Decyzja nr 58 z dnia 6 lipca 2020 r.  w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługi z zakresu ochrony lasu świadczone przez Zespoły 
Ochrony Lasu na rzecz podmiotów spoza Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (ZO.0210.1.2020) 

l Decyzja nr 59 z dnia  9 lipca  2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej 
pod nazwą własną „Mistrzostwa Polski Leśników w Kolarstwie Górskim MTB” organizowanej przez Nadleśnictwo Andrychów 
(GK.166.6.2020)

l Decyzja nr 60 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej realizacji 
zadań określonych w zakresie praw i obowiązków pracowniczych w Nadleśnictwie Gołdap (GI.0210.10.2020)

l Decyzja nr 61 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik nr 1 do Decyzji nr 15 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, znak: ZP.L.0210.2.2020, z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkur-
sowej ds. rozstrzygnięcia Konkursu dla uczniów szkół podstawowych na realizację projektu edukacyjnego „Rybołów – ptak naszych 
jezior” w ramach realizowanego projektu pn. „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” 
(ZP.L.0210.2.2020)

l Decyzja nr 62 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe na rok 2021 (EP.0300.2.2.2020)
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l Decyzja nr 63 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pod nazwą  
„Monitoring zagrożenia pożarowego Puszczy Białowieskiej jako narzędzie zarządzania i reagowania kryzysowego” (EO.5001.22.1.2020) 

l Decyzja nr 64 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy 
Beskidu Sądeckiego” na lata 2020–2024 (ZE.7160.5.1.2020)

l Decyzja nr 65 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej w biurze 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z zakresu działalności ekonomiczno-finansowej (GI.0210.11.2020)

l Decyzja nr 66 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia Nadleśnictwa Zdrojowa Góra jako jednostki testowej w zakresie wykorzy-
stania fotooptycznej metody pomiaru miąższości drewna za pomocą aplikacji Timbeter (ZM.800.9.2020)

l Decyzja nr 67 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępniania jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jako-
ściowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu 
gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (EZ.270.1.2020)

l Decyzja nr 68 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pod nazwą  
„Osłona naukowa nad realizacją czwartego cyklu Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu (WISL 2020–2024)” (EO.5001.24.1.2020) 

l Decyzja nr 69 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – RDLP Białystok

l Decyzja nr 70 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – RDLP Katowice

l Decyzja nr 71 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – RDLP Kraków

l Decyzja nr 72 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – RDLP Krosno

l Decyzja nr 73 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – RDLP Lublin

l Decyzja nr 74 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – RDLP Łódź

l Decyzja nr 75 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – RDLP Olsztyn

l Decyzja nr 76 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – RDLP Piła

l Decyzja nr 77 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – RDLP Poznań

l Decyzja nr 78 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – RDLP Szczecin

l Decyzja nr 79 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – RDLP Szczecinek

l Decyzja nr 80 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – RDLP Toruń

l Decyzja nr 81 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – RDLP Wrocław

l Decyzja nr 82 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – RDLP Zielona Góra

l Decyzja nr 83 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – RDLP Gdańsk

l Decyzja nr 84 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – RDLP Radom

l Decyzja nr 85 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – RDLP Warszawa
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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 86 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – CILP

l Decyzja nr 87 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – ORWLP w Bedoniu

l Decyzja nr 88 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – OTL w Jarocinie

l Decyzja nr 89 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – ZILP 

l Decyzja nr 90 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – CKPŚ 

l Decyzja nr 91 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – OKL w Gołuchowie 

l Decyzja nr 92 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2019 rok (EG.0210.7.2020) – LBG Kostrzyca

l Decyzja nr 93 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie kontynuowania finansowania w roku 2020 realizacji przedsięwzięć drogowych 
(ZI.771.26.2020)

l Decyzja nr 94 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2020 nowych przedsięwzięć drogowych, finansowa-
nych z wykorzystaniem środków funduszu leśnego, polegających na budowie lub przebudowie dróg leśnych oraz budowie, przebu-
dowie lub istotnym remontowaniu drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji 
publicznej (ZI.771.26.2020)
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ZARZĄDZENIE NR  39    
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 8 września 2014 r. w sprawie testowania programów użytkowych SILP 

i innych programów w jednostkach testowych Lasów Państwowych (OI-021-11/14)

EI.0210.1.2020

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 wynikających z 
obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, okreś- 
lonych w art. 33 ust. 3 pkt 1a3 – postanawia się, co następuje: 

§ 1
Zmianie ulega treść § 5 Zarządzenia nr 52 Dyrektora General-

nego Lasów Państwowych z dnia 8 września 2014 r., który przyj-
muje brzmienie:

„§ 5
1. Wyznaczonymi jednostkami testowymi są:

Lp Nr jednostki RDLP Jednostka
1. 10-71 Szczecin Biuro RDLP

2. 10-03 Szczecin Bogdaniec

3. 10-33 Szczecin Sulęcin

4. 01-71 Białystok Biuro RDLP

5. 01-27 Białystok Szczebra

6. 07-05 Olsztyn Biuro RDLP

7. 07-24 Olsztyn Spychowo
8. 07-34 Olsztyn Zaporowo
9. 12-21 Toruń Zamrzenica

2. Wykaz jednostek testowych jest aktualizowany nie rzadziej niż 
co 2 lata.

3. Dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych odpowiada 
za organizację i udokumentowanie współpracy z jednostkami 
testowymi”.

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

obowiązywania od 1 sierpnia 2020 r. 

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 2020 r. poz. 6) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrek-
torów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

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

3 Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi, że „Dyrektor w szczególności: (…) inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów 
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym”.

ZARZĄDZENIE NR 40
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zasad i sposobu działania stałych zespołów zadaniowych
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

EI.0414.26.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6) oraz § 6 Statutu Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego zarzą-
dzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. – w wykonaniu zadań Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, wynikających z realizacji jego 
uprawnienia określonego w § 10 ww.  statutu oraz art. 33 ust. 3 pkt 1a 
ww. ustawy, zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Stałe zespoły zadaniowe Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych (zwane dalej zespołami), określone w ust. 2, funk-
cjonują w ramach struktury organizacyjnej Zakładu Informatyki 
Lasów Państwowych.

2. Zespoły powoływane są do spraw:
1) aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśni-

czego,
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2) wdrożeń i rozwoju informatycznych narzędzi biznesowych 
Lasów Państwowych,

3) serwisu technicznego systemu informatycznego (wsparcia 
technicznego),

4) serwisu merytorycznego w zakresie Systemu Informatycz-
nego Lasów Państwowych,

5) leśnej mapy numerycznej i oprogramowania urządzenio-
wego Lasów Państwowych,

6) budowy, utrzymania i rozwoju elektronicznego systemu 
sprzedaży drewna w Lasach Państwowych.

§ 2
1. Członków zespołów powołuje dyrektor Zakładu Informatyki 

Lasów Państwowych (zwanego dalej ZILP).
2. Członkami zespołów mogą być wyłącznie pracownicy jednostek 

organizacyjnych Lasów Państwowych.
3. Członkowie zespołów są podporządkowani organizacyjno-

-prawnie dyrektorowi ZILP.
4. Udział w pracach zespołu wymaga zgody pracownika oraz 

kierownika jednostki organizacyjnej zatrudniającej/nadzorującej 
członka zespołu.

5. Członków (w tym przewodniczących i koordynatorów) zespołów, 
o których mowa w § 1 ust. 2:
1) pkt 1 do 4 – wyznacza każdorazowo naczelnik Wydziału 

Informatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
2) pkt 5 – wyznacza każdorazowo naczelnik Wydziału Urzą-

dzania Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
3) pkt 6 – wyznacza każdorazowo naczelnik Biura Marketingu 

Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
6. W zespołach, z wyłączeniem zespołu, o którym mowa w § 1 pkt 5, 

prace będą nadzorowane przez koordynatorów, wskazanych 
imiennie w załączniku do zarządzenia.

§ 3
1. Zespoły działają w formie spotkań roboczych.
2. W okresach pomiędzy spotkaniami niezbędne prace realizo-

wane są zdalnie w miejscu zatrudnienia lub zamieszkania 
członka zespołu.

3. Spotkanie zespołu jest zwoływane przez dyrektora ZILP, na 
wniosek merytorycznie właściwego naczelnika wydziału Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych, wymienionego w § 2 ust. 5, w 
uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu.

4. W swoich pracach zespoły współdziałają bezpośrednio z innymi 
zespołami oraz wydziałami merytorycznymi Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych.

5. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, do którego obowiązków 
należy:
1) przydzielanie zadań i ocena ich realizacji przez poszczegól-

nych członków zespołu, stanowiąca podstawę ustalenia 
wysokości nagrody finansowej, o której mowa w § 4 ust. 2;

2) organizacja przebiegu spotkań roboczych związanych z 
realizacją zadań zespołu;

3) wnioskowanie o włączenie do prac zespołu, w charakterze 
doradców i konsultantów, innych ekspertów oraz pracow-
ników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, za 
zgodą kierowników tych jednostek;

4) składanie kwartalnych sprawozdań z prac zespołu dyrekto-
rowi ZILP oraz Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwo-
wych.

6. Dyrektor ZILP na wniosek przewodniczącego umożliwia 
członkom zespołu dostęp do kodów źródłowych Systemu Infor-
matycznego Lasów Państwowych, jak i dostęp do baz danych 
odpowiednich jednostek Lasów Państwowych – w zakresie 
niezbędnym do opracowywanych tematów – oraz udziela wszel-
kiego niezbędnego wsparcia w zakresie wyposażenia technicz-
nego zespołu.

7. Dla wsparcia zespołów, ZILP tworzy i  utrzymuje odpowiednie 
mechanizmy elektronicznej wymiany informacji na portalach 
webowych.

§ 4
1. Koszty funkcjonowania zespołów są uwzględnione w planie 

finansowo-gospodarczym ZILP. Jego poziom określa Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych, na wnioski merytorycznie 
właściwych naczelników wydziałów Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych, wymienionych w § 2 ust. 5, uzgodnione z naczel-
nikiem Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych.

2. Członkowie zespołów otrzymują nagrodę finansową za wykony-
wanie zadań rzeczowych. Nagroda wypłacana jest na podstawie 
wniosku dyrektora ZILP do kierownika jednostki zatrudniającej/
nadzorującej o wypłatę, nie rzadziej niż raz na kwartał, na 
podstawie oceny realizacji prac przedłożonej przez przewodni-
czącego zespołu, uzgodnionej z merytorycznie właściwym 
naczelnikiem wydziału Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych, wymienionym w § 2 ust. 5.

3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu może 
wnioskować do dyrektora ZILP o przyznanie nagrody finansowej 
pracownikom jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, 
o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 3, po uzyskaniu akceptacji mery-
torycznie właściwego naczelnika wydziału Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych, wymienionego w § 2 ust. 5, w ramach 
środków przewidzianych na funkcjonowanie danego zespołu. 
Nagroda wypłacana jest na podstawie wniosku dyrektora ZILP 
do kierownika jednostki zatrudniającej/nadzorującej o wypłatę.

4. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, których pracownicy 
są członkami zespołów lub o których mowa w ust. 3, obciążają ZILP 
fakturami z tytułu świadczeń wewnątrzinstytucjonalnych.

5. Kosztami prac zespołów związanych z realizacją zadań określo-
nych w § 5 ust. 1 dyrektor ZILP obciąża Dyrekcję Generalną 
Lasów Państwowych fakturami z tytułu świadczeń wewnątrzin-
stytucjonalnych.

§ 5
1. Funkcjonowanie zespołów mieści się w obszarze działalności 

polegającej na tzw. miękkiej działalności rozwojowej – w tym 
zakresie, w jakim działanie zespołów przyczynia się do doskona-
lenia funkcjonalnego zintegrowanego systemu informatycznego 
Lasów Państwowych.

2. Obszary działania przypisane do zespołów są określone w 
załączniku do zarządzenia.

3. Komórką organizacyjną Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych, właściwą dla wspomagania wypełniania kierowniczej roli 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wobec zespołów 
zadaniowych do spraw:
1) aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśni-

czego,
2) wdrożeń i rozwoju informatycznych narzędzi biznesowych 

Lasów Państwowych,
3) serwisu technicznego systemu informatycznego (wsparcia 

technicznego),
4) serwisu merytorycznego w zakresie Systemu Informatycz-

nego Lasów Państwowych, 
 z uwzględnieniem związanego z tym obowiązku sprawowania 

nadzoru merytorycznego, jest Wydział Informatyki.
4. Komórką organizacyjną Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-

wych, właściwą dla wspomagania wypełniania kierowniczej roli 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wobec zespołu 
zadaniowego do spraw leśnej mapy numerycznej i oprogramo-
wania urządzeniowego Lasów Państwowych, z uwzględnieniem 
związanego z tym obowiązku sprawowania nadzoru merytorycz-
nego, jest Wydział Urządzania Lasu.

5. Komórką organizacyjną Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych, właściwą dla wspomagania wypełniania kierowniczej roli 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wobec zespołu 
zadaniowego do spraw budowy, utrzymania i rozwoju elektro-
nicznego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych, z 
uwzględnieniem związanego z tym obowiązku sprawowania 
nadzoru merytorycznego, jest Biuro Marketingu.



8 BILP 8–9/2020

6. Dodatkowe zadania dla poszczególnych zespołów, wynikające z 
doskonalenia zintegrowanego systemu informatycznego Lasów 
Państwowych, mogą być zlecane do realizacji poprzez naczel-
ników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych wskazanych w ust. 3, 4 i 5.

7. Wypracowane przez zespoły rozwiązania merytoryczne oraz 
programy szkoleń, przed wdrożeniem do realizacji, muszą 
uzyskać akceptację Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych.

§ 6
Tracą moc:
1) Zarządzenie nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany formuły 
lub/oraz formy funkcjonowania stałych zespołów zadanio-
wych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do 
spraw […] oraz zasad, reguł i sposobu działania tych 
zespołów.

2) Zarządzenie nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 18 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie 
nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 
kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany formuły lub/oraz formy 
funkcjonowania stałych zespołów zadaniowych Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych do spraw […] oraz zasad, 
reguł i sposobu działania tych zespołów.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Bogusław Piątek
Zastępca ds. Gospodarki Leśnej

Załącznik do Zarządzenia nr 40 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 28 lipca 2020 r.

§ 1
Skład zespołu zadaniowego ds. aplikacji mobilnych oraz infor-

matyzacji stanowiska leśniczego:
Przewodniczący: Artur Andrzejewski – RDLP Gdańsk.
Koordynator: Marek Wirowski – DGLP.
Członkowie: 

l Przemysław Kuczyński – RDLP Szczecinek
l Michał Fabrowski – RDLP Poznań
l Maciej Włodarczak – Nadleśnictwo Konstantynowo
l Paweł Szczygielski – Nadleśnictwo Bielsk
l Marcin Rutkowski – Nadleśnictwo Kaliska
l Andrzej Dańczyszyn – Nadleśnictwo Wyszków
l Michał Gubała – Nadleśnictwo Chojnów.

§ 2
Do zadań zespołu należy:

1) realizacja zadań wskazanych przez Dyrektora ZILP w zakresie 
rozwiązań informatycznych mobilnych stosowanych w Lasach 
Państwowych;

2) wspomaganie ZILP w procesie informatyzacji prac terenowych, 
szczególnie stanowiska leśniczego, poprzez koordynowanie 
prac w trakcie opracowywania nowych rozwiązań, dedykowa-
nych na urządzenia mobilne lub komputery PC;

3) wspomaganie ZILP w procesie wdrożeniowym aplikacji mobil-
nych poprzez opracowywanie odpowiednich procedur dla 
jednostek testowych;

4) organizowanie sesji wspólnych członków zespołu z udziałem 
nauczycieli regionalnych czy też użytkowników SILP w zakresie 
jego funkcjonowania oraz aplikacji zewnętrznych;

5) prowadzenie szkoleń centralnych oraz konsultacji proponowa-
nych rozwiązań merytorycznych i analitycznych w zakresie:
a) aplikacji mobilnych,
b) interfejsów rejestratora z systemem LAS,
c) komputerowych stanowisk opartych na systemie Knoppix,
d) modułów SILPweb dedykowanych dla leśniczych i szkół-

karzy;
6) utrzymanie i rozwój komputerowych stanowisk opartych na 

systemie Knoppix;
7) ocena techniczno-ekonomiczna wdrażanych rozwiązań;

8) bieżące rozwiązywanie problemów użytkowników poprzez 
obsługę zgłoszeń w systemie zgłoszeń błędów i modyfikacji SILP 
oraz na forach internetowych poświęconym zagadnieniom 
prowadzonym przez zespół;

9) testowanie przydatności nowych i modyfikowanych oprogra-
mowań oraz nowych technologii mobilnych;

10) prowadzenie tematycznych serwisów internetowych, poświęco-
nych rozwiązaniom mobilnym w Lasach Państwowych.

§ 3
Skład zespołu zadaniowego ds. wdrożeń i rozwoju informatycz-

nych narzędzi biznesowych Lasów Państwowych:
Przewodniczący: Modest Winkowski – RDLP Poznań.
Koordynator: Katarzyna Osińska – DGLP.
Członkowie: 

l Elżbieta Filochowska – ZILP
l Hubert Kowalczyk – RDLP Szczecin
l Jan Filoda – Nadleśnictwo Krucz
l Krzysztof Matuszak – Nadleśnictwo Pniewy
l Józef Wysocki – Nadleśnictwo Zaporowo.

§ 4
Do zadań zespołu należy:

1) realizacja zadań wskazanych przez Dyrektora ZILP w zakresie 
wykorzystania technologii Web Intelligence w Lasach Państwo-
wych;

2) konserwacja i modyfikacja istniejących raportów w Business 
Objects (BO) wytworzonych przez zespół;

3) tworzenie nowych raportów w środowisku BO na podstawie 
zlecenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, którego 
elementem jest dokumentacja analityczna;

4) konserwacja, modyfikacja i rozwój kokpitów menedżerskich 
na podstawie zlecenia Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, którego elementem jest dokumentacja anali-
tyczna;

5) przeprowadzanie testów wewnętrznych tworzonych przez 
zespół raportów i kokpitów;

6) opracowanie i konserwacja dokumentacji użytkownika związa-
nych z raportami i kokpitami tworzonymi przez zespół;
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7) obsługa zgłoszeń w systemie zgłoszeń błędów i modyfikacji 
SILP w zakresie portali BO i innym zgodnie z zakresem realizo-
wanych zadań po uzyskaniu zgody przez przewodniczącego 
zespołu;

8) wspomaganie ZILP w procesie informatyzacji Lasów Państwo-
wych w trakcie tworzenia nowych rozwiązań;

9) wspomaganie ZILP w procesie opracowywania dokumentacji 
analitycznej do modyfikacji i tworzenia Światów Obiektów w 
Lokalnym i Centralnym Systemie Raportowania;

10) wspomaganie ZILP w procesie wdrożeniowym poprzez opraco-
wywanie odpowiednich procedur dla jednostek testowych oraz 
udział w testach przedwdrożeniowych i eksploatacyjnych 
nowych/zmodyfikowanych Światów Obiektów oraz oprogramo-
wania związanego z raportami w BO;

11) wspieranie DGLP w zakresie wykorzystania Centralnego 
Systemu Raportowania w BO;

12) prowadzenie szkoleń centralnych w zakresie tworzenia 
raportów w BO;

13) wykonywanie oceny dokumentacji technicznej, dokumentacji 
analitycznej i instrukcji użytkownika przygotowanych przez 
wykonawców oprogramowania w zakresie rozwiązań opartych 
na BO;

14) techniczno-ekonomiczna ocena wdrażanych rozwiązań;
15) zgłaszanie własnych rozwiązań, mających na celu uspraw-

nienie działania SILP i podnoszenie jego funkcjonalności.

§ 5
Skład zespołu zadaniowego ds. serwisu technicznego systemu 

informatycznego (wsparcia technicznego):
Przewodniczący: Tomasz Mańkowski – RDLP Szczecin.
Koordynator: Witold Majsterkiewicz – DGLP.
Członkowie: 

l Marcin Lach – RDLP Gdańsk
l Tomasz Mankiewicz – RDLP Piła
l Tomasz Mańkowski – RDLP Szczecin
l Łukasz Żak – RDLP Poznań
l Łukasz Gorczyński – Nadleśnictwo Czaplinek
l Jacek Osiński – RDLP Szczecin
l Łukasz Adamczyk – Nadleśnictwo Szczecinek.

§ 6
Do zadań zespołu należy:

1) realizacja zadań wskazanych przez Dyrektora ZILP w zakresie 
serwisu technicznego systemu informatycznego Lasów 
Państwowych;

2) wspomaganie ZILP w procesie informatyzacji Lasów Państwo-
wych w trakcie tworzenia nowych rozwiązań;

3) prowadzenie pomocy technicznej dla wszystkich jednostek LP;
4) bieżące rozwiązywanie problemów użytkowników poprzez 

obsługę zgłoszeń w systemie zgłoszeń błędów i modyfikacji 
SILP;

5) testowanie i współudział w tworzeniu nowych rozwiązań tech-
nicznych, w tym: programowych, systemowych i sieciowych;

6) prowadzenie szkoleń kadry informatycznej;
7) techniczno-ekonomiczna ocena wdrażanych rozwiązań;
8) bieżąca analiza działania sieci komputerowej;
9) konsultacje w zakresie planowanego zakupu sprzętu kompute-

rowego oraz sieciowego, w tym także oprogramowania;
10) wykonywanie oceny dokumentacji technicznych przygotowa-

nych przez dostawców i usługodawców.

§ 7
Skład zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego w 

zakresie Systemu Informatycznego Lasów Państwowych:
Przewodniczący: Mariusz Dobrowolski – ZILP.
Koordynator: Katarzyna Osińska – DGLP.
Członkowie: 

l Irena Hoffer – RDLP Szczecin
l Stanisława Linhard – Nadleśnictwo Łobez

l Ewa Olejnik – Nadleśnictwo Gościno
l Wojciech Górka – Nadleśnictwo Szczebra
l Celina Wielkowska – Nadleśnictwo Wyszków
l Krystyna Falkowska-Flak – RDLP Łódź
l Jacek Krzyżanowski – RDLP Toruń
l Marek Zeller – Nadleśnictwo Jabłonna
l Wojciech Pranke – RDLP Piła
l Katarzyna Lis – Nadleśnictwo Stary Sącz
l Aneta Stańkowska – Nadleśnictwo Bogdaniec
l Elżbieta Kędziora – Nadleśnictwo Drawno.

§ 8
Do zadań zespołu należy:

1) realizacja zadań wskazanych przez Dyrektora ZILP w zakresie 
serwisu merytorycznego;

2) wspomaganie ZILP w procesie informatyzacji Lasów Państwo-
wych w trakcie tworzenia nowych rozwiązań;

3) wspomaganie ZILP w procesie wdrożeniowym poprzez opraco-
wywanie odpowiednich procedur dla jednostek testowych oraz 
udział w testach przedwdrożeniowych i eksploatacyjnych opro-
gramowania lub modyfikacji SILP;

4) rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników poprzez:
a) obsługę zgłoszeń w systemie zgłaszania błędów i modyfikacji 

SILP,
b) konsultacje telefoniczne i za pomocą poczty elektronicznej,
c) zdalną pomoc, na żądanie jednostki organizacyjnej LP, pole-

gająca na analizie zapisów   w bazie danych udostępnionej 
członkowi HotLine poprzez sieć WAN;

5) udzielanie konsultacji dla wydziałów merytorycznych DGLP w 
zakresie proponowanych rozwiązań merytorycznych i anali-
tycznych;

6) konsultacje z jednostkami organizacyjnymi LP w zakresie 
bieżącej eksploatacji SILP;

7) konsultacje z jednostkami wdrażającymi SILP, szczególnie  
z zakładami LP, w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji  
w SILP;

8) prowadzenie warsztatów z udziałem nauczycieli czy też użyt-
kowników systemu w zakresie funkcjonowania SILP;

9) prowadzenie szkoleń centralnych dla instruktorów (nauczycieli) 
regionalnych SILP;

10) opiniowanie wykonywanej na zlecenia LP dokumentacji użyt-
kownika do aplikacji opracowanych na potrzeby PGL LP.

§ 9
Skład zespołu zadaniowego ds. leśnej mapy numerycznej  

i oprogramowania urządzeniowego LP:
Przewodniczący: Leszek Rząsa – RDLP Poznań.
Członkowie: 

l Andrzej Brak – Nadleśnictwo Miechów
l Piotr Kyc – RDLP Wrocław
l Grzegorz Socha – RDLP Zielona Góra
l Wojciech Pardus - RDLP Gdańsk
l Witold Witosza – Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
l Rafał Brudziński – RDLP Szczecin.

§ 10
Do zadań zespołu należy:

1) realizacja zadań wskazanych przez Dyrektora ZILP w zakresie 
leśnej mapy numerycznej i oprogramowania urządzeniowego;

2) wspomaganie ZILP w zakresie aplikacji obsługujących leśną 
mapę numeryczną oraz planowanie urządzeniowe;

3) uczestnictwo w spotkaniach roboczych;
4) realizacja modelu logicznego i fizycznego standardu leśnej 

mapy numerycznej;
5) testowanie przydatności nowych i modyfikowanych oprogra-

mowań oraz nowych technologii z zakresu systemów informacji 
przestrzennej w PGL LP;

6) określanie procedur i pisanie instrukcji związanych ze stosowa-
niem leśnej mapy numerycznej;
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7) współorganizacja szkoleń w zakresie tematyki objętej działalno-
ścią zespołu;

8) konsultacje i analizy w zakresie proponowanych przez użytkow-
ników rozwiązań merytorycznych, dotyczących aplikacji do 
obsługi leśnej mapy numerycznej w środowisku SILP oraz 
rozwiązań mobilnych;

9) zgłaszanie własnych rozwiązań, mających na celu uspraw-
nienie działania systemu informacji przestrzennej Lasów 
Państwowych, aplikacji urządzeniowych i podnoszenie ich 
funkcjonalności;

10) udział w bieżącym rozwiązywaniu problemów użytkowników 
poprzez pracę w środowisku testowym SILP oraz obsługę zgło-
szeń w systemie zgłoszeń błędów i modyfikacji prowadzonej 
przez ZILP;

11) techniczno-ekonomiczna ocena wdrażanych rozwiązań;
12) ocena dokumentacji technicznej, dokumentacji analitycznej i 

instrukcji użytkownika przygotowanych przez wykonawców 
oprogramowania związanego z urządzaniem lasu i SIP;

13) prowadzenie wsparcia dla użytkowników w procesie wdrażania 
i eksploatacji SIP w PGL LP;

14) koordynowanie rozwoju geomatyki w PGL LP z innymi dziedzi-
nami wiedzy leśnej i informatycznej;

15) publikowanie i współudział w redagowaniu tematycznej strony 
internetowej poświęconej geomatyce w LP, prowadzonej przez 
Wydział DGLP właściwy merytorycznie w zakresie geomatyki.

§ 11
Skład zespołu zadaniowego ds. budowy, utrzymania i rozwoju 

elektronicznego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwo-
wych:

Przewodniczący: Cezary Godziszewski – ZILP.
Koordynator: Witold Cichowicz – DGLP.
Członkowie:

l Arkadiusz Dudek – RDLP Katowice
l Michał Mendyk – RDLP Piła
l Przemysław Rojek – RDLP Olsztyn
l Marcin Pelcner – RDLP Poznań
l Tomasz Sobol – RDLP Kraków
l Tomasz Świca – RDLP Lublin 
l Katarzyna Dzięgielewska – RDLP Łódź.

§ 12
Do zadań zespołu należy: 

1) realizacja zadań wskazanych przez Dyrektora ZILP i DGLP w 
zakresie elektronicznej sprzedaży drewna i innych, powiąza-
nych z obszarem działania zespołu;

2) wspomaganie ZILP w przedmiocie aplikacji obsługujących 
sprzedaż drewna w LP w zakresie:
a) opracowania merytorycznych rozwiązań funkcjonalnych 

aplikacji,
b) utrzymania i bieżącej obsługi aplikacji,
c) integracji i rozwoju systemów sprzedaży,
d) oceny wdrażanych rozwiązań,
e) testowania modyfikacji oprogramowania;

3) przygotowywanie propozycji rozwoju systemu raportowania  
w technologii Business Intelligence wraz ze Światami Obiektów  
w zakresie gospodarki drewnem;

4) współpraca przy opracowywaniu rozwiązań merytorycznych 
oraz przy budowie aplikacji informatycznych w zakresie powią-
zanym z gospodarką drewnem;

5) uczestnictwo w spotkaniach roboczych;
6) prowadzenie sesji wspólnych członków zespołu z udziałem 

administratorów regionalnych i użytkowników systemu lub 
innych osób przypisanych funkcjonowaniu aplikacji elektronicz-
nego systemu sprzedaży drewna oraz powiązanych aplikacji 
zewnętrznych;

7) konsultacje i analizy w zakresie proponowanych przez użytkow-
ników rozwiązań merytorycznych, dotyczących aplikacji elek-
tronicznego systemu sprzedaży drewna;

8) zgłaszanie własnych rozwiązań, mających na celu uspraw-
nienie działania systemu i podnoszenie jego funkcjonalności;

9) według kompetencji członków zespołu, ocena dokumentacji 
technicznej i analitycznej oraz instrukcji użytkownika, przygoto-
wanych przez wykonawców oprogramowania;

10) bieżące rozwiązywanie problemów użytkowników poprzez 
obsługę zgłoszeń w systemie zgłoszeń błędów i modyfikacji 
SILP w zakresie aplikacji sprzedażowych i gospodarki  
drewnem;

11) prowadzenie szkoleń w zakresie objętym działalnością zespołu;
12) prowadzenie wsparcia dla użytkowników w procesie wdrażania 

i eksploatacji SILP.

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Bogusław Piątek
Zastępca ds. Gospodarki Leśnej 
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ZARZĄDZENIE NR 41
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie wykonania w latach 2020–2024 czwartego cyklu  
inwentaryzacji wielkoobszarowej lasów kraju wszystkich form własności

ZU.6006.7.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm.) oraz  
§ 6 Statutu PGL LP, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Mini-
stra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  
18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodar-
stwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządza się, co następuje:

§ 1
Wykonanie czwartego  cyklu wielkoobszarowej inwentaryzacji 

lasów kraju wszystkich form własności w latach 2020–2024 wyko-
nuje się zgodnie z Instrukcją wykonania wielkoobszarowej inwenta-
ryzacji stanu lasu (Sękocin Stary 2020), zatwierdzoną przez 
Ministra Środowiska w dniu  28 kwietnia 2020 r. 

§ 2
1. Zobowiązuję Wydział Urządzania Lasu DGLP do nadzoru nad 

realizacją umowy dotyczącej inwentaryzacji wielkoobszarowej, 
w tym: do monitorowania postępu robót, do odbioru prac przygo-
towawczych, danych przetworzonych, baz danych, programów 
informatycznych przetwarzających dane i dokumentacji tech-
nicznej do tych programów oraz do odbioru ostatecznych 
wyników inwentaryzacji.

2. Upoważniam i zobowiązuję dyrektorów RDLP do kontroli i 
odbioru robót terenowych z zakresu inwentaryzacji wielkoobsza-
rowej w granicach terytorialnego zasięgu podległych nadleś- 
nictw oraz sporządzenia protokołów z kontroli za wykonane 
roboty.

3. Wprowadzam do stosowania „Wytyczne w sprawie dokumento-
wania postępu robót z zakresu inwentaryzacji wielkoobszarowej 
oraz sposobu zapłaty za wykonane i odebrane roboty”, stano-
wiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 z dnia 29 lipca 2020 r.

  WYTYCZNE W SPRAWIE DOKUMENTOWANIA POSTĘPU PRAC 
dotyczących wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów kraju 

w latach 2020–2024 
oraz sposobu zapłaty za wykonane i odebrane prace

1. Obowiązek wykonywania inwentaryzacji wielkoobszarowej 
wynika z art. 13a ust. 2 ustawy o lasach, natomiast jej finanso-
wanie jest określone w art. 54 pkt 4 oraz art. 58 ust. 3 tej ustawy.

2. Na podstawie art. 21a ustawy o lasach wykonawcą inwentary-
zacji wielkoobszarowej jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 
Leśnej.

§ 2
1. Wykonawca inwentaryzacji wielkoobszarowej przedstawia do 

zapłaty faktury za udokumentowane wykonanie prac, podzielo-
nych w umowie na podetapy: w 2020 r. za prace wykonane w  
dwóch podetapach, odpowiednio do połowy września i połowy 
grudnia, w latach od 2021 do 2024 za prace wykonane w trzech 
podetapach, odpowiednio do pierwszego kwietnia, połowy wrze-
śnia i połowy grudnia każdego roku, w roku 2025 do pierwszego 
kwietnia wraz z przekazaniem całości opracowania.

2. Płatnikiem faktur brutto (z VAT) jest DGLP.

3. Faktury za podetapy prac sporządza się według wartości całko-
witej podetapu.

§ 3
Wykonawca inwentaryzacji wielkoobszarowej, wraz ze zgłosze-

niem o zakończeniu wykonanych prac podetapów (odpowiednio do 
połowy września i połowy grudnia), przedstawia do RDLP wykaz 
powierzchni próbnych założonych i pomierzonych na obszarze w 
granicach terytorialnego zasięgu działania właściwej RDLP.

§ 4
Dyrektor RDLP – po zgłoszeniu przez BULiGL prac terenowych 

do odbioru – przeprowadza kontrolę jakości pomiarów dendrome-
trycznych dla 5% liczby próbnych powierzchni kołowych WISL w 
granicach właściwej RDLP, zgodnie z zapisami rozdziału 7 
Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu 
lasu.   
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§ 5
1. Na potrzeby dokonania odbioru prac terenowych wielkoobsza-

rowej inwentaryzacji stanu lasów dyrektor RDLP powołuje stały 
zespół ds. odbioru robót oraz doraźnie zespół/y ds. kontroli 
bieżącej pomiarów na powierzchniach próbnych: 
1.1. Pracami stałego zespołu ds. odbioru WISL kieruje naczelnik 

właściwy ds. urządzania lasu w RDLP. Zadaniem zespołu jest:
a) wylosowanie powierzchni do kontroli jakości pomiarów 

ok. 5% liczby powierzchni próbnych oraz przekazanie 
lokalizacji do odpowiednich zespołów ds. kontroli bieżącej 
pomiarów,

b) sporządzenie protokołu odbioru robót danego etapu 
uznającego bądź odrzucającego pomiary. Protokół 
sporządza się na podstawie protokołów zespołów kontroli 
bieżącej jakości pomiarów. Protokół określa uznanie lub 
odrzucenie pomiarów w danej RDLP zgodnie z zapisami 
rozdziału 7 Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej 
inwentaryzacji stanu lasu oraz jest podstawą do uznania 
płatności. Protokół podlega akceptacji przez dyrektora 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

1.2. W skład zespołu ds. kontroli bieżącej jakości pomiarów 
wchodzi przedstawiciel RDLP właściwy ds. urządzania 
lasu, przedstawiciel nadleśnictwa właściwego terytorialnie 
dla wylosowanych powierzchni do kontroli pomiarów oraz 
przedstawiciel BULiGL. W pracach mogą uczestniczyć 

przedstawiciele: IBL, Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa 
w Ministerstwie Środowiska oraz Wydziału Urządzania 
Lasu DGLP. Pracami pomiarowymi kieruje przewodni-
czący zespołu, którego wskazuje dyrektor RDLP. Zadaniem 
zespołu/ów jest:
a) sprawdzenia lokalizacji oraz dokonanie kontrolnych 

pomiarów na powierzchniach próbnych wylosowanych i 
zlokalizowanych w zasięgu terytorialnym danego nadleś- 
nictwa zgodnie z zapisami rozdziału 7 Instrukcji wykony-
wania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu,

b) sporządzenie protokołu z kontroli pomiarów oraz jego 
przekazanie do stałego zespołu ds. odbioru robót w danej 
RDLP.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1.1.b, oraz protokół odbioru 
podetapu prac przez Wydział Urządzania Lasu DGLP stanowi 
podstawę do uregulowania faktury przez płatnika.  

§ 6
1. Na podstawie protokołów odbioru robót, o których mowa w § 5 

pkt 2, Wykonawca  przedkłada fakturę do uregulowania przez 
płatnika.

2. Sposób postępowania ze środkami z budżetu państwa, przyzna-
nymi na inwentaryzację wielkoobszarową, jest odpowiednio taki 
sam, jak w wypadku środków budżetowych wykorzystywanych 
na realizację innych zadań z art. 54 ustawy o lasach.

ZARZĄDZENIE NR 42
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie dofinansowania ze środków funduszu leśnego 
działań realizowanych w parkach narodowych w 2021 r.

ZP.0210.2.1.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, zwanej dalej 
ustawą, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadań wynikających  
z obowiązku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych określo-
nego w art. 56 ust. 2 ustawy3, a ponadto mając na względzie art. 58 
ust. 3a pkt 1a ustawy4  – postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Dofinansowanie działań realizowanych w parkach narodowych, 

zwanych dalej parkami, z wykorzystaniem środków funduszu 
leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy o lasach5, 
następuje na podstawie:
1) wniosków dyrektorów parków, zwanych dalej wnioskami, 

składanych na ręce Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych (LP);

2) umów o dofinansowanie działań realizowanych w parkach 
oraz aneksów, zawartych pomiędzy Dyrektorem Generalnym 
LP a dyrektorami parków w danym roku kalendarzowym.

§ 2
Zakres dofinansowania w 2020 r. obejmuje działania ujęte:
1) w wykazie rocznych zadań rzeczowych wynikających z planu 

ochrony, a wobec braku wykazu, w projekcie planu ochrony 
przekazanym ministrowi właściwemu do spraw środowiska;

2) w zadaniach ochronnych parków, a wobec braku zadań,  
w projekcie zadań ochronnych przekazanym ministrowi 
właściwemu do spraw środowiska, 

wpisujące się jednocześnie w zakres art. 58 ust. 3a pkt 1a ustawy 
o lasach z wyłączeniem działań, o których mowa w art. 58 ust. 2  
pkt 3.

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny Lasów 
Państwowych 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. 56 ust. 2 stanowi, że środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
4 Art. 58 ust. 3a pkt 1a ustawy stanowi m.in., że środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2, mogą być przeznaczone na cele określone w ust. 2 pkt 2, 3, 

5a i 6 w lasach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych.  
5 Art. 57 ust. 2 ustawy stanowi, że środki funduszu leśnego, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b, związane z wyłączeniem z produkcji lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa oraz lasów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych, gromadzi się na odrębnym rachunku bankowym Dyrekcji 
Generalnej. 
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§ 3
1. Dyrektor Generalny LP zaprasza dyrektorów parków do skła-

dania wniosków.
2. W zaproszeniu określa się sposób wypełnienia wniosku oraz 

podaje się termin i miejsce jego złożenia. Do zaproszenia 
załącza się formularz wniosku.

3. Dyrektor Generalny LP, w miarę możliwości finansowych lub w 
innych uzasadnionych okolicznościach, może wystosowywać do 
parków zaproszenia do składania dodatkowych wniosków. 

4. W przypadkach klęsk żywiołowych, które wystąpiły w 2021 r., 
park może z własnej inicjatywy wystąpić z dodatkowym wnio-
skiem. 

5. Dyrektor Generalny LP informuje ministra właściwego do spraw 
środowiska o wnioskach wpływających do Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych (dalej DGLP).

§ 4
1. Ocena wniosków, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 4, oraz 

projektowanie decyzji zarządczych stanowi obowiązek Wydziału 
Ochrony Zasobów Przyrodniczych DGLP, działającego we 
współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi DGLP.

2. Ocena wniosków obejmuje:
1) weryfikację wniosków pod względem formalnym;
2) weryfikację wniosków pod kątem zgodności z zakresem dofi-

nansowania, o którym mowa w § 2;
3) ocenę merytoryczną prowadzoną przez ekspertów działają-

cych na zlecenie Dyrektora Generalnego LP.
3. Dyrektor Generalny LP określa w drodze decyzji indywidualny 

tryb oceny wniosków, o których mowa w § 3 ust. 4.

§ 5
1. Wnioski nie są poddawane dalszej weryfikacji i ocenie, jeżeli 

wpłyną po terminie, o którym mowa w § 3 ust 2.
2. DGLP wzywa park do uzupełnienia w terminie 14 dni wniosków 

zawierających braki formalne, w szczególności:
1) niezawierających podpisu lub parafy opatrzonej pieczęcią 

imienną,
2) niezawierających wszystkich stron (niekompletne),
3) których wersje elektroniczne wniosków nie są analogiczne z 

wersjami papierowymi,
4) niezawierających wymaganych załączników.

3. Wnioski nieuzupełnione w terminie nie są poddawane dalszej 
ocenie.

4. Działania nie są poddawane dalszej weryfikacji i ocenie, jeżeli naru-
szają warunki dofinansowania, o których mowa w § 2. Wniosek 
podlega dalszej analizie, z pominięciem wykluczonych działań.

§ 6
1. Wniosek, w całości lub w części, może być poddany weryfikacji 

planowanych kosztów w oparciu o średni koszt analogicznych 
usług wykonywanych w jednostkach Lasów Państwowych sąsia-
dujących z parkami, gdy nie sprzeciwiają się temu okoliczności, 
opisane w § 5 ust. 1–2. DGLP może wnieść zastrzeżenia do 
planowanych kosztów, wskazując zakres wymagający ograni-
czenia bądź uzasadnienia. 

2. W przypadku braku zastrzeżeń ze strony DGLP, koszt działania 
przyjmuje się zgodnie z kosztem przedstawionym przez park.

§ 7
1. Wszystkie działania ujęte we wnioskach, które nie zostały odrzu-

cone na podstawie § 5 ust. ust. 1–2, podlegają ocenie meryto-
rycznej (zwanej dalej oceną punktową) zgodnie z następującymi 
kryteriami:
1) stopnia zgodności działań z wykazami rocznych zadań 

rzeczowych lub zadań ochronnych parków,
2) znaczenia działania dla potrzeb ochrony przyrody,
3) adekwatności i trafności zaplanowanych działań i metod ich 

realizacji,
4) pilności wykonania działań.

2. W ramach danego wniosku wartość punktową określa się 
odrębnie dla poszczególnych działań z zachowaniem skali od 1 
do 4. 

3. Ocena punktowa wniosków w zakresie kryterium, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1, zostanie wykonana przez Wydział Ochrony 
Zasobów Przyrodniczych DGLP. 

4. Ocena punktowa wniosków w zakresie kryteriów, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2–4, zostanie wykonana przez co najmniej 
trzech ekspertów w dziedzinie ochrony przyrody i leśnictwa.

5. Wydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych DGLP tworzy listę 
rankingową działań w oparciu o liczbę punktów, będącą średnią 
z ocen cząstkowych otrzymanych od każdego z ekspertów z 
osobna i Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych DGLP.

6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Generalny LP może 
podjąć decyzję o wyłączeniu poszczególnych działań z listy 
rankingowej.

7. Szczegółowy opis procedury oceny punktowej wniosków określa 
załącznik do zarządzenia.

§ 8
1. Ogólną kwotę środków, o której mowa w zaproszeniu, dzieli się 

na:
1) pulę środków przeznaczoną na dofinansowanie działań zwią-

zanych z gospodarką leśną,
2) pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie innych 

działań z zakresu gospodarki leśnej,
3) pulę środków, przeznaczonych na dofinansowanie badań 

naukowych.
2. Pule środków, o których mowa w ust. 1, są ustalane z uwzględ-

nieniem procentowego udziału kosztów planowanych do ponie-
sienia w danym roku kalendarzowym na poszczególne działania 
w parkach zgodnie ze złożonymi wnioskami.

3. Na podstawie wyników oceny punktowej Wydział Ochrony 
Zasobów Przyrodniczych DGLP tworzy listę rankingową z wyod-
rębnieniem: działań związanych z gospodarką leśną, innych 
działań z zakresu gospodarki leśnej, badań naukowych. Stanowi 
ona podstawę utworzenia pakietów działań do objęcia dofinan-
sowaniem z wykorzystaniem środków z funduszu leśnego, 
zwanych dalej pakietami. Naborowi podlegają działania, poczy-
nając od działań o najwyższej wartości punktowej, aż do wyczer-
pania puli środków, o których mowa w ust. 1–2.

4. Przy uzyskaniu takiej samej liczby punktów przez dwa lub większą 
liczbę działań o wyborze decyduje Dyrektor Generalny LP. 

§ 9
1. Informację o pakietach, o których mowa w § 8, DGLP przesyła 

do ministra właściwego do spraw środowiska. 
2. Po ewentualnym wystosowaniu do Dyrektora Generalnego LP 

przez ministra właściwego do spraw środowiska decyzji nadzor-
czej w sprawie skorygowania pakietów, oraz po wprowadzeniu 
do nich zmian i uzupełnień albo po upewnieniu się, że minister 
właściwy do spraw środowiska nie zamierza odnieść się 
nadzorczo do informacji, o której mowa w ust. 1, pakiety uznaje 
się za ustalone. 

3. Pakiety zatwierdza się ostatecznie decyzją Dyrektora General-
nego LP, która stanowi zapewnienie o dofinansowaniu działań 
ujętych w pakiecie.

4. Na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 3, DGLP przygoto-
wuje i przesyła do parków jednostronnie podpisane umowy, o 
których mowa w § 10 ust. 1.

§ 10
1. Dofinansowanie działań następuje na warunkach ustalonych w 

umowie zawartej pomiędzy dyrektorem parku a Dyrektorem 
Generalnym LP.

2. W umowie zawiera się klauzulę o przyjęciu przez dyrektora 
parku postanowień niniejszego zarządzenia do stosowania, a 
ponadto rozstrzyga się w szczególności o:
1) ewentualnej zaliczce do przekazania parkowi;
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2) sposobie rozliczania się parku z przekazanych środków; 
3) obowiązkach sprawozdawczych parku; 
4) uprawnieniu DGLP do dokonywania wizytacji terenowych 

parku i weryfikacji dokumentacji w ramach działań, przed lub/
oraz po wydatkowaniu środków funduszu leśnego; 

5) zobowiązaniach ciążących na parku w razie nieprawidło-
wego wydatkowania środków;

6) zdarzeniach, których wystąpienie upoważnia Dyrektora 
Generalnego LP do odstąpienia od realizacji umowy.

3. Kopia umowy zostanie przekazana do ministra właściwego do 
spraw środowiska.

§ 11
1. Wydatki na pokrycie działań objętych umową podlegają uznaniu 

przez DGLP na podstawie przekazanej przez park noty księ-
gowej obciążającej DGLP wraz z kserokopiami faktur lub równo-
ważnych dowodów księgowych, potwierdzonymi za zgodność z 
oryginałem oraz innych dokumentów, ustalonych w ramach 
kontaktów roboczych z parkiem.

2. Zaliczka może być przekazana parkowi w kwocie odpowiada-
jącej zapotrzebowaniu na środki ujęte we wniosku w wysokości 
100% kwoty ujętej w umowie.

3. Ustala się, że zaliczka zostanie rozliczona przez DGLP w oparciu 
o przedstawioną przez park notę księgową w wysokości uznanej 
przez DGLP, aż do całkowitego rozliczenia zaliczki. W przy-
padku niewypłacenia zaliczki nota tytułem wydatków podlegać 
będzie refundacji. 

4. Dopuszcza się możliwość etapowej weryfikacji dokumentacji 
rozliczeniowej parków.

5. DGLP przekazuje informację o wypłaconych parkom środkach 
finansowych ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

§ 12
1. Realizacja działań objętych umowami przez parki podlega 

kontroli Dyrektora Generalnego LP, w szczególności pod 
względem zgodności z umową, o której mowa w § 10 ust. 1, oraz 
prawidłowości wykorzystania przekazanych środków funduszu 
leśnego. 

2. Wyniki kontroli stanowią podstawę uznania not księgowych 
wystawionych przez parki.

3. Działania kontrolne przeprowadza właściwa miejscowo regio-
nalna dyrekcja Lasów Państwowych.

4. Termin kontroli określa Dyrektor Generalny LP. 
5. Obowiązki parku w związku z kontrolą określa umowa, o której 

mowa w ust. § 10 ust. 1. 

§ 13
1. DGLP realizuje notę księgową, o której mowa w § 11 ust. 1,  

do wysokości kosztów ujętych w umowach, o których mowa  
w § 10 ust. 1, z uwzględnieniem wyników weryfikacji, o której 
mowa w § 12. 

2. DGLP odmawia realizacji noty księgowej, jeżeli nota zawiera 
błędy formalno-rachunkowe lub wystąpią dostatecznie udoku-
mentowane stany faktyczne, wskazujące na to, że działania 
ujęte w fakturach lub równoważnych dowodach księgowych:
1) nie zostały wykonane;
2) nie odpowiadają działaniom, na wykonanie których strony 

zawarły umowę; 
3) w każdym przypadku, w którym zaistnieją przesłanki dosta-

tecznie wskazujące na to, że działania zostały wykonane 
przez park z oczywistym rażącym naruszeniem zasad dobrej 
praktyki wykonawczej. 

3. DGLP z wykorzystaniem przepisów prawa powszechnie obowią-
zującego będzie dochodzić zwrotu środków funduszu leśnego, 
jeżeli uzna, że środki te zostały wykorzystane przez park niepra-
widłowo, w szczególności niezgodnie z przeznaczeniem oraz z 
naruszeniem zasady gospodarności i rzetelności. 

§ 14
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastoso-

wanie do wniosków złożonych na podstawie zaproszenia Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z 24 lipca 2020 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny
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DECYZJA NR 53     
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 2 lipca 2020 r.

w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej 
pod nazwą  „Monitoring lasu – ocena stanu lasów w Polsce”

EO.5001.19.1.2020 

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 dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych4 i § 5 Zarządzenia 
nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania 
usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych oraz procedur postępowania  z tym związa-
nych5 – postanawiam, co następuje: 

§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Monitoring lasu – 

ocena stanu lasów w Polsce” należy zlecić Instytutowi Badaw-
czemu Leśnictwa zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosz-
tami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone w 
umowie:
a) okres realizacji badań – około 26 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 3 707 360 zł brutto, w tym na 

2020 rok – około 1 791 180 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. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 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 54     
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 2 lipca 2020 r.

w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej 
pod nazwą „Oznaczanie sprawców chorób i szkodników drzew leśnych”

EO.5001.20.1.2020

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 dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych4 i § 5 Zarządzenia 
nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lipca 
2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w 
zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych5 – 
postanawiam, co następuje: 

§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Oznaczanie sprawców 

chorób i szkodników drzew leśnych” 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 19 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 1 200 000 zł brutto, w tym  na 

2020 rok – około 600 000 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 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. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z 18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 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 55
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 2 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka” 

na lata 2020–2024

ZE.7160.4.1.2020

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:

§ 1
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu 

Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka”, zwaną dalej radą, na okres 
kadencji 2020–2024 w następującym składzie: 

1. Dr hab. inż. Bartłomiej Bednarz – adiunkt, Katedra Ochrony 
Ekosystemów Leśnych, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie

2. Dr Zdzisław Bednarz – emerytowany pracownik, Wydział 
Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

3. Żaneta Biernat-Tkocz – nauczycielka, Szkoła Podstawowa w 
Zabierzowie Bocheńskim

4. Józef Dylowicz – Trans-Las. S.J.
5. Prof. dr hab. Piotr Gruba – Katedra Ekologii i Hodowli Lasu, 

Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
6. Dr inż. Marcin Guzik – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazo-

wych Województwa Małopolskiego
7. Łukasz Kmita – Dyrektor Urzędu, Dyrektor Departamentu Gene-

ralnego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
8. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski – Katedra Ochrony 

Ekosystemów Leśnych, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie

9. Joanna Liebest – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Niepołomi-
cach

10. Dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, profesor Politechniki 
Krakowskiej – Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział 
Architektury Politechniki Krakowskiej

11. Jan Pająk – Wójt Gminy Drwina
12. Waldemar Rataj – Prezes Towarzystwa Wigierskiego
13. Rafał Rostecki – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Krakowie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 
Krakowie

14. Ks. Paweł Rybski – Kuria Metropolitalna w Krakowie
15. Małgorzata Sikora – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospo-

darki Wodnej w Krakowie
16. Jadwiga Skoczek – Kierownik Biura Powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wieliczce 
17. Prof. dr hab. inż. Jarosław Socha – Kierownik Katedry Zarzą-

dzania Zasobami Leśnymi, Wydział Leśny Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie

18. Prof. dr hab. inż. Janusz Sowa – Katedra Użytkowania Lasu, 
Inżynierii i Techniki Leśnej, Wydział Leśny Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie

19. Zdzisław Spendel – Dyrektor, Biuro Urządzania Lasu i 
Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie

20. Dr hab. Robert Stawarz, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego  
– Prorektor ds. Rozwoju, Uniwersytet Pedagogiczny w 
Krakowie

21. Zbigniew Strączek – Wójt Gminy Kłaj
22. Dr hab. inż. Andrzej Tomek, prof. Uniwersytetu Rolniczego – 

emerytowany pracownik, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie

23. Mgr inż. Wojciech Wimmer – emerytowany pracownik Nadleś- 
nictwa Niepołomice.

§ 2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie w zakresie 
inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym 
Kompleksie Promocyjnym „Puszcza Niepołomicka”.

§ 3
Do zakresu działania rady należy w szczególności opiniowanie:
l projektów planów urządzenia lasu wraz z programami 

ochrony przyrody i edukacji leśnej,
l projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
l projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w 

zakresie zadań rzeczowych,
l tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego 

wykorzystania,
l działalności edukacyjnej, 
l turystycznego udostępniania terenów.

Ponadto do zadań rady należy:
l współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządo-

wymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi w 
sprawach dotyczących LKP „Puszcza Niepołomicka”;

l wydawanie opinii w sprawach LKP „Puszcza Niepołomicka” 
na wniosek dyrektora RDLP w Krakowie oraz z własnej 
inicjatywy.

§ 4
Opinie rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochron-

nego należy przedłożyć Komisji Założeń Planu w czasie opracowy-
wania planów urządzenia lasu nadleśnictw wchodzących w skład 
LKP „Puszcza Niepołomicka”. 

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrek-
torów 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 2020 r. poz. 6) stanowi, że „Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny 
powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym”.
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§ 5
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, 

zastępcę przewodniczącego i sekretarza rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz rady 

stanowią Prezydium Rady.

§ 6 
Przewodniczący reprezentuje radę na zewnątrz, kieruje pracami 

rady, zwołuje posiedzenia rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP 
w Krakowie protokoły posiedzeń rady wraz z opiniami i wnioskami.

§ 7
Organizację i tryb pracy rady określa regulamin uchwalony 

przez radę na jej pierwszym posiedzeniu.

§ 8
Kadencja rady trwa pięć lat.

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

§ 10
Wydatki związane z działalnością rady pokrywane są ze środ-

ków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

§ 11
Zapraszanym na posiedzenie rady jej członkom i biegłym 

(ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa 
się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, nocle-
gów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowni-
ków zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej.

§ 12 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

DECYZJA NR 56 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 2 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Sądeckiego” 

na lata 2020–2024

ZE.7160.5.1.2020

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:

§ 1
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu 

Promocyjnego „Lasy Beskidu Sądeckiego”, zwaną dalej radą, na 
okres kadencji 2020–2024 w następującym składzie: 

1. Tomasz Baziak – nauczyciel, Szkoła Podstawowa w Wier-
chomli

2. Dr hab. inż. Bartłomiej Bednarz – adiunkt, Katedra Ochrony 
Ekosystemów Leśnych, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie

3. Dariusz Chorużyk – Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój
4. Marcin Deja – Prezes Grupy Krynickiej GOPR
5. Marian Dobosz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosarzy-

skach

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrek-
torów 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 2020 r. poz. 6) 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”.

6. Magdalena Dobosz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Macie-
jowej

7. Piotr Garwol – Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w 
Starym Sączu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
Krakowie

8. Ryszard Górski – Firma Produkcyjno-Usługowa Drewmex
9. Roman Graj – członek Naczelnej Rady Łowieckiej, Polski 

Związek Łowiecki
10. Dariusz Kędzierski – Kędzierski Dariusz Zakład Usług 

Leśnych
11. Roman Kluska – filantrop
12. Jan Kotarba – Wójt Gminy Rytro
13. Inż. Zdzisław Kożuch – Nadleśnictwo Stary Sącz
14. Marek Kroczek – Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobra-

zowych Woj. Małopolskiego, Kierownik Oddziału w Starym Sączu
15. Prof. dr hab. inż. Stanisław Małek – Kierownik Katedry 

Ekologii i Hodowli Lasu, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie

16. Tadeusz Ogorzałek – Prezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony 
Przyrody w Starym Sączu
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17. Krzysztof Płowiec – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Doliny 
Popradu

18. Bogusław Rataj – Przewodniczący Zarządu Okręgowego 
Polskiego Związku Łowieckiego w Nowym Sączu

19. Dr hab. Dariusz Reśko – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Piwniczna Zdrój

20. Rafał Rostecki – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 
Krakowie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 
Krakowie

21. Sławomir Rusinek – przedsiębiorca
22. Piotr Ryba – Burmistrz Miasta i Gminy Krynica Zdrój
23. Dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski, prof. Uniwersytetu Rolni-

czego – Katedra Ekologii i Hodowli Lasu, Wydział Leśny 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

24. Grzegorz Skalski – Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. prof. 
Józefa Tischnera w Starym Sączu

25. Tadeusz Wieczorek – Główny Specjalista ds. ochrony przy-
rody, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopol-
skiego Oddział w Starym Sączu

26. Ryszard Skwarczek – Prezes Spółdzielni Pracy Piwniczanka
27. Marta Słaby – Wójt Gminy Łabowa
28. Tadeusz Zaremba – Zastępca Dyrektora Departamentu 

Generalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopol-
skiego.

§ 2
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie w zakresie 
inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym 
Kompleksie Promocyjnym „Lasy Beskidu Sądeckiego”.

§ 3
Do zakresu działania rady należy w szczególności opiniowanie:
l projektów planów urządzenia lasu wraz z programami 

ochrony przyrody i edukacji leśnej,
l projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
l projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w 

zakresie zadań rzeczowych,
l tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego 

wykorzystania,
l działalności edukacyjnej, 
l turystycznego udostępniania terenów.

Ponadto do zadań rady należy:
l współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządo-

wymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi w 
sprawach dotyczących LKP „Lasy Beskidu Sądeckiego”;

l wydawanie opinii w sprawach LKP „Lasy Beskidu Sądec-
kiego” na wniosek dyrektora RDLP w Krakowie oraz z własnej 
inicjatywy.

§ 4
Opinie rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochron-

nego należy przedłożyć Komisji Założeń Planu w czasie opracowy-
wania planów urządzenia lasu nadleśnictw wchodzących w skład 
LKP „Lasy Beskidu Sadeckiego”. 

§ 5
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, 

zastępcę przewodniczącego i  sekretarza rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz rady 

stanowią Prezydium Rady.

§ 6 
Przewodniczący reprezentuje radę na zewnątrz, kieruje pracami 

rady, zwołuje posiedzenia rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP 
w Krakowie protokoły posiedzeń rady wraz z opiniami i wnioskami.

§ 7
Organizację i tryb pracy rady określa regulamin uchwalony 

przez radę na jej pierwszym posiedzeniu.

§ 8
Kadencja rady trwa pięć lat.

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

§ 10
Wydatki związane z działalnością rady pokrywane są ze środ-

ków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

§ 11
Zapraszanym na posiedzenie rady jej członkom i biegłym 

(ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa 
się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, nocle-
gów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowni-
ków zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej.

§ 12 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny
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DECYZJA NR 57
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 6 lipca 2020 r. 

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

„Regaty Żeglarskie Leśników”
organizowanej przez Nadleśnictwo Giżycko

GK.166.5.2020

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 Białymstoku wniosku z dnia 1 lipca 
2020 r., znak: DO.166.2.6.2020 – na podstawie Zarządzenia nr 15 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 r. 
w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospo-
darstwie Leśnym Lasy Państwowe, znak: GK.166.3.2016  
(z późn. zm.), wyrażam zgodę na organizację ogólnopolskiej wielo-
funkcyjnej imprezy pracowniczej  pod nazwą własną „Regaty 
Żeglarskie Leśników” organizowanej przez Nadleśnictwo Giżycko, 
szczegółowo opisanej w cytowanym wniosku i zobowiązuję:
1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko do organizacji imprezy 

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

2. Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko do współdziałania z 
nadleśnictwami Borki i Gołdap  w zakresie organizacji powyższej 
imprezy w ramach Porozumienia regulującego zakres zadań, 
systemu rozliczeń finansowych i odpowiedzialności wynikający z 
prac organizacyjnych powyższej imprezy.

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

§ 2
Niniejszą decyzję otrzymują: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Giżycko, 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrek-
torów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

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

3 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 58
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 6 lipca 2020 r.  

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługi z zakresu ochrony lasu 
świadczone przez Zespoły Ochrony Lasu na rzecz podmiotów 
spoza Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

ZO.0210.1.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 
pkt 1 i 3 ustawy o lasach3, a także w § 8 ust. 1 pkt 14 ww. Statutu, 
zarządzam, co następuje:

§ 1
Zespoły Ochrony Lasu, funkcjonujące w strukturze Wydziału 

Ochrony Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, mogą 
świadczyć odpłatne usługi w zakresie ochrony lasu polegające na 
prowadzeniu instruktażu, szkoleń, lustracji i przeglądu drzewosta-
nów, parków i innych nasadzeń pokrytych roślinnością drzewiastą.

§ 2
Powyższe usługi mogą być świadczone na podstawie pisem-

nego zlecenia, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej 
decyzji, wystawionego przez zainteresowany podmiot. Zgodę na 
realizację zlecenia wydaje Wydział Ochrony Lasu w DGLP po 
zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie ZOL.

§ 3
Ustala się stawkę w wysokości 92 zł netto za roboczogodzinę 

wykonanej usługi. Do czasu wykonywanej usługi wlicza się czas 
dojazdu i powrotu do miejsca wskazanego przez zlecającego. Do 
wartości za wykonaną usługę należy doliczyć zryczałtowany koszt 
dojazdu i powrotu do siedziby Zespołu Ochrony Lasu, który w 
zależności od odległości wynosi: 

1. Dojazd/powrót do 100 km – 204 zł netto
2. Dojazd/powrót do 200 km – 408 zł netto
3. Dojazd/powrót do 300 km – 612 zł neto
4. Dojazd/powrót do 400 km – 816 zł netto

5. Dojazd/powrót do 500 km – 1020 zł netto
6. Dojazd/powrót do 600 km – 1224 zł netto
7. Dojazd/powrót powyżej  600 km – 1428 zł netto.

§ 4
Podstawą do wystawienia przez Dyrekcje Generalną Lasów 

Państwowych faktury będzie notatka sporządzona z wykonanej 
usługi, z podaniem czasu jej trwania, odległości dojazdu oraz krót-
kiego opisu wykonanych czynności, podpisana przez przedstawi-
ciela Zespołu Ochrony Lasu i przedstawiciela zlecającego 
wykonanie usługi. 

§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 

dnia 31 grudnia 2020 roku.

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 2020 r. poz. 6 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.; § 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 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych  
w zakresie swojego działania oraz m.in. inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leś-
nictwa.

4 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 18 maja 1994 r.; § 8 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny ustala szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach zarzą-
dzanych przez Lasy Państwowe.
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Załącznik do Decyzji nr 58 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 6 lipca 2020 r.

ZLECENIE nr ZO.ZOL_.____.2020

Zlecający:

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

Zleceniobiorca:

Zespół Ochrony Lasu z siedzibą w ……….................................….. Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Przedmiot zlecenia:

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

Wynagrodzenie:
Wynagrodzenie zostanie obliczone przy użyciu stawek:
1) za godzinę pracy (wykonywania usługi) – w wysokości 92 zł netto, przy czym do czasu wykonywania usługi wlicza się czas  

 dojazdu i powrotu z siedziby Zleceniobiorcy do miejsca wskazanego przez Zlecającego oraz
2) za dojazd i powrót z siedziby Zleceniobiorcy do miejsca wskazanego przez Zlecającego – w wysokości:

a) za dojazd i powrót do 100 km – 204 zł netto,
b) za dojazd i powrót do 200 km – 408 zł netto,
c) za dojazd i powrót do 300 km – 612 zł netto,
d) za dojazd i powrót do 400 km – 816 zł netto,
e) za dojazd i powrót do 500 km – 1020 zł netto,
 f) za dojazd i powrót do 600 km – 1224 zł netto,
g) za dojazd i powrót powyżej 600 km – 1428 zł netto. 

Data i podpis Zlecającego:    ……...........……..… r.         ……………........................……………….

Przyjęcie zlecenia:                  ……...........……..…r.          ………………........................……………
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DECYZJA NR 59
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia  9 lipca  2020 r. 

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

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

GK.166.6.2020

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 Katowicach wniosku z dnia 6 lipca 
2020 r., znak: DP.166.4.2020 – na podstawie Zarządzenia nr 15 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 r. 
w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospo-
darstwie Leśnym Lasy Państwowe, znak: GK.166.3.2016 (z późn. 
zm.), wyrażam zgodę na organizację ogólnopolskiej wielofunkcyj-
nej imprezy pracowniczej  pod nazwą własną „Mistrzostwa Polski 
Leśników w Kolarstwie Górskim MTB” organizowanej przez Nadleś- 
nictwo Andrychów, szczegółowo opisanej w cytowanym wniosku i 
zobowiązuję:
1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Andrychów do organizacji imprezy 

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

2. Nadleśniczego Nadleśnictwa Andrychów do współdziałania z 
RDLP w Katowicach w zakresie organizacji 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 Katowicach, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Andrychów, 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 2020 r. poz. 6) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrek-
torów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

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

3 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. 



26 BILP 8–9/2020

DECYZJA NR 62
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2021

 
EP.0300.2.2.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.), w związku z § 6 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, stanowią-
cego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zaso-
bów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., mając na względzie 
§ 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r.  
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe3 (Dz. U. Nr 134 poz. 692),  
w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wyni-
kającego z § 8 ust. 1 pkt 24 Statutu, ustalam, co następuje:

§ 1
Na potrzeby sporządzenia planu finansowo-gospodarczego 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 
2021 przyjmuje się makrowskaźniki ustalone dla Lasów Państwo-
wych ogółem, o których mowa w § 2 i 3, oraz makrowskaźniki, o 
których mowa w  § 5 i 6 niniejszej decyzji, określone dla poszcze-
gólnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

§ 2
Przy planowaniu wynagrodzeń należy przyjmować następujące 

założenia:
1) poziom zatrudnienia przyjmować wg stanu na dzień 31 lipca 

2020 r., uwzględniając zarazem skutki zmian zatrudnienia,  
o których mowa w pismach GK.013.30.2020 z dnia 3 kwietnia 
i 11 maja 2020 r., oraz innych zmian wynikających z odręb-
nych decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 
stosownie do ustaleń wynikających z tych decyzji;

2) współczynniki i stawka wyjściowa na poziomie aktualnie 
obowiązującym; 

3) od 1 lipca 2021 r.  awansowanie w kwocie 350 zł dla 1/3 plano-
wanej liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne 
etaty, bez uwzględnienia stażystów i robotników sezonowych; 

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

5) wartość grubizny opałowej na potrzeby ustalenia ekwiwa-
lentu za deputat opałowy miesięcznie na jednego zatrudnio-
nego w kwocie 171,25 zł;

6) składka na pracownicze plany kapitałowe (PPK) na poziomie 
1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przy czym:
a) w jednostkach, które do programu przystępują w roku 

2020, składkę należy planować w wartości realnej,  
tj. uwzględniając deklarację pracownika w kwestii uczest-
niczenia w PPK, 

b) w jednostkach, które do programu przystąpią od 1 stycznia 
2021 r., składkę należy planować w przeliczeniu na 
jednego uprawnionego. 

§ 3
Makrowskaźniki z zakresu planowania kosztów związanych z 

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

1) cena drewna do podatku leśnego        194,24 zł/m3,
2) obowiązkowe wpłaty z tytułu przychodów ze sprzedaży 

drewna na FDS           2,0%.

§ 4
Proces planowania kosztów prac leśnych, przy uwzględnieniu 

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

§ 5
Na potrzeby sporządzenia planu na rok 2021, w układzie regio-

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

§ 6
Koszty funkcjonowania jednostek nadrzędnych należy planować, 

uwzględniając skutki zmian następujących w roku 2020, natomiast 
wartość wpłat na ten cel obciążających koszty działalności nadleś- 
nictw należy przyjąć zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej decyzji.

§ 7
1. Częścią składową niniejszej decyzji są wytyczne stanowiące 

załącznik 4.
2. Niniejsza decyzja ma charakter ramowy i może podlegać konkre-

tyzacji i uaktualnieniu.  
 

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

odniesieniu do planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwo-
wych na rok 2021 w jego wersji prowizorycznej, zwanej w zarzą-
dzeniu nr 10 Dyrektora  Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
24 lutego 2010 r. – prowizorium planu finansowo-gospodarczego  
(§ 2 ust. 5 pkt 1).

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

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

3 § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692) stanowi, że „Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regio-
nalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego”. 

4 W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finanso-
wych Lasów Państwowych”.
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DECYZJA NR 63     
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej 
pod nazwą  „Monitoring zagrożenia pożarowego Puszczy Białowieskiej 

jako narzędzie zarządzania i reagowania kryzysowego”

EO.5001.22.1.2020

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 dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 Zarządze-
nia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania 
usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych oraz procedur postępowania  z tym związa-
nych5 – postanawiam, co następuje: 

§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Monitoring zagrożenia 

pożarowego Puszczy Białowieskiej jako narzędzie zarządzania i 
reagowania kryzysowego” należy zlecić Instytutowi Badaw-
czemu Leśnictwa zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosz-
tami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone w 
umowie:
a) okres realizacji badań – około 30 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 990 000 zł brutto, w tym  na 2020 rok 

– około 184 869 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. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których 
przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określo-
nymi 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 64
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany składu Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Sądeckiego” 

na lata 2020–2024

ZE.7160.5.1.2020

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:

§ 1
Na wniosek Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-

wych w Krakowie zmieniam skład Rady Naukowo-Społecznej Leś-
nego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Sądeckiego” w 
następujący sposób:

Powołuję w skład rady księdza dr. Jerzego Jurkiewicza – 
Proboszcza Parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu.

§ 2
Skład osobowy Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu 

Promocyjnego „Lasy Beskidu Sądeckiego”,  powołanej decyzją nr 56 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 lipca 2020 r., 
nie ulega innym zmianom. 

§ 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 2020 r. poz. 6) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrek-
torów 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 2020 r. poz. 6) 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”.

DECYZJA NR  67
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się  
do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej 

w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych

EZ.270.1.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2, w wykonaniu zadania Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, o którym mowa w § 33 ust. 3 pkt 33  
ustawy o lasach, postanawia się, co następuje:

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

nego, do wykorzystania w postępowaniach o udzielenie zamówie-

nia publicznego związanych z zamawianiem przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych usług wykonawstwa prac z 
zakresu gospodarki leśnej: 

1) jednolite wzory specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wraz z załącznikami, zwane dalej „SIWZ ”, stanowiące:
a) SIWZ na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej 

(miniPortal) – załącznik nr 1A,
b) SIWZ na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej 

(platforma komercyjna) – załącznik nr 1B;

1 Art. 33 ust. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Gene-
ralny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”. 

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

3 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny „inicjuje, organizuje, oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospo-
darki leśnej i rozwoju leśnictwa”. 
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2) wytyczne do przygotowania dokumentacji postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego związanych z zamawia-
niem usług wykonawstwa prac z zakresu gospodarki leśnej, 
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej decyzji. (Załączników 
nie drukujemy – przyp. red.).

§ 2
1. Jednolite wzory SIWZ (w tym wzory umów) można adaptować 

do występujących indywidualnych potrzeb lub uwarunkowań 
występujących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych 
Lasów Państwowych, z zastrzeżeniem postanowień § 3.

2. Rekomenduje się zastosowanie w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego związanych z zamawianiem przez 
jednostki organizacyjne Lasów Państwowych usług wykonaw-
stwa prac z zakresu gospodarki leśnej Opisu Standardu Techno-
logii Wykonawstwa Prac Leśnych, zwanego dalej OSTWPL, 
określonego w załączniku nr 4 do SIWZ bez wprowadzania 
zmian i modyfikacji, co stanowi warunek zastosowania ceny jako 
jedynego kryterium oceny ofert, z zastrzeżeniem konieczności 
spełnienia wszystkich wymagań określonych w art. 91 ust. 2a 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych4. 

3. W przypadku, gdy czynności zaplanowane do wykonania w 
danej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych nie zostały 
opisane w OSTWPL, jednostka ta opisuje je samodzielnie 
według standardu określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. W 
sytuacji zamawiania czynności nieopisanych w OSTWPL czyn-
ności te mogą być wprowadzone przez daną jednostkę organi-
zacyjną Lasów Państwowych wyłącznie za zgodą właściwej 
miejscowo regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Przyjęty w 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych opis danej czynności 
nieopisanej w OSTWPL powinien być taki sam we wszystkich 
jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych na terenie tej 
dyrekcji. Przyjęcie opisu danej czynności nieopisanej w OSTWPL 
następuje decyzją dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów 
Państwowych. 

4. W celu wyzwolenia konkurencyjności rekomenduje się zama-
wianie pozyskania maszynowego w oddzielnych częściach 
przedmiotu zamówienia (pakietach), obejmujących wyłącznie 
czynności związane z pozyskaniem i zrywką drewna. Rekomen-
dacja, o której mowa w zdaniu poprzednim. dotyczy nadleśnictw 
posiadających potencjał do pozyskania maszynowego. 

5. W przypadku braku możliwości zawarcia umowy w następstwie 
pierwotnie prowadzonego postępowania z uwagi na brak ofert 
bądź złożenie ofert z cenami przekraczającymi możliwości 
sfinansowania zamówienia, rekomenduje się zmianę sposobu 
podziału przedmiotu zamówienia na części, w tym w szczegól-
ności podział przedmiotu zamówienia na innej wielkości części 
lub objęcie opisem przedmiotu zamówienia w danych częściach 
zamówienia jednocześnie czynności z zakresu zagospodaro-
wania lasu, jak i pozyskania drewna. 

6. W postępowaniach niedopuszczalne jest dokonanie wyboru 
ofert, których ceny przekraczają wartości określone w kosztory-
sach (prowizorium planu). Dokonanie wyboru ofert, których ceny 
przekraczają wartości określone w kosztorysach (prowizorium 
planu) jest dopuszczalne jedynie za uprzednią zgodą właściwej 
miejscowo regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wyrażoną 
decyzją dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. 

7. Rekomenduje się stosowanie w umowach zawieranych w 
wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego związanych z zamawianiem usług wykonawstwa 
prac z zakresu gospodarki leśnej rozliczeń z wykonawcami wg 
jednostek naturalnych, co jest systemem docelowym.

§ 3
Przy opracowywaniu dokumentacji postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego związanych z zamawianiem usług wyko-
nawstwa prac z zakresu gospodarki leśnej należy zachować wska-
zane poniżej postanowienia jednolitych wzorów SIWZ:

1) pkt 3.3–3.6 w sprawie zasad ogólnych realizacji przedmiotu 
zamówienia;

2) opis prawa opcji i jej wielkości (do 20% wartości przedmiotu 
zamówienia);

3) katalog kar i ich wysokość, z zastrzeżeniem przypadków, w 
których: 
a) zastosowanie danej kary umownej jest bezprzedmiotowe z 

uwagi na przedmiot zamówienia (np. szkółka leśna),
b) dodanie kary nieprzewidzianej przez postanowienia jedno-

litych wzorów SIWZ jest konieczne z uwagi na przyjęte 
kryteria oceny ofert.

§ 4
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związane z 

zamawianiem usług wykonawstwa prac z zakresu gospodarki 
leśnej należy ogłaszać niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych prowizorium planu finan-
sowo-gospodarczego.

§ 5
Zobowiązuje się regionalne dyrekcje Lasów Państwowych do 

monitorowania i koordynacji procesu udzielania zamówień publicz-
nych związanych z zamawianiem usług wykonawstwa prac z 
zakresu gospodarki leśnej, w tym zastosowania niniejszej decyzji, 
przez podległe jednostki.

§ 6
Traci moc Decyzja nr 126 Dyrektora Generalnego Lasów 

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

§ 7
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

4 Tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.
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DECYZJA NR 68     
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej 
pod nazwą  „Osłona naukowa nad realizacją czwartego cyklu 

Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu (WISL 2020–2024)”

EO.5001.24.1.2020

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 dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 Zarządze-
nia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania 
usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych oraz procedur postępowania  z tym związa-
nych5 – postanawiam, co następuje: 

§ 1
1.  Realizację usługi badawczej pod nazwą „Osłona naukowa nad 

realizacją czwartego cyklu Wielkoobszarowej Inwentaryzacji 
Stanu Lasu (WISL 2020–2024)” należy zlecić Instytutowi Badaw-
czemu Leśnictwa zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosz-
tami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone w 
umowie:
a) okres realizacji badań – około 56 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 4 950 000 zł brutto, w tym  na 

2020 rok – około 439 825 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. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z 18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których 
przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określo-
nymi 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 dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych 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 93
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 19 sierpnia 2020 r.
 

w sprawie kontynuowania finansowania w roku 2020 
realizacji przedsięwzięć drogowych

ZI.771.26.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, zwanej dalej ustawą o lasach, w związku z § 6 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w 
wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 
wynikających z uprawnień i obowiązków Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, określonych w:

1) art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz 
koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasu, racjo-
nalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa;

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

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

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

§ 1
1. W wykonaniu § 6 pkt 1, a także § 18 ust. 1 oraz § 19 Zarządzenia 

58/2018, tworzy się listę wniosków zintegrowanych przyjętych do 
realizacji w roku 2020, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej 
decyzji.

2. W wykonaniu § 6 pkt 1, a także § 18 ust. 1 oraz § 19 Zarządzenia 
58/2018, tworzy się listę wniosków dotyczących budowy lub 
przebudowy dróg leśnych, przyjętych do realizacji w roku 2020, 
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

3. W wykonaniu § 6 pkt 1, a także § 18 ust. 1 oraz § 19 Zarządzenia 
58/2018, tworzy się listę wniosków dotyczących finansowania 
budowy, przebudowy lub istotnego remontowania drogowej 
infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy 
Państwowe administracji publicznej przyjętych do realizacji w 
roku 2020, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej decyzji.

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

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

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

§ 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Bogusław Piątek
Zastępca ds. Gospodarki Leśnej

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6) 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.

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 93
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Lp. RDLP Nadleśnictwo 
wnioskujące Nazwa zadania Kwota Jednostka samorządu 

terytorialnego

1. Lublin Tomaszów

Budowa drogi leśnej Sielec w leśnictwie 
Skrzypny Ostrów oraz przebudowa drogi 

gminnej nr 111558L relacji Kolonia 
Zwiartów – Zwiartów

115 900 Gmina Krynice

115 900
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Załącznik nr 2 do Decyzji nr 93
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Lp. RDLP Nadleśnictwo 
wnioskujące Nazwa zadania Kwota

1. Piła Kalisz Pomorski Przebudowa mostu drewnianego na rzece Korytnicy 975 500
975 500

Załącznik nr 3 do Decyzji nr 93
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Lp. RDLP Nadleśnictwo 
wnioskujące Nazwa zadania Kwota Jednostka samorządu 

terytorialnego

1. Toruń Zamrzenica
Przebudowa drogi gminnej 010608C  

Bysławek – Lubiewo  
od km 1 + 750 do km 3 + 563

300 000 Gmina Lubiewo

2. Zielona Góra Torzym Przebudowa drogi powiatowej nr 1259F – 
stacja kolejowa Drzewce – Koryta 439 000 Starostwo Powiatowe  

w Sulęcinie
739 000

DECYZJA NR 94
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

 
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

 
w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2020 nowych przedsięwzięć drogowych,  

finansowanych z wykorzystaniem środków funduszu leśnego, polegających na budowie lub przebudowie dróg leśnych  
oraz budowie, przebudowie lub istotnym remontowaniu drogowej infrastruktury technicznej  

w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej

ZI.771.26.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, zwanej dalej ustawą o lasach, w związku z § 6 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w 
wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 
wynikających z uprawnień i obowiązków Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych określonych w:

1) art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz 
koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasu, racjo-
nalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa;

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

3) art. 56 ust. 2 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych dysponuje środkami, zwią-
zanymi z funduszem leśnym –

– mając na względzie: (1) postanowienia Zarządzenia nr 58 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 sierpnia 2018 r. w 
sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsię-
wzięć drogowych mających związek z gospodarką leśną  
(znak sprawy: OB.771.21.2018) – zwanego dalej Zarządzeniem  
nr 58/2018; (2) nabór i weryfikacje wystąpień nadleśnictw, które 
złożyły wnioski w zakresie budowy oraz przebudowy dróg leśnych, 
lub/oraz wspomagania administracji publicznej w zakresie budowy, 
przebudowy lub istotnego remontowania drogowej infrastruktury 
technicznej, dokonane do czasu wydania niniejszej decyzji przez 

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6) 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.
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Wydział Infrastruktury Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 
łącznie z lustracjami i oględzinami terenowymi przeprowadzonymi 
pod kątem spełniania przez te wystąpienia postanowień zarządze-
nia, o którym mowa w ppkt (1), postanawiam, co następuje:

§ 1
W wykonaniu § 18 ust. 3 oraz § 19 Zarządzenia nr 58/2018 

przyjmuje się do realizacji wniosek Nadleśnictwa Krasiczyn, doty-
czący zadania: „Budowa drogi gminnej Bachów – Chyrzyna”, 
planowanego do wykonania wspólnie z Gminą Krzywcza. Wartość 
dofinansowania środkami związanymi z funduszem leśnym wynosi 
2 252 600 zł.

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

wymienione w § 1 przystąpi do spisania porozumienia, którego 
wzór stanowi załączniki nr 10 do ww. zarządzenia.

2. Na podstawie postanowień ust. 1 nadleśnictwo przystąpi do 
spisania umowy lub aneksu do umowy, o której mowa w § 27 
Zarządzenia nr 58/2018.

§ 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Bogusław Piątek
Zastępca ds. Gospodarki Leśnej



34 BILP 8–9/2020

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. Białowieża
Białowieża
452A c

Białowieża
Białowieża
ul. Park Dyrekcyjny 22/3
17-230 Białowieża

1295/15
BI2P/00028937/8
3175
(udział 774/5592)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym 
wraz z budynkiem 
gospodarczym i piwnicą, 
pustostan

2. Białowieża 
Białowieża
452A c

Białowieża 
Białowieża 
ul. Park Dyrekcyjny 22/4
17-230 Białowieża

1295/15
BI2P/00028937/8
3175
(udział 799/5592)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 24 sierpnia 2020 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Brynek
Brynek
445m01

Strzybnica
Tarnowskie Góry
ul. Pustki – Leśnictwo 2
42-680 Tarnowskie Góry

2315/231
GL1T/00106714/0
1171

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny wraz z dwoma 
budynkami gospodarczymi, 
zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 24 sierpnia 2020 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. Nowa Dęba
Babule
20b

Durdy
Baranów Sandomierski
Durdy 138
39-450 Baranów 
Sandomierski

1938/2
TB1T/00054958/4
1994

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony

2. Chełm
Pobołowice
109 l, lx, m, wx

Pobołowice Kolonia
Żmudź
Pobołowice Kolonia 34
22-114 Żmudź

151/6
LU1C/00063605/2
1703

budynek mieszkalny,
jednorodzinny
wraz z przynależnym 
budynkiem gospodarczym, 
zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 24 sierpnia 2020 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. Susz
Susz
344t (cz.), s (cz.)

Dolina
Susz
Kamieniec 34/1
14-240 Susz

261/13
EL1I/00038046/6
1775
(udział 264/1000)

lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym 
wraz z częścią budynku 
gospodarczego, zasiedlony

2. Susz
Susz
344t (cz.), s (cz.)

Dolina
Susz
Kamieniec 34/2
14-240 Susz

261/13
EL1I/00038046/6
1775
(udział 736/1000)

lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym 
wraz z częścią budynku 
gospodarczego, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 24 sierpnia 2020 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Skorygowany wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

na podstawie art. 40a ustawy o lasach, 
zastępujący wykaz z dnia 23 czerwca 2020 r.
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Młynary
Młynary
84 l

Młynary
Młynary
ul. 1 Maja 20
14-420 Młynary

3075/9
EL1B/00023221/2
410

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 24 sierpnia 2020 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Konin
Kazimierz Biskupi
109 l

Władzimirów
Kazimierz Biskupi
Bieniszew Gajówka 1
62-530 Kazimierz Biskupi

5109/10
KN1N/00045207/2
1203

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, pustostan

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 24 sierpnia 2020 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań

Ponowna publikacja wykazu z dnia 27 listopada 2019 r., BILP nr 12/2019

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. Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrowiec
352c (cz.), a (cz.), d (cz.)

Okół
Bałtów 
Okół 255
27-423 Bałtów

352/1204
KI1O/00068423/5
1996

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny wraz z trzema 
budynkami gospodarczymi, 
ogrodzeniem i studnią, 
zasiedlony

2. Zwoleń 
Garbatka
147bx

Garbatka Letnisko Północ
Garbatka
Garbatka Letnisko 
ul. Kolejowa 23
26-930 Garbatka Letnisko

147/265
RA1K/00051171/9
2379

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, zasiedlony

Dokończenie tabeli na str. 37

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom
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Dokończenie tabeli ze str. 36

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. Zwoleń
Garbatka
80g

Januszno
Pionki
Krasna Dąbrowa 41
26-670 Pionki

605/1
RA2Z/00000412/8
2397

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny wraz z dwoma 
budynkami gospodarczymi, 
zasiedlony

4.. Skarżysko
Skarżysko
80j (cz.)

Borki
Skarżysko-Kamienna
Skarżysko-Kamienna 
ul. Wiejska 1C/4
26-110 Skarżysko-Kamienna

80/1202
KI1R/00034305/7
6413
(udział 778/10666)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
zasiedlony

5.. Staszów
Klimontów
20a01, b01, c01, l

Zdanów
Obrazów
Kleczanów 100
27-642 Kleczanów

165/4
KI1S/00080887/8
2667

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny wraz z dwoma 
budynkami gospodarczymi, 
zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 24 sierpnia 2020 r.

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. Chojna
Krzywina
143j01

Lisie Pole
Chojna
Rynica 20
74-121 Krzywin Gryfiński

143/5
SZ1Y/00068584/7
1348

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, pustostan

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 24 sierpnia 2020 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Drawno
Drawno
171d01

Barnimie
Drawno
Borowiec 1B
73-220 Drawno

171/10
SZ1C/00024840/1
1065

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny w zabudowie 
szeregowej 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, pustostan

Dokończenie tabeli na str. 38

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin
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Dokończenie tabeli ze str. 37

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

2. Ośno Lubuskie
Ośno
456m01

Radachów
Ośno Lubuskie
Radachów 3
69-220 Ośno Lubuskie

369/9
GW1U/00014254/3
1657

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 24 sierpnia 2020 r.

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. Gryfice
Gryfice
2p

Mrzeżyno 2
Trzebiatów
ul. Leśna 85
72-330 Mrzeżyno

2/3
SZ1G/00036880/4
952

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, zasiedlony

2. Resko
Resko Zachód
146m

Ługowina
Resko
Ługowina 10
72-315 Resko

118/1
SZ1L/00002305/8
1598

Budynek mieszkalny,  
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, zasiedlony

3. Resko
Resko Zachód
24 l

Gostyń Łobeski
Płoty
Słudwia 19
72-310 Płoty

24/10
SZ1G/00044608/3
2277

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, zasiedlony

4. Bierzwnik
Bierzwnik
664a01

Bierzwnik
Bierzwnik
Ostromęcko 5
73-240 Bierzwnik

297/5
SZ1C/00020771/8
731

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 24 sierpnia 2020 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Tychowo
Tychowo
798 l

Kikowo
Tychowo
Motarzyn 18
78-220 Motarzyn

385/1
KO1B/00039131/4
1489

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 21 sierpnia 2020 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek

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. Włocławek
Jedwabna
132n01

Rybnica
Miasto Włocławek
Jedwabna 5/1
87-800 Włocławek

173/2
WL1W/00058121/0
3597
(udział 17220/34710)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, ogrodzeniem  
i stacją uzdatniania wody, 
zasiedlony

2. Włocławek
Jedwabna
132n01

Rybnica
Miasto Włocławek
Jedwabna 5/2
87-800 Włocławek

173/2
WL1W/00058121/0
3597
(udział 17490/34710)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym 
wraz z budynkiem 
gospodarczym 
i ogrodzeniem, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 21 sierpnia 2020 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń
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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. Przymuszewo
Przymuszewo
352 l

Małe Gliśno
Brusy
Małe Gliśno 16
89-632 Brusy

3352/2
SL1C/00017311/9
1200

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 24 sierpnia 2020 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń

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. Toruń
Ostromecko
229i, j

Skłudzewo
Zławieś Wielka
Skłudzewo 48/1
87-134 Zławieś Wielka

269; 270
TO1T/00134100/9
774; 953
(udział 704/1727)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym 
wraz z pomieszczeniem 
w budynku gospodarczym, 
budynkiem gospodarczym 
i udziałem w  przyłączu 
wodociągowym, zasiedlony, 
(udział w budynku 
8874/21772)

2. Toruń
Ostromecko
229i, j

Skłudzewo
Zławieś Wielka
Skłudzewo 48/2
87-134 Zławieś Wielka

269; 270
TO1T/00134100/9
774; 953
(udział 1023/1727)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym 
wraz z pomieszczeniem 
w budynku gospodarczym, 
budynkiem gospodarczym 
i udziałem w  przyłączu 
wodociągowym, zasiedlony, 
(udział w budynku 
12898/21772)

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 24 sierpnia 2020 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń
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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. Jabłonna
Jabłonna
89g

Komornica
Wieliszew
ul. Leśna 8
05-124 Poniatów

428/3
WA1L/00072745/2
1106

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony

2. Jabłonna
Jabłonna
89j

Komornica
Wieliszew
ul. Leśna 8A lok. 1
05-124 Poniatów

428/4
WA1L/00072745/2
840
(udział 8138/113395)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym 
wraz z pomieszczeniem 
przynależnym, zasiedlony 

3. Jabłonna 
Jabłonna
89j

Komornica
Wieliszew
ul. Leśna 8A lok. 2
05-124 Poniatów

428/4
WA1L/00072745/2
840
(udział 5257/13395)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony

4. Jabłonna 
Pomiechówek
137d

Czarnowo
Pomiechówek
ul. Nadleśnictwo 12
05-180 Pomiechówek

1038/1
WA1N/00078226/2
2233

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 21 sierpnia 2020 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Warszawa

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. Lubin
Tymowa
230cx

Dąbrowa Środkowa
Ścinawa
Dąbrowa Dolna 9
59-330 Ścinawa

225/1
LE1U/00038895/9
2000

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny wraz z trzema 
budynkami gospodarczymi, 
zasiedlony

2. Bardo Śląskie
Bardo
207 o, r

Opolnica
Bardo
Opolnica 22
57-256 Bardo

686/2
SW1Z/00047469/7
1321

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, zasiedlony

3. Lądek Zdrój
Stronie Śląskie
145 l

Stara Morawa
Stronie Śląskie
Stara Morawa 23A
57-550 Stronie Śląskie

278/1
SW1K/00050379/1
920

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, pustostan

4. Śnieżka
Kowary
164n

Strużnica
Mysłakowice
Strużnica 59
58-533 Mysłakowice

134/4
JG1J/00051900/9
1200

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony

Dokończenie tabeli na str. 42

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław
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Dokończenie tabeli ze str. 41

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

5. Milicz
Milicz
81p

Kaszowo
Milicz
Koruszka 16
56-300 Milicz

368/6
WR1M/00021556/7
1506

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny wraz z dwoma 
budynkami gospodarczymi, 
zasiedlony

6. Oborniki Śląskie
Bagno
313g01

Radecz
Brzeg Dolny
Radecz 43
56-120 Brzeg Dolny

499/3
WR1L/00034229/9
1522

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 21 sierpnia 2020 r.

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. Krzystkowice
Krzystkowice
18g01, h01

Zabłocie
Jasień – obszar wiejski
Zabłocie 91
68-320 Jasień

4/4
ZG1R/00054286/9
6499
(udział 98/1000)

lokal mieszkalny 
w zabudowie szeregowej  
wraz z przynależną częścią 
budynku gospodarczego 
oraz infrastrukturą 
towarzyszącą, zasiedlony

2. Wymiarki
Wymiarki
72i, l

Wymiarki
Wymiarki
Osiedle Leśników 1C
68-131 Wymiarki

891
ZG1G/00042378/4
216 

917
ZG1G/00043208/9
175
(udział 794/10000)

lokal mieszkalny 
w zabudowie szeregowej  
wraz z przynależnym 
budynkiem gospodarczym 
oraz infrastrukturą 
towarzyszącą, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 24 sierpnia 2020 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra
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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. Nowa Sól
Niwiska
144A b
144A c01

Urzuty
Nowogród Bobrzański
ul. Zielonogórska 38
66-010 Urzuty

144/12
ZG1E/00082593/7
1600

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny wraz z dwoma 
budynkami gospodarczymi 
i infrastrukturą towarzyszącą, 
zasiedlony

2. Zielona Góra
Wilkanowo
947h01

0047 
Miasto Zielona Góra
Zielona Góra 
ul. Ochla – Zielonogórska 1
66-006 Zielona Góra

947/19
ZG1E/00080554/8
1494

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny w zabudowie 
bliźniaczej wraz z częścią 
budynku gospodarczego 
i infrastrukturą towarzyszącą, 
zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego 
ds. Gospodarki Leśnej 

Bogusław Piątek
Warszawa, 24 sierpnia 2020 r.

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

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice
Nadleśnictwo Ustroń

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.), Ramowych wytycznych w sprawie 
zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, wytycznych wprowadzonych do stoso-
wania pismem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12, oraz zgody dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 13 lipca 2020 r., zn. spr.: ES.2261.8.2020.WD, Nadleśnictwo Ustroń 
informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany niżej wymienionych nieruchomości: 

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

13.07.2020 r.
02-35-2-07-139-i-00 24-03-062-0001-916/7 B 0,0055 1,30

02-35-2-07-139-j-00 24-03-062-0001-916/9 Ls 0,0299 1,30

Razem: 0,0354 2,60

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna 24-03-062-0001-927/1 Ps IV 0,0463 2,60

Razem: 0,0463 2,60

Zastępca Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Ustroń

mgr inż. Mirosław Kulis
Ustroń, 4 sierpnia 2020 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź
Nadleśnictwo Wieluń

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6), Ramowych wytycznych w sprawie zamian 
lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, wytycznych wprowadzonych pismem Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r. (znak spr.: ZS-D-2141-11-2/12), oraz zgody dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 26 maja 2020 r. (znak spr.: ZS.2261.8.2020), Nadleśnictwo Wieluń informuje o zamiarze 
przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

26.05.2020 r.

06-20-1-05-236-b -01 10-17-095-0015 
dz. nr 1209/4 Tp 0,0690 20,60

06-20-1-05-236-c -01
06-20-1-05-236-f -01

10-17-095-0015
dz. nr 1209/5 Tp 0,1959 32,804

06-20-1-05-236-f -02
06-20-1-05-236-d -02
06-20-1-05-236-h -02

10-17-095-0015 
dz. nr 1209/7 Ls 4,2583 859,084

Razem: 4,5232 912,488

Dokończenie na str. 45
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Dokończenie ze str. 44

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Wieluń

10-17-094-0011
dz. nr 2 Ls 4,3625 554,67

10-17-095-0015
dz. nr 49/3 Ls 1,6387 126,03

10-17-095-0015
dz. nr 38/1 Ls 4,2202 127,55

10-17-095-0015
dz. nr 60/3 Ł VI 4,9689 75,83

Razem: 15,1903 884,08

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Wieluń

mgr inż. Grzegorz Kowalik
Wieluń, 27 maja 2020 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Gościno

Nadleśnictwo Gościno informuje o zamiarze przeprowadzenia bezgotówkowej transakcji zamiany nieruchomości na podstawie zgody 
nr ZS.2261.7.2020.KK z dnia 17 marca 2020 r. dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku oraz Ramowych 
wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zn. spr.:  ZS-D-2141-11-2/12).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

17.03.2020 r.

11-09-4-14-441-f-00 32-08-052-0079 
dz. 441/13 R V 0,2985

77.1011-09-4-14-441-g-00 32-08-052-0079                
dz. 441/13 Br-RV 0,0047

11-09-4-14-441-h-00 32-08-052-0079             
dz. 441/13 Br-RV 0,0155

Razem: 0,3187 77,10

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Rymań

dz. nr 259                                    
32-08-052-0062               
obr. Drozdowo

dr 0,1600 10,90

dz. nr 416                         
32-08-052-0062               
obr. Drozdowo

dr 0,2000 12,30

dz. nr 558/1                                
32-08-052-0079               

obr. Rymań
dr 0,24 15,80

Dokończenie na str. 46
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Dokończenie ze str. 45

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Rymań

dz. nr 347/4                               
32-08-052-0080               

obr. Starnin
dr 0,13 8,00

dz. nr 456                                    
32-08-052-0080               

obr. Starnin
dr 0,44 32,00

Razem: 1,17 79,00

      Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Gościno             

                                                                                                                        Krzysztof Olejnik
Gościno, 13 lipca 2020 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

27.11.2019 r.
11-23-1-02-60    -x   -00 320907_4.0003.467 RV, BR-RV 0,5360 41,10

11-23-1-02-60    -y   -00 320907_4.0003.469 RV, BR-RV 0,0381 33,44

Razem: 0,5741 74,54

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Karnieszewice

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.), uwzględniając Ramowe 
wytyczne w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, wytyczne stano-
wiące załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., znak sprawy: ZS-D-2141-11/12, 
oraz za zgodą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku z dnia 27 listopada 2019 r., znak sprawy: ZS.2261.26.2019.KK, 
Nadleśnictwo Karnieszewice informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany gruntów pomiędzy Nadleśnictwem Karnieszewice 
a jednostką samorządową – Urzędem Gminy i Miasta w Sianowie.

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Urząd Gminy i Miasta 
w Sianowie

320907_5.0034.200 LS IV 0,5700  23,69

320907_5.0127.104 K 0,3200 1,76

320907_5.0127.109/7 Ls V 0,2800 5,31

320907_5.0127.109/8 Ł VI, 
Ps V 0,3900 10,57

320907_5.0053.119 Dr 0,0342 5,37

320907_5.0225.486/3 Dr 0,1146 0,54

320907_5.0225.486/4 Dr 0,9926 4,71

320907_5.0051.214 Dr 0,0800 0,38

320907_5.0051.523/7 Dr 0,1618 0,77

320907_5.0050.524/5 Dr 0,2385 6,75
  

Dokończenie na str. 47
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

320907_5.0050.524/6 Dr 0,2079 1,05

320907_5.0050.405/1 Dr 0,0400 0,20

320907_5.0050.362/4 Dr 0,3800 12,24

320907_5.0050.420 LS VI 0,1700
9,42

320907_5.0050.221/1 LS VI 0,1800

Razem: 4,1596 82,76

  
Nadleśniczy

Tadeusz Lewandowski
Trawica, 8 lipca 2020 r.

Dokończenie ze str. 46

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Warszawa
Nadleśnictwo Celestynów

Zgodnie z § 8 Zarządzenia nr 10 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zamian 
lasów, gruntów i innych nieruchomości, zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 6), Nadleśnictwo Celestynów, po uzyskaniu w dniu 31 lipca 2020 r. zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Warszawie, znak: ZS.2261,2,2020, informuje o zamiarze dokonania transakcji zamiany nieruchomości.  

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

31.07.2020 r. 14-01-1-02-108-b-00 14-17-021-0147-3/4 Ls 0,0519 44,288

Razem: 0,0519 44,288

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Otwock 14-17-021-0053-4/6 Ls V 0,0567 44,288

Razem: 0,0567 44,288

Nadleśniczy
Artur Dawidziuk

Celestynów, 3 sierpnia 2020 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra
Nadleśnictwo Babimost

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwo-
wych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie doko-
nywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (jednolity tekst Dz. U.  z 2018 r., poz. 2129 
z późniejszymi zmianami), znak: ZS-D-2141-11/12, Nadleśnictwo Babimost informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany po 
otrzymanej zgodzie dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze (pismo z dnia 13 lipca 2020 r., znak sprawy: 
ZS.2261.6.1.2019) na zamianę nieruchomości.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

13.07.2020 r. 14-17-2-03-105-g-01 08-09-045-0008  
dz. ew. 105/4 Bz 2,5234 726,12

Razem: 2,5234 726,12

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoby fizyczne

08-09-015-0005
dz. ew. 2/1 Ls 12,4895 584,60

08-09-045-0008
dz. ew. 202 Ls 1,9500 112,80

Razem: 14,4395 697,40

Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Babimost

Paweł Nowak
Babimost,  21 lipca 2020 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra
Nadleśnictwo Sława Śląska

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 6  ze zm.) oraz zgodnie z Ramowymi wytycznymi 
w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, stanowiącymi załącznik do 
pisma RDLP w Zielonej Górze z dnia 21 grudnia 2012 r. (zn. spr.: ZU-214-11/12), Nadleśnictwo Sława Śląska zamieszcza informację o zamia-
rze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości znajdujących się w zarządzie nadleśnictwa. Zgoda na dokonanie zamiany została 
wydana w dniu 22 czerwca 2020 r. przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze (zn. spr.: ZS.2261.4.2020). 

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w  zł)

22.06.2020 r.
14-09-1-02-85-ax-00 08-04-052-0005

dz. ew. nr 269/5 Bi 0,0075 3500,00

14-09-1-02-85-ax-00 08-04-052-0005
dz. ew. nr 269/7 Bi 0,0097 4600,00

Razem: 0,0172 8100,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Osoby fizyczne 08-09-065-0002
dz. ew. nr 784/1 Ls 0,2400 7530,00

Razem: 0,2400 7530,00

Nadleśniczy
Wiesław Daszkiewicz 

Sława, 24 czerwca 2020 r.
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***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku 

zawiadamia, że zestaw do znakowania drewna (podajnik z 
młotkiem) wraz z plakietkami, skradziony na terenie Nadleśnic-
twa Leśny Dwór, leśnictwa Zaścianek (znak 111009), został 
odnaleziony.

Dyrektor
RDLP w Szczecinku
Łukasz Maciejunas

Szczecinek, 7 lipca 2020 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi infor-

muje o zaginięciu pieczątek w Nadleśnictwie Radomsko, 
pieczątek o następującej treści:

1. „Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko, 97-500 
Radomsko, ul. Piłsudskiego 3, tel. 44 683 20 10, fax 44 
683 20 85, NIP 772 001 2667”.

2. Leśniczy Leśnictwa Folwarki inż. Witold Pawłowski”.
W wypadku odnalezienia bądź ujawnienia ww. pieczątek 

prosimy o ich zabezpieczenie i powiadomienie jednostki macie-
rzystej lub RDLP w Łodzi.

Dyrektor
RDLP w Łodzi

Dariusz Pieniak
Łódź, 9 lipca 2020 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie 

informuje, że w Nadleśnictwie Gromnik zagubiono 4 płytki do 
cechowania drewna w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa, tj. w kolorze niebieskim, o numerach od 
36117 do 36120.

W wypadku ujawnienia powyższych płytek prosimy o ich 
konfiskatę i przekazanie informacji do Nadleśnictwa Gromnik.

Zastępca Dyrektora 
ds. Ekonomicznych

RDLP w Krakowie
Tadeusz Dragon

Kraków, 16 lipca 2020 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi infor-

muje, że na terenie leśnictwa Zgierz, Nadleśnictwo Grotniki, 
stwierdzono kradzież z odebranego surowca drzewnego 2 
oznaczników do cechowania drewna; kod jednostki: 062408, 
numery oznaczników: 8679, 8887.

W wypadku ujawnienia oznaczników prosimy o ich konfi-
skatę i przekazanie informacji do Nadleśnictwa Grotniki lub do 
RDLP w Łodzi.

Zastępca Dyrektora 
ds. Gospodarki Leśnej 

RDLP w Łodzi
Marek Miścierewicz

Łódź, 16 lipca 2020 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie 

informuje, że na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce zagubiono 
pieczęć leśnictwa o następującej treści: „LEŚNICTWO 
ROGÓŻ / ROGÓŻ 18 / 11-100 LIDZBARK WARM. / tel. 089 
766 22 77” oraz pieczęć imienną: „PODLEŚNICZY Krzysztof 
Żuchowski”.

W wypadku ujawnienia proszę o ich konfiskatę i powiado-
mienie tutejszej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Dyrektor 
RDLP w Olsztynie

Adam Roczniak
Olsztyn, 22 lipca 2020 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie 

zawiadamia, że na terenie Nadleśnictwa Lubniewice, leś-
nictwa Lubiąż, stwierdzono kradzież 3 płytek do znakowania 
drewna, płytek o numerach: 4716, 4726, 4727; znak jednostki: 
103210.

Podjęte działania w celu odnalezienia płytek nie przyniosły 
rezultatu. W wypadku ujawnienia ww. płytek prosimy o ich 
konfiskatę i powiadomienie Nadleśnictwa Lubniewice lub 
RDLP w Szczecinie.

Dyrektor RDLP 
w Szczecinie

Andrzej Szelążek
Szczecin, 22 lipca 2020 r.

***
Na podstawie § 8 Zarządzenia nr 59 Dyrektora General-

nego Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 1998 r. w spra-
wie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników 
Służby Leśnej w Lasach Państwowych Nadleśnictwo Lubi-
chowo (RDLP Gdańsk) unieważnia zagubioną legitymację 
służbową nr 77 z dnia 1 kwietnia 2019 r. podleśniczego 
Wojciecha Stoltmana.

Nadleśniczy
Mariusz Krysiak

Lubichowo, 23 lipca 2020 r.

***
Nadleśnictwo Biała Podlaska (RDLP Lublin) na podstawie 

§ 8 Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie wprowadzenia legi-
tymacji służbowych dla pracowników Służby Leśnej w Lasach 
Państwowych unieważnia zgubioną legitymację służbową nr 
16 wystawioną na nazwisko Zdzisława Niewiadomskiego – 
inżyniera nadzoru.

Nadleśniczy
Tomasz  Bylina

Biała Podlaska, 27 lipca 2020 r.
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***
Nadleśnictwo Elbląg (RDLP Gdańsk) informuje, że w dniu 

29 lipca 2020 r. stwierdzono zaginięcie pieczęci imiennej 
pracownika naszej jednostki o treści: „INŻYNIER NADZORU 
Włodzimierz Wodzianicki”.

Nadleśniczy
Mariusz Potoczny

Elbląg, 29 lipca 2020 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie 

zawiadamia, że na terenie Nadleśnictwa Dębno, leśnictwa 
Mostno, stwierdzono kradzież 320 płytek do cechowania 
drewna, płytek o numerach od 3681 do 4000; znak jednostki: 
100606.

Podjęte działania w celu odnalezienia płytek nie przyniosły 
rezultatu. W wypadku ujawnienia ww. płytek prosimy o ich 
konfiskatę i powiadomienie Nadleśnictwa Dębno lub RDLP w 
Szczecinie.

Dyrektor RDLP 
w Szczecinie

Andrzej Szelążek
Szczecin, 29 lipca 2020 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku 

informuje, że na terenie Nadleśnictwa Gdańsk (leśnictwo Zwie-
rzyniec – kod jednostki: 150314) stwierdzono kradzież 28 
oznaczników do cechowania drewna o numerach: 5845, 6132, 
8278, 8283, 8436, 8647, 8648, 9010, 9145, 9146, 9148, 9868, 
10552, 11172–11181, 11228, 11234, 11235, 11236, 11238.

W wypadku ujawnienia ww. oznaczników prosimy o podjęcie 
czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przeka-
zanie informacji do właściwego nadleśnictwa lub do RDLP w 
Gdańsku.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych

RDLP w Gdańsku
Jan Borkowski

Gdańsk, 24 sierpnia 2020 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi infor-

muje, że na terenie leśnictwa Krupin, Nadleśnictwo Radom-
sko, stwierdzono kradzież z odebranego surowca 3 
oznaczników do cechowania drewna; kod jednostki: 0615104, 
numery oznaczników: 499,1005, 1007.

W wypadku ujawnienia oznaczników prosimy o ich konfi-
skatę i przekazanie informacji do Nadleśnictwa Radomsko lub 
do RDLP w Łodzi.

Dyrektor
RDLP w Łodzi

Dariusz Pieniak
Łódź, 24 sierpnia 2020 r.
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CENNIK ZAMIESZCZANYCH WKŁADEK
Obowiązuje od 1 stycznia 2020 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: Szymon Wojtyszyn
tel. 22 185 53 78

e-mail: szymon.wojtyszyn@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: Urszula Kifer
tel. 22 185 53 81

e-mail: urszula.kifer@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: Drukarnia Kolumb, ul. Kaliny 7, 41-506 Chorzów, tel./fax (+48 32) 352 16 90, (+48 32) 352 17 00, www.drukarniakolumb.pl

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



Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa

tel. 22 185 53 53, 22 185 53 73
PL ISSN 1428-5940


