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ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 20 maja 2021 r. do 23 czerwca 2021 r.)

l Zarządzenie nr 35 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 77 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
16 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Pracy Zdalnej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w związku z przeciwdziałaniem 
COVID-19 (GK.102.2.2021)

l Zarządzenie nr 36 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania  
i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (ZI.771.44.2021)

l Zarządzenie nr 37 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
23 lutego 2015 r. w sprawie Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 
(GK.101.5.2021)

l Zarządzenie nr 38 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie obowiązku realizacji przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych inwe-
stycji kubaturowych z wykorzystaniem drewna i materiałów drewnopochodnych (ZI.770.40.2021)

l Zarządzenie nr 39 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe „Dnia 
Leśnika” (GD.O.010.2.2021)

l Zarządzenie nr 40 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostkach organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2020 rok (EG.0210.1.2021)

l Zarządzenie nr 41 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu Pracy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (GK.102.3.2021)

l Zarządzenie nr 42 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zasad ewidencji przychodu i rozchodu drewna w jednostkach organizacyjnych 
Lasów Państwowych (EM.800.2.2021)

l Zarządzenie nr 43 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przygotowania i przeprowadzenia postę-
powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Organizację, w tym zaprojektowanie i wyko-
nanie oraz aranżację stoiska podczas Światowej Wystawy Łowieckiej World of Hunting and Nature Exhibition »One with Nature«, 
Budapeszt, Węgry” (EZ.272.2.4.2021)

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 20 maja 2021 r. do 24 czerwca 2021 r.)

l Decyzja nr 44 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania Krajowej Komisji ds. uznawania drzewostanów nasiennych, drzew matecznych 
oraz obiektów zachowawczych w Lasach Państwowych (ZG.7020.3.2021)

l Decyzja nr 45 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zwiększenia rozmiaru szacunkowego pozyskania w drzewostanach przeznaczonych do 
użytkowania przedrębnego dla Nadleśnictwa Lutówko na lata 2015–2024 (ZU.6005.5.2021)

l Decyzja nr 46 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie organizacji i obiegu dokumentacji funkcjonującej w ramach współpracy z Krajowym 
Centrum Informacji Kryminalnych (GS.2502.7.2021)

l Decyzja nr 47 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Aplikacji e-Mundur” (EZ.241.9.2021)

l Decyzja nr 48 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą „Gospodarka leśna na rzecz zagrożonych 
gatunków: ochrona szlaczkonia szafrańca (Colias myrmidone) w Puszczy Knyszyńskiej” (EZ.5001.21.1.2021)

l Decyzja nr 49 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym, pod nazwą „Modernizacja systemu BMS w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych w Warszawie” (EZ.272.2.3.2021)

l Decyzja nr 50 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie w organizacji wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy 
pracowniczej pod nazwą własną „XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników” na terenie RDLP w Szczecinie (GK.166.6.2021)

l Decyzja nr 51 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie realizacji umów sprzedaży drewna zawartych w wyniku procedury systemowych aukcji 
internetowych w aplikacji e-drewno na II półrocze 2021 roku (EM.800.1.2021)

l Decyzja nr 52 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej 
pod nazwą własną „Regaty Żeglarskie Leśników” organizowanej przez Nadleśnictwo Maskulińskie (GK.166.7.2021) 
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l Decyzja nr 53 z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 marca 
2021 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. organizacji udziału Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w 
Światowej Wystawie Łowieckiej „One with Nature 2021” – Węgry 2021 (ZG.Ł.074.7.2021)

l Decyzja nr 54 z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zwiększenia rozmiaru szacunkowego pozyskania w drzewostanach przeznaczonych 
do użytkowania przedrębnego dla Nadleśnictwa Głusko na lata 2014–2023 (ZU.6005.6.2021)

l Decyzja nr 55 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu 
urządzenia lasu przewidzianego do dofinansowania ze środków funduszu leśnego w 2022 roku oraz określenia jednostkowego kosztu 
netto na 1 ha prac (ZU.6007.6.2021)

l Decyzja nr 56 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w RDLP Białystok

l Decyzja nr 57 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w RDLP Katowice

l Decyzja nr 58 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w RDLP Kraków

l Decyzja nr 59 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w RDLP Krosno

l Decyzja nr 60 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w RDLP Lublin

l Decyzja nr 61 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w RDLP Łódź

l Decyzja nr 62 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w RDLP Olsztyn

l Decyzja nr 63 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w RDLP Piła

l Decyzja nr 64 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w RDLP Poznań

l Decyzja nr 65 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w RDLP Szczecin

l Decyzja nr 66 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w RDLP Szczecinek

l Decyzja nr 67 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w RDLP Toruń

l Decyzja nr 68 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w RDLP Wrocław

l Decyzja nr 69 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w RDLP Zielona Góra

l Decyzja nr 70 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w RDLP Gdańsk

l Decyzja nr 71 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w RDLP Radom

l Decyzja nr 72 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w RDLP Warszawa

l Decyzja nr 73 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w CILP

l Decyzja nr 74 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w ORWLP w Bedoniu
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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 75 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w OTL w Jarocinie

l Decyzja nr 76 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w ZILP

l Decyzja nr 77 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w CKPŚ

l Decyzja nr 78 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w OKL w Gołuchowie

l Decyzja nr 79 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych za 2020 rok (EG.0210.1.2021) w LBG Kostrzyca

l Decyzja nr 80 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej z zakresu 
gospodarki mieszkaniowej w Nadleśnictwie Biłgoraj (GI.0210.3.2021)

l Decyzja nr 81 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą „Szacowanie biomasy i ilości związanego w niej 
węgla w młodszych fazach rozwojowych drzewostanów głównych gatunków lasotwórczych drzew w Polsce z uwzględnieniem czynników 
je determinujących” (EZ.5001.22.1.2021)

l Decyzja nr 82 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej 
pod nazwą własną „XXI Mistrzostwa Polski Leśników w Tenisie Stołowym” organizowanej przez Nadleśnictwo Głogów  (GK.166.8.2021)
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ZARZĄDZENIE NR 36
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, 
a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami

ZI.771.44.2021

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 wyko-
naniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wyni-
kającego z jego obowiązku określonego w art. 33 ust. 3 pkt 3 
ustawy o lasach3, mając na względzie, że:

1) stosownie do przepisu art. 29 ust. 1 i 2 ustawy o lasach4 ruch 
na drogach leśnych dozwolony jest tylko wtedy, gdy są one 
oznakowane, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3;

2) stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 2a ustawy o lasach5 nadleś-
niczy bezpośrednio zarządza lasami, gruntami i innymi nieru-
chomościami Skarbu Państwa, pozostającymi w zarządzie 
Lasów Państwowych;

3) stosownie do art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych6  
oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi 
należy do zarządcy terenu;

4) stosownie do art. 10 ust. 7 i 10a Prawa o ruchu drogowym7  
zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych oraz oznako-
wanie drogi wewnętrznej należy do podmiotu zarządzają-
cego tymi drogami;

5) stosownie do art. 84 i 85a Kodeksu wykroczeń8, określają-
cych odpowiedzialność za brak lub niewłaściwe oznakowania 
dróg wewnętrznych, karze grzywny podlega podmiot zarzą-
dzający tymi drogami

– zarządza się, co następuje:

§ 1
Opracowanie niniejsze ma charakter informacyjno-interpreta-

cyjny według aktualnego stanu prawnego i nie zwalnia od śledzenia 
obowiązującego prawa i jego stosowania oraz uwzględnienia lokal-
nych uwarunkowań.

Rozdział I
Zasady korzystania z dróg leśnych

§ 2
Stosownie do przepisów art. 29 ust. 3 ustawy o lasach9 na drogi 

leśne dopuszcza się wjazd pojazdów z osobami uprawnionymi do 
poruszania się po drogach leśnych.

§ 3
1. Zasady korzystania z dróg leśnych określa regulamin, który nad-

leśniczy wprowadza odrębnym zarządzeniem.
2. Regulamin korzystania z dróg leśnych należy udostępnić na 

stronie internetowej nadleśnictwa w zakładce „Informacje”, w 
BIP w zakładce „Zarządzenia i decyzje” oraz na tablicy ogłoszeń 
nadleśnictwa. 

3. Ramową treść regulaminu stanowi załącznik nr 1. (Załączników 
nie drukujemy – przyp. red.). Regulamin należy dostosować do 
lokalnych uwarunkowań.

1 Tekst jednolity ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach został ogłoszony w Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm.; art. 33 ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że Lasami 
Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dokonując tego przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

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

3 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, 
racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa; art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przed-
sięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

4 Art. 29 ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast 
drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających 
się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb; art. 29 ust. 2 stanowi, że postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w 
miejscach oznakowanych.

5 Art. 35 ust. 1 pkt 2a ustawy o lasach stanowi, że nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz 
odpowiada za stan lasu. W szczególności nadleśniczy bezpośrednio zarządza lasami, gruntami i innymi nieruchomościami Skarbu Państwa, pozostającymi w zarzą-
dzie Lasów Państwowych.

6 Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj Dz. U. z 2020, poz. 470 ze zm.) stanowi, że drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przezna-
czone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi; art. 8  
ust. 2 stanowi, że budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym 
jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku –  do właściciela tego terenu.

7 Art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 450 ze zm. – zwana dalej Prawem o ruchu drogowym) stanowi, że 
zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami; art. 10 ust. 10a 
stanowi, że podmioty zarządzające drogami, o których mowa w ust. 7, ustalając organizację ruchu na tych drogach, stosują znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich 
umieszczania wynikające z ustawy i jej przepisów wykonawczych. Koszt oznakowania drogi wewnętrznej ponosi podmiot zarządzający drogą.

8 Art. 84 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tj Dz. U. z 2021, poz. 281 ze zm.) stanowi, że kto wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający 
wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno w dzień, jak i w porze nocnej, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, urządzenia lub przedmiotu znajdujących się 
na drodze lub też miejsca prowadzonych robót, jeżeli to może zagrozić bezpieczeństwu ruchu albo utrudnić ruch na drodze, podlega karze aresztu albo grzywny;  
art. 85a stanowi, że w § 1. Kto narusza przepisy dotyczące sposobu znakowania dróg wewnętrznych, podlega karze grzywny; w § 2. Tej samej karze za czyn okreś- 
lony w § 1 podlega ten, kto zlecił wadliwe dokonanie tej czynności.

9 Art. 29 ust. 3 ustawy o lasach stanowi, że przepisy ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 i 3, a także art. 28, nie dotyczą wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze:  
1) pracowników nadleśnictw; 2) osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów Państwowych; 3) osób zwalczających 
pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie; 4) funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy innych organów odpo-
wiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny; 5) osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych na 
obszarach leśnych; 6) właścicieli lasów we własnych lasach; 7) osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów; 8) pracowników leśnych jednostek naukowych, 
instytutów badawczych i doświadczalnych, w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody; 9) wojewódzkich 
konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków Krajobrazowych; 10) osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub 
inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3.
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§ 4
1. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o lasach ruch pojazdem silni-

kowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest 
jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest 
dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami 
dopuszczającymi ruch po tych drogach. Treść art. 29 ust. 1 
ustawy o lasach nie zobowiązuje do oznakowania dróg leśnych, 
nieudostępnionych do ruchu publicznego, zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2310), zwanym dalej rozpo-
rządzeniem Ministrów w sprawie znaków.

2. Oznakowanie dróg leśnych, które nie są udostępniane do ruchu 
publicznego, powinno być ograniczone do miejsc, w których 
kierujący pojazdem może mieć wątpliwości dotyczące statusu 
drogi, z której korzysta, w szczególności dotyczących:
a) położenia drogi leśnej w ciągu drogi publicznej;
b) łączenia i przecinania się dróg leśnych z drogami innych 

własności o równorzędnej konstrukcji nawierzchni;
c) zorganizowania miejsc postojowych i parkingów na terenie 

leśnym w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej;
d) oznakowania drogi publicznej znakami pionowymi lub pozio-

mymi sugerującymi możliwość zjazdu z drogi publicznej na 
drogę leśną;

e) dróg leśnych obciążonych ograniczonym prawem rzeczowym  
(w szczególności użytkowaniem i służebnością drogową), naj- 
mem lub dzierżawą, nieudostępnionych do ruchu publicznego.

3. Drogi leśne, o których mowa w ust. 2, oznacza się tablicami 
informacyjnymi TL-1 zgodnie z wzorem przedstawionym w 
rozdziale 7.7. Księgi identyfikacji wizualnej Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe10 „Oznakowanie dróg 
leśnych nieudostępnionych do ruchu publicznego”.

4. Przy umieszczaniu tablic informacyjnych TL-1 zapisy załącznika 
nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  
(tj. Dz. U. z 2019, poz. 2311, zwane dalej rozporządzeniem w 
sprawie warunków technicznych dla znaków), zawarte  
w pkt 1.5.3., dotyczące odległości znaków od jezdni oraz wyso-
kości ich umieszczenia, stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, 
że dopuszczalna odległość mierzona od poziomu jezdni powinna 
wynosić minimum 1,50 m w zależności od warunków terenowych.

5. W uzasadnionych przypadkach, poza oznakowaniem, o którym 
mowa w ust. 3, dopuszcza się stosowanie znaków drogowych, 
wówczas zapisy § 8 ust. 5 niniejszego zarządzenia stosuje się 
odpowiednio.

6. Na drogach leśnych nieudostępnionych do ruchu publicznego 
nie zezwala się na ustawianie autonomicznego znaku drogo-
wego B-1.

7. Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na 
tablicy informacyjnej TL-1, opisanej w ust. 3, jest równoznaczne 
ze złożeniem oświadczenia woli zarządcy drogi, o którym mowa 
w art. 60 i 61 Kodeksu cywilnego11.

Rozdział II
Zasady udostępniania dróg leśnych i ich oznakowania

§ 5
1. Niniejszy rozdział ma na celu ujednolicenie zasad udostępniania 

oraz sposobu oznakowania dróg leśnych udostępnianych do 
ruchu publicznego. 

2. Udostępnianie dróg leśnych do ruchu publicznego powinno 
następować w przypadkach uzasadnionych, podyktowanych 
warunkami lokalnymi oraz potrzebami społecznymi.

3. Drogi leśne udostępnione do ruchu publicznego należy ująć w 
docelowej sieci drogowej nadleśnictwa.

§ 6
1. Udostępnienie drogi leśnej do ruchu publicznego następuje 

każdorazowo zarządzeniem nadleśniczego.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać nastę-

pujące elementy:
a) wykaz udostępnionych dróg leśnych wraz z opisem ich prze-

biegu;
b) mapę lub szkic poglądowy z przebiegiem udostępnionych 

dróg leśnych;
c) projekt organizacji ruchu12, odrębnie dla każdej z udostępnio-

nych dróg leśnych;
d) uregulowania dotyczące czasowego udostępnienia drogi 

leśnej;
e) uregulowania dotyczące krótkotrwałego wyłączenia z 

udostępnienia drogi leśnej;
 f) ewentualne uregulowania dotyczące porozumień z podmio-

tami zewnętrznymi w zakresie utrzymania przez te podmioty 
udostępnionych dróg leśnych;

g) wykaz osób i instytucji, które otrzymują do wiadomości infor-
macje, o których mowa w ppkt a i b.

3. Wzór zarządzenia nadleśniczego stanowi załącznik nr 2. 
4. Należy mieć na uwadze, że stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 5 

Prawa o ruchu drogowym13, wojewoda sprawuje nadzór nad 
zarządzaniem ruchem. Projekt organizacji ruchu na drodze 
leśnej, udostępnionej do ruchu publicznego, nie wymaga 
zatwierdzenia przez wojewodę. Organ ten może zweryfikować 
projekt organizacji ruchu na wniosek zainteresowanego14.

§ 7
1. Stosownie do treści art. 29 ust. 1 ustawy o lasach drogi leśne 

udostępniane do ruchu publicznego należy oznakować drogo-
wskazem.

10 Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 71 z dnia 19 października 2015 r. w części 
dotyczącej Księgi identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – zwanej dalej Księgą identyfikacji wizualnej PGL LP.

11 Art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny stanowi, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności praw-
nej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elek-
tronicznej (oświadczenie woli). Art. 61 stanowi, że w § 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, 
że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej; w § 2. Oświad-
czenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba 
ta mogła zapoznać się z jego treścią.

12 § 1 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wyko-
nywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017, poz. 784) stanowi, że ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: (…) projekcie organizacji ruchu – rozumie się 
przez to dokumentację sporządzoną w celu zatwierdzenia stałej, zmiennej albo czasowej organizacji ruchu przez właściwy organ zarządzający ruchem albo właściwy 
podmiot zarządzający drogą wewnętrzną. Autorem projektu organizacji ruchu nie musi być osoba z uprawnieniami. Prawo nie przewiduje konieczności posiadania 
uprawnień do opracowania tego typu dokumentacji.

13 Art. 10 ust. 2 pkt 5 Prawa o ruchu drogowym stanowi, że wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach: (…) wewnętrznych położonych w strefach 
ruchu lub strefach zamieszkania.

14 § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017, poz. 784) stanowi, że w przypadku drogi wewnętrznej objętej strefą zamieszkania albo strefą ruchu organ sprawu-
jący nadzór nad zarządzaniem ruchem podejmuje, na podstawie wniosku zainteresowanego podmiotu złożonego do tego organu, działania w zakresie określonym w 
ust. 2 pkt 1.
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2. Przez oznakowanie drogowskazem rozumie się zastosowanie 
oznakowania zgodnego z rozporządzeniem w sprawie warunków 
technicznych dla znaków15 albo tablic kierunkowych, o których 
mowa w rozdziale 7.5. Księgi identyfikacji wizualnej PGL LP.

3. Lokalizacja tablic kierunkowych, o których mowa w ust. 2, w 
pasie drogi publicznej wymaga uzgodnienia z zarządcą tej drogi.

4. Poza drogowskazem, o którym mowa w ust. 2, droga leśna 
udostępniona do ruchu publicznego powinna być oznakowana 
tablicą informacyjną TL-2, zlokalizowaną na gruncie w zarządzie 
Lasów Państwowych.

5. Wzór tablicy informacyjnej TL-2 powinien być zgodny z wzorem 
przedstawionym w rozdziale 7.8. Księgi identyfikacji wizualnej 
PGL LP „Oznakowanie dróg leśnych udostępnionych do ruchu 
publicznego”.

6. Przy umieszczaniu tablic informacyjnych TL-2 zapisy załącznika 
nr 1 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla 
znaków, zawarte w pkt 1.5.3., dotyczące odległości znaków od 
jezdni oraz wysokości ich umieszczenia, stosuje się odpo-
wiednio z zastrzeżeniem, że dopuszczalna odległość mierzona 
od poziomu jezdni powinna wynosić minimum 1,50 m w zależ-
ności od warunków terenowych.

§ 8
1. W przypadku udostępnienia drogi leśnej do ruchu publicznego 

mają zastosowanie przepisy Prawa o ruchu drogowym oraz 
oznakowanie drogi leśnej zgodnie z rozporządzeniem Ministrów 
w sprawie znaków16. 

2. W przypadku udostępnienia drogi leśnej do ruchu publicznego 
należy zastosować znaki D-52 łącznie z B-33 i D-53. 

3. W uzasadnionych przypadkach w strefie ruchu na drodze leśnej, 
poza znakami, o których mowa w ust. 2, można stosować inne 
znaki drogowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z 
drogami publicznymi. 

4. Sposób oznakowania drogi leśnej udostępnionej do ruchu 
publicznego jako strefa ruchu znajduje się w załączniku nr 3. 

5. Poza uzasadnionymi przypadkami na drogach leśnych w strefie 
ruchu zaleca się stosować znaki z grupy mini17 zgodnie z warun-
kami technicznymi wskazanymi w rozporządzeniu w sprawie 
warunków technicznych dla znaków.

§ 9
Udostępnienie drogi leśnej do ruchu publicznego w przypadku 

krzyżowania się z drogą (-ami) nieudostępnianą(-ymi), w szczegól-
ności o podobnej nawierzchni, może wymagać oznakowania dróg, 
o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszego zarządzenia, oraz ewentual-
nego zastosowania tablicy kierunkowej, o której mowa w § 7 ust. 2 
dla drogi udostępnianej.  

§ 10
1. Na drodze leśnej udostępnionej do ruchu publicznego, stosownie 

do art. 29 ust. 2 ustawy o lasach, postój pojazdów jest dozwo-
lony wyłącznie w miejscach oznakowanych. Zaleca się w tych 
miejscach stosowanie znaku D-18.

2. Miejsce postoju pojazdów oraz parking leśny zdefiniowane są w 
Zarządzeniu nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Kate-
gorii i definicji wybranych obiektów rekreacyjno-wypoczynko-

wych i edukacyjnych zlokalizowanych na terenach zarządza-
nych przez j.o. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe”.

§ 11
1. Zasady korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu 

publicznego określa regulamin, który nadleśniczy wprowadza 
odrębnym zarządzeniem.

2. Regulamin korzystania z udostępnionych dróg leśnych należy 
udostępnić na stronie internetowej nadleśnictwa w zakładce 
„Informacje”, w BIP w zakładce „Zarządzenia i decyzje” oraz na 
tablicy ogłoszeń nadleśnictwa.

3. Ramową treść regulaminu stanowi załącznik nr 4. Regulamin 
należy dostosować do lokalnych uwarunkowań.

4. Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na 
tablicy informacyjnej TL-2, opisanej w § 7 ust. 5, jest równo-
znaczne ze złożeniem oświadczenia woli zarządcy drogi, o 
którym mowa w art. 60 i 61 Kodeksu cywilnego11.

§ 12
1. Dopuszcza się czasowe udostępnienie drogi do ruchu publicz-

nego w wymiarze godzinowym (np. w godz. 600 do 1600) lub 
wskazanym czasie, wyznaczonym dniami (np. od pn. do pt.) lub 
miesiącami (np. od 1 czerwca do 30 września). Zakres czaso-
wego udostępnienia drogi musi być szczegółowo opisany w 
zarządzeniu, o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. Możliwe jest łączenie udostępnienia czasowego wyznaczonego 
dniami wraz ze wskazaniem zakresu godzinowego (np. od pn. 
do pt. w godz. od. 600 do 1600).

3. Rozwiązanie, o którym mowa w ust. 2, wymaga zamontowania 
dodatkowo znaku T-0 z określeniem czasu, jakiego dotyczy udostęp-
nienie pod tablicą informacyjną TL-2, o której mowa w § 7 ust. 4.

§ 13
1. Dopuszczalne jest krótkotrwałe wyłączenie z udostępnienia 

drogi leśnej.
2. Krótkotrwałe wyłączenie udostępnionej drogi leśnej na okres 

dłuższy niż 7 dni powinno być wprowadzone przez nadleśni-
czego w formie decyzji, którą należy przekazać do wiadomości 
osobom i instytucjom wskazanym w § 6 ust. 2 ppkt g.

3. W okresie krótkotrwałego wyłączenia z udostępnienia drogi 
leśnej na oznakowaniu, o którym mowa w § 7 ust. 2 albo § 8 ust. 2, 
należy nanieść dwa krzyżujące się pasy barwy pomarańczowej 
lub zapewnić zasłonięcie ww. tablic i znaków.

4. Krótkotrwałe wyłączenie z udostępnienia drogi leśnej nie może 
być dłuższe niż 1 rok.

§ 14
1. Na drogach leśnych udostępnianych do ruchu publicznego, 

których długość nie przekracza 100 m, dopuszcza się oznako-
wanie wyłącznie jedną tablicą informacyjną TL-2, o której mowa 
w § 7 ust. 4, usytuowaną od strony zjazdu z drogi publicznej.

2. Rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zamontowania 
dodatkowo znaku T-20 z określeniem długości, jakiej dotyczy 
udostępnienie.

3. W takim przypadku należy obustronnie zastosować znaki D-52 
łącznie z B-33 i D-53.

15 Rozdział 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla znaków.
16 Jeśli nie wskazano inaczej, znaki i ich symbole, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, są tożsame ze znakami opisanymi w § 2 ust. 8 rozporządzenia Ministrów 

w sprawie znaków.
17 Załącznik nr 1 część 5 „Znaki informacyjne” punkt 5.2.56. do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla znaków stanowi, że w strefie ruchu stosuje się 

znaki takie, jak na drogach wewnętrznych, tj. z grupy małych lub mini.
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Rozdział III
Zapory leśne

§ 15
1. W wyjątkowych sytuacjach na drogach leśnych, które nie są 

udostępniane do ruchu publicznego, dopuszcza się stosowanie 
dodatkowych ograniczeń ruchu poprzez zastosowanie blokad 
mechanicznych w postaci zapory leśnej.

2. Zapory leśne można stosować w szczególności w celu:
a) zabezpieczenia mienia znajdującego się w zarządzie Lasów 

Państwowych;
b) zabezpieczenia terenów o szczególnie cennych walorach 

przyrodniczych, kulturowych itp.;
c) zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z lasu.

3. Przed zaporą leśną należy zastosować oznakowanie, o którym 
mowa w § 4 ust. 3.

4. Zapór leśnych nie stosuje się na drogach leśnych udostępnio-
nych do ruchu publicznego oraz dróg pełniących funkcje 
dojazdów pożarowych.

5. Wzór zapory leśnej wraz z podstawowymi parametrami tech-
nicznymi stanowi załącznik nr 5. 

6. Dopuszcza się stosowanie innych systemów ograniczających 
wjazd w postaci zapór wertykalnych uruchamianych automa-
tycznie lub zdalnie. Zapisy dotyczące odblaskowości i barwy, 
opisane w załączniku nr 5, stosuje się odpowiednio.

§ 16
1. Montaż zapory leśnej musi spełniać poniższe warunki:

a)  zapewnienie swobodnego dostępu oraz korzystania z lasu 
przez osoby piesze oraz  rowerzystów bez konieczności jej 
otwierania;

b)  możliwość otwierania/zamykania z zapewnieniem bezpiecz-
nego zatrzymania się pojazdu po zjeździe z drogi publicznej.

2. Przykładowy sposób usytuowania zapory leśnej na drodze 
leśnej stanowi załącznik nr 6. 

3. Wzory usytuowania zapory leśnej przy włączeniu drogi leśnej do 
drogi publicznej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarzą-
dzenia. 

4. Rozwiązania przedstawione w załącznikach nr 6 i 7 mogą ulegać 
modyfikacjom związanym z ich dostosowaniem do warunków 
terenowych.

5. W przypadku braku możliwości montażu w sposób, o którym 
mowa w ust. 1 lit. b oraz ust. 2, należy zaporę leśną montować 
w odległości nie mniejszej niż 20 m od zakończenia pasa drogo-
wego drogi publicznej.

§ 17
Realizacja robót budowlanych na odcinku drogi leśnej, na której 

znajduje się zapora leśna, niespełniająca warunków, o których 
mowa w § 15 i § 16, powinna być połączona z dostosowaniem 
wyglądu i usytuowania zapory leśnej do postanowień niniejszego 
zarządzenia z zastrzeżeniem § 19.

Rozdział IV
Przepisy przejściowe

§ 18
1. Do dnia 31 grudnia 2021 r. należy usunąć wszelkie oznakowania 

niezgodne z niniejszym zarządzeniem, z zastrzeżeniem § 19.
2. Oznakowanie, o którym mowa w § 4 ust. 3, § 7 ust. 4 oraz § 8 

ust. 2, należy zamontować niezwłocznie po wykonaniu zapisów 
ust. 1.

§ 19
Do dnia 31 grudnia 2025 r. należy dostosować zapory leśne do 

wymogów określonych w niniejszym zarządzeniu albo zlikwidować 
zapory leśne, które tych warunków nie spełniają.

Rozdział V
Przepisy końcowe

§ 20
Zapisy zarządzenia nie dotyczą dróg leśnych położonych na 

terenach poligonów i placów ćwiczeń, o których mowa w Porozu-
mieniu Ministra Obrony Narodowej i Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych w sprawie warunków użytkowania lasów na potrzeby 
związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa z dnia 25 
września 2019 r. (przekazanych w użytkowanie w rozumieniu art. 40 
ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach).

§ 21
W przypadku innego zarządcy drogi leśnej niż nadleśniczy prze-

pisy niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio.

§ 22
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc 

Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycz-
nych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich ozna-
kowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, 
zaprzęgowymi i motorowerami (zn.: ZI.771.1.2018.2019).

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica
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ZARZĄDZENIE NR 37
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

 
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej                            

w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

GK.101.5.2021

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm.) oraz § 6 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowią-
cego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie 
nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy 
Państwowe, w związku z art. 943 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320), zarządza się, 
co następuje:

§ 1
W Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 16 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie Wewnętrz-
nej Procedury Antymobbingowej w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe:

1) § 7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 „2. Komisja jest powoływana każdorazowo do danego postę-

powania w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia zawia-
domienia.”;

2) § 8  ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
 „1. Komisja liczy zawsze nieparzystą liczbę członków, w tym 

w jej skład powołuje się:
1) pracownika komórki właściwej do spraw kadr – pełniącego 

funkcję przewodniczącego;
2) przedstawiciela pracodawcy;
3) przedstawiciela każdej działającej u pracodawcy zakła-

dowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie 
działa zakładowa organizacja związkowa – przedstawi-
ciela załogi wyłonionego w trybie przyjętym w zakładzie 
pracy;

4) osobę niebędącą pracownikiem PGL LP, posiadającą 
wykształcenie wyższe prawnicze, wskazaną wspólnie  
przez działające u pracodawcy zakładowe organizacje 
związkowe, a jeżeli  u pracodawcy nie działają zakładowe 
organizacje związkowe – przez przedstawiciela załogi 
wyłonionego w trybie przyjętym w zakładzie pracy;

5) osobę niebędącą pracownikiem PGL LP, posiada-
jącą wykształcenie wyższe psychologiczne, wskazaną 
wspólnie przez działające u pracodawcy zakładowe orga-
nizacje związkowe,  a jeżeli u pracodawcy nie działają 
zakładowe organizacje związkowe – przez przedstawi-
ciela załogi wyłonionego w trybie przyjętym w zakładzie 
pracy. 

 Zakładowe organizacje związkowe oraz przedstawiciel załogi 
wskazują osoby do składu Komisji w terminie 3 dni roboczych 
od dnia powiadomienia przez pracodawcę o konieczności 
powołania Komisji.”;

3) w § 8 dodaje się nowy ustęp 1a, 1b i 1c w następującym 
brzmieniu:

 „1a. W przypadku, gdy liczba członków Komisji ustalona na 
zasadach określonych w ustępie poprzedzającym wyniesie 
liczbę parzystą, działające u pracodawcy zakładowe organi-
zacje związkowe wskazują wspólnie dodatkowego członka 
Komisji w terminie 3 dni od daty powiadomienia przez praco-
dawcę o konieczności powołania dodatkowego członka 
Komisji. W przypadku nieprzedstawienia przez zakładowe 
organizacje związkowe wspólnego kandydata w terminie 
wskazanym w zdaniu poprzedzającym, pracodawca 
niezwłocznie wskazuje dodatkowego członka Komisji. 

 1b. W przypadku niewskazania członków Komisji, o których 
mowa w ust. 1 pkt 4–5, w terminie 3 dni roboczych od dnia 
powiadomienia przez pracodawcę  o konieczności powołania 
Komisji, pracodawca niezwłocznie wskazuje 2 członków 
Komisji, tj.: osobę niebędącą pracownikiem PGL LP, posiada-
jącą wykształcenie wyższe prawnicze oraz osobę niebędącą 
pracownikiem PGL LP, posiadającą wykształcenie wyższe 
psychologiczne.    

 1c. Koszty udziału w pracach Komisji osób, o których mowa 
w ust. 1 pkt 4–5,  ponosi pracodawca na podstawie odrębnej 
umowy, obejmującej doraźny udział w pracach Komisji”.

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

niem ust. 2.
2. Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem nie dotyczą 

postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Komisje Anty-
mobbingowe  powołane przed dniem wejścia w życie niniej-
szego zarządzenia. 

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef  Kubica
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ZARZĄDZENIE NR 38
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie obowiązku realizacji przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych inwestycji kubaturowych  
z wykorzystaniem drewna i materiałów drewnopochodnych

ZI.770.40.2021

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 wyko-
naniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wyni-
kającego z jego obowiązku określonego w art. 33 ust. 3 pkt 3 
ustawy o lasach3, zarządzam, co następuje:

§ 1
Do dnia 31 grudnia 2022 r. zawiesza się obowiązek wprowa-

dzony Zarządzeniem nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia 
„Wytycznych prowadzenia robót budowlanych w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe” (zwane dalej Wytycz-
nymi), zawarty w treści Rozdziału XI punkt 1 Wytycznych, doty-
czący obligatoryjnego stosowania drewna jako materiału 
konstrukcyjnego i izolacyjnego. 

§ 2
Do dnia 31 grudnia 2022 r. zawiesza się stosowanie § 2 Zarzą-

dzenia nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wzor-

cowych projektów architektonicznych budynku mieszkalnego leśni-
czówki z kancelarią oraz budynków administracyjnych kancelarii 
leśniczego pojedynczej i kancelarii leśniczego podwójnej (zwanego 
dalej zarządzeniem 41/2018).

§ 3
1. Kierownik jednostki organizacyjnej może podjąć decyzję o wyko-

rzystaniu projektów wskazanych w § 1 zarządzenia 41/2018. 
2. Kierownik jednostki organizacyjnej może podjąć decyzję o 

zastosowania drewna jako materiału konstrukcyjnego i izolacyj-
nego zgodnie z uregulowaniami Rozdziału XI punkt 1 Wytycz-
nych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH 

Józef Kubica

1 Tekst jednolity ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach został ogłoszony w Dz. U. z 2020 r. pod poz. 1463; art. 33 ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że Lasami 
Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dokonując tego przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

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

3 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, 
racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa; art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przed-
sięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych; art. 56 ust. 2 ustawy o lasach stanowi, że środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny 
Lasów Państwowych.

ZARZĄDZENIE NR 39
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

 
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie ustanowienia w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 
„Dnia Leśnika”

GD.O.010.2.2021

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.) oraz § 6 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowią-
cego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku w spra-
wie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy 
Państwowe, zarządza się, co następuje:

§ 1
Niniejszym ustanawiam dzień 12 lipca Dniem Leśnika w 

Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.  

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica
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ZARZĄDZENIE NR 42
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie zasad ewidencji przychodu i rozchodu drewna 
w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych

EM.800.2.2021 

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

§ 1
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych 

Lasów Państwowych zasady ewidencji przychodu i rozchodu 
drewna stanowiące załącznik nr 1.

§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 86 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zasad ewidencji 

przychodu i rozchodu drewna w jednostkach organizacyjnych 
Lasów Państwowych (znak: GM-900-9/2013).

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica  

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, 2338, z 2021 r. poz. 784) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor 
Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

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

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

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 22 czerwca 2021 r.  

ZASADY EWIDENCJI 
PRZYCHODU I ROZCHODU DREWNA 

Załącznik składa się z trzech części:
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
II. EWIDENCJA OBROTU SUROWCA DRZEWNEGO
III. DOKUMENTACJA

A. REJESTR ODEBRANEGO DREWNA (ROD)
B. KWIT SKUPU (KS)
C. KWIT WYWOZOWY/PODWOZOWY (KW)
D. PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DREWNA (PP)
E. SPECYFIKACJA MANIPULACYJNA (SM)
F. PROTOKÓŁ NADWYŻEK, NIEDOBORÓW I UBYTKÓW 

(PNN)
G. PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY (PR)
H. MAGAZYN DREWNA (WOD)
 I.  ASYGNATA (AS)
J. SPECYFIKACJA WYSYŁKOWA (SW)
K. FAKTURA VAT (FV)

 I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Ewidencja drewna prowadzona jest w Systemie Informatycz-
nym Lasów Państwowych (SILP). Rejestracja podstawowych 
danych w zakresie obrotu drewnem na poziomie leśnictw odbywa 
się z wykorzystaniem rejestratora leśniczego – oprogramowanie 
Leśnik/Leśnik+. Wprowadzone do rejestratora dane przejmowane 
są automatycznie do programu LAS, gdzie po czynnościach 
kontrolnych eliminujących potencjalne błędy zapisywane są do 
bazy jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych wszystkie 
informacje niezależnie od miejsca (podsystemu) ich rejestracji. 
Rejestrator obsługuje wszystkie dokumenty związane z ewidencją 
drewna.

W celu uzyskania niezbędnych informacji do planowania przy-
chodów, zarządzania sprzedażą, analiz wykonania oraz sprawoz-
dawczości statystycznej ewidencja drewna oparta jest na 
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wykorzystaniu danych stałych globalnych (definiowanych przez 
DGLP) i danych stałych lokalnych (artykuły – definiowane przez 
użytkowników).

 
II.  EWIDENCJA OBROTU SUROWCA DRZEWNEGO

Surowiec drzewny ewidencjonuje się z podziałem na grubiznę, 
drobnicę, karpinę i zrębki.  
Do grubizny zalicza się:

l drewno wielkowymiarowe (W), w ramach którego wyróżnia 
się: drewno wielkowymiarowe (W0), drewno wielkowymia-
rowe kłodowane (WK), drewno wielkowymiarowe specjalne 
(WA1, WB1, WC1).

W drewnie wielkowymiarowym (W0) oraz specjalnym wyróżnia 
się klasy jakości A, B, C i D oraz klasy grubości 1, 2 i 3. W drewnie 
wielkowymiarowym kłodowanym wyróżnia się klasy jakości A, B, C, 
D i BC oraz klasy grubości 1K, 2K, 3K. Ponadto drewno kłodowane 

dzieli się ze względu na sposób jego pomiaru (P – pojedynczo, G 
– w sztukach grupowo i S – w stosach); 

l drewno średniowymiarowe (S), w ramach którego wyróżnia 
się grupy: S1, S2, S3 i S4. 

W grupie S2 rozróżnia się podgrupę A, B oraz AP, zaś w grupie S3 
podgrupę A i B. Podgrupę S2B dzieli się pod względem grubości.
Do drobnicy zalicza się:

l drewno małowymiarowe, w ramach którego wyróżnia się: 
drewno małowymiarowe przemysłowe (M1) oraz drewno 
małowymiarowe opałowe (M2);

l pozostałości drzewne (M2E).
Karpina dzieli się na:

l karpinę przemysłową (KP),
l karpinę opałową (KO). 

W zrębkach wyróżniamy:
l zrębki przemysłowe (ZP),
l zrębki opałowe (ZO).

PODZIAŁ SUROWCA DRZEWNEGO:

Lp. Symbol Nazwa Uwagi
1. W Drewno wielkowymiarowe
1.1. W0 Drewno wielkowymiarowe
1.1.1. WA0 drewno wielkowymiarowe klasa jakości A – bez określenia według klas grubości (2, 3)
1.1.2. WB0 drewno wielkowymiarowe klasa jakości B – bez określenia według klas grubości (1, 2, 3)
1.1.3. WC0 drewno wielkowymiarowe klasa jakości C – bez określenia według klas grubości (1, 2, 3)
1.1.4. WD drewno wielkowymiarowe klasa jakości D według klas grubości (1, 2, 3)
1.2. WK drewno wielkowymiarowe kłodowane
1.2.1. WAK drewno w kłodach klasa jakości A
1.2.1.1. WAKP drewno w kłodach klasa jakości A – mierzone w sztukach 

pojedynczo
według klas grubości (2K, 3K) kłód

1.2.1.2. WAKG drewno w kłodach klasa jakości A – mierzone w sztukach grupowo według klas grubości (2K, 3K) kłód

1.2.2. WBK drewno w kłodach klasa jakości B 
1.2.2.1. WBKP drewno w kłodach klasa jakości B – mierzone w sztukach 

pojedynczo
według klas grubości (2K, 3K) kłód

1.2.2.2. WBKG drewno w kłodach klasa jakości B – mierzone w sztukach grupowo według klas grubości (2K, 3K) kłód

1.2.3. WCK drewno w kłodach klasy jakości C
1.2.3.1. WCKP drewno w kłodach klasa jakości C – mierzone w sztukach 

pojedynczo
według klas grubości (1K, 2K, 3K) 
kłód

1.2.3.2. WCKG drewno w kłodach klasa jakości C – mierzone w sztukach grupowo według klas grubości (1K, 2K 3K) kłód
1.2.3.3. WCKS drewno w kłodach klasa jakości C – mierzone w stosach (dg

1 do 32 cm 
włącznie)

według klas grubości (1K, 2K)

1.2.3.3.1 WCKSX drewno w kłodach klasa jakości C – mierzone w stosach (dg do 32 cm 
włącznie)

bez podziału na klasy grubości

1.2.4. WDK drewno w kłodach klasy jakości D
1.2.4.1. WDKP drewno w kłodach klasy jakości D – mierzone w  sztukach 

pojedynczo
według klas grubości (1K, 2K, 3K) kłód

1.2.4.2. WDKG drewno w kłodach klasy jakości D – mierzone w sztukach grupowo według klas grubości (1K, 2K, 3K) kłód
1.2.4.3. WDKS drewno w kłodach klasa jakości D – mierzone w stosach (dg do 32 cm 

włącznie)
według klas grubości (1K,2K)

1.2.4.3.1. WDKSX drewno w kłodach klasa jakości D – mierzone w stosach (dg do 32 cm 
włącznie)

bez podziału na klasy grubości

1.2.5. WBCK drewno w kłodach klasy jakości BC

1 Skrót dg oznacza średnicę górną.
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Lp. Symbol Nazwa Uwagi
1.2.5.1. WBCKP drewno w kłodach klasa jakości BC – mierzone w sztukach 

pojedynczo
według klas grubości (1K, 2K, 3K) 
kłód

1.2.5.2. WBCKG drewno w kłodach klasa jakości BC – mierzone w sztukach grupowo według klas grubości (1K, 2K, 3K) 
kłód

1.2.5.3. WBCKS drewno w kłodach klasa jakości BC – mierzone w stosach (dg do 32 cm 
włącznie)

 według klas grubości (1K, 2K, 3K2)

1.2.5.3.1. WBCKSX drewno w kłodach klasa jakości BC – mierzone w stosach (dg do 32 cm 
włącznie)

bez podziału na klasy grubości

1.2.5.4. WBCKW drewno w kłodach klasa jakości BC – mierzone w stosach (wstępny 
pomiar) 

2 klasa grubości (2K)

1.3. W13 Drewno specjalne

1.3.1. WA1 drewno wielkowymiarowe specjalne klasa jakości A1 –  drewno 
okleinowe

według klas grubości (2, 3)

1.3.2. WB1 drewno wielkowymiarowe specjalne klasa jakości B1 –  drewno 
sklejkowe

według klas grubości (1, 2, 3)

1.3.3. WC1 drewno wielkowymiarowe specjalne klasa jakości C1 –  drewno  
na słupy

według klas grubości (1, 2, 3)

2. S Drewno średniowymiarowe
2.1. S10 drewno średniowymiarowe grupa 1 – bez określenia bez klas grubości
2.2. S2 drewno średniowymiarowe stosowe grupa 2
2.2.1. S2A drewno średniowymiarowe stosowe grupa 2 – podgrupa A 

przemysłowe
2.2.2 S2AP drewno średniowymiarowe stosowe grupa 2 – podgrupa AP 

ogólnego przeznaczenia
2.2.3. S2B drewno średniowymiarowe stosowe grupa 2 – podgrupa B użytkowe według długości
2.2.3.1 S2BC drewno średniowymiarowe stosowe grupa 2 – podgrupa B użytkowe 

cienkie C
według długości

2.2.3.2 S2BG drewno średniowymiarowe stosowe grupa 2 – podgrupa B użytkowe 
grube G 

według długości

2.3. S3 drewno średniowymiarowe żerdziowe grupa 3
2.3.1. S3A drewno średniowymiarowe żerdziowe grupa 3 – podgrupa A  

do przerobu przemysłowego
2.3.2. S3B drewno średniowymiarowe żerdziowe grupa 3 – podgrupa B 

ogólnego przeznaczenia
według klas grubości (1, 2, 3)

2.4. S4 drewno średniowymiarowe stosowe grupa 4 na cele opałowe 

3. M Drewno małowymiarowe
3.1. M1 drewno małowymiarowe przemysłowe
3.2. M2 drewno małowymiarowe opałowe

4. M2E Pozostałości drzewne
4.1. M2 ZE pozostałości drzewne w postaci zrębków
4.2. M2 BE pozostałości drzewne w postaci balotów

5. Z Zrębki
5.1. ZP zrębki przemysłowe
5.2. ZO zrębki opałowe

6. K Karpina
6.1. KP karpina przemysłowa
6.2 KO karpina opałowa

Surowiec drzewny ewidencjonuje się według rodzajów lub gatunków drzew.

2 Klasa grubości 3K – dotyczy wyłącznie drewna pochodzącego z rozliczenia pomiaru za pomocą urządzeń elektronicznych u odbiorcy, mierzonego na gruncie pomia-
rem wstępnym w stosach (sortyment WBCKW). 

3 Symbol drewna specjalnego uzyskuje się poprzez zastąpienie cyfry „0” w drewnie wielkowymiarowym cyfrą „1”.
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Przychód surowca drzewnego rejestrowany jest według jego źródeł:

Numer źródła 
przychodu Nazwa źródła przychodu

1 pozyskanie kosztem nadleśnictwa w lesie 
2 pozyskanie bez kosztów
3 przychód ze skupu
4 przychód z manipulacji (”-” rozchód do manipulacji)
5 przychód z innych RDLP
6 przychód z jednostek własnego RDLP
7 nadwyżki / niedobory
8 inny przychód
9 manipulacja na zrębki

Rozchód drewna rejestrowany jest według jego kierunków:
Numer kierunku 

rozchodu Nazwa kierunku rozchodu

10 dostawy do jednostek własnej RDLP
11 kier. rezerwowy – dla obrotu wewnętrznego
12 dostawy do jednostek innych RDLP
13 sprzedaż na umowy do klientów krajowych
14 rozchód na deputaty
16 rozchód na własne potrzeby
17 sprzedaż na podstawie cennika sprzedaży detalicznej
18 eksport
19 dostawa wewnątrzwspólnotowa

III. DOKUMENTACJA

Zapisy ewidencji drewna mogą być dokonywane tylko na 
podstawie prawidłowo sporządzonych, niżej wymienionych doku-
mentów. Szczegółowy sposób wypełniania formularzy wynika z 
Zarządzenia nr 75/2003 z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie wzornika 
druków obowiązujących w Lasach Państwowych  (OI-021-08-01-
2/2003) ze zmianami (Zarządzenie nr 42/2004). 

Obieg poszczególnych dokumentów pomiędzy stanowiskami 
rejestrującymi, sprawowanie kontroli wewnętrznej, sposób prze-
chowywania i archiwizowania oraz liczba drukowanych egzempla-
rzy wynika z opracowanego przez kierownika jednostki regulaminu 
obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej.

1.  DOKUMENTY PRZYCHODOWE 
1)  Rejestr odebranego drewna – ROD
2)  Kwit skupu – KS
3)  Kwit wywozowy/podwozowy – KW
4)  Specyfikacja manipulacyjna – SM
5)  Protokół nadwyżek, niedoborów, ubytków – PNN
6)  Protokół reklamacyjny – PR 
7)  Magazyn Drewna – WOD.

2.  DOKUMENTY ROZCHODOWE 
1)  Asygnata – AS
2)  Kwit wywozowy – KW
3)  Protokół przekazania – PP
4)  Specyfikacja manipulacyjna – SM
5)  Specyfikacja wysyłkowa – SW
6)  Protokół nadwyżek, niedoborów, ubytków – PNN 
7)  Protokół reklamacyjny – PR 
8)  Faktura VAT – FV.

A.  REJESTR ODEBRANEGO DREWNA (ROD)
1. ROD jest źródłowym dokumentem służącym do wpisywania w 

terenie danych z bezpośredniego pomiaru i klasyfikacji surowca 
drzewnego oraz miejsca pozyskania, kategorii użytkowania i 
innych informacji potrzebnych do wyliczenia wynagrodzeń, 
ewidencji posuszu. ROD sporządza się w rejestratorze leśni-
czego. Dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach sporzą-
dzenie ROD ręczne. 

B.  KWIT SKUPU (KS)
1. Kwit skupu jest podstawowym dokumentem przychodu drewna 

nabywanego z lasów i zadrzewień niestanowiących własności 
Państwa.

2. Kwit skupu jest drukiem ścisłego zarachowania. 

C.  KWIT WYWOZOWY/PODWOZOWY (KW)
1. Kwit wywozowy/podwozowy jest dokumentem stanowiącym 

podstawę przemieszczenia wyrobionych i odebranych mate-
riałów drzewnych przy użyciu mechanicznych środków transpor-
towych, a po podpisaniu przez odbiorcę stanowi dowód dostawy 
określonej w nim miąższości (masy) drewna.

2. U odbiorcy drewna kwit wywozowy/podwozowy jest doku-
mentem przychodowym.

3. Kwit wywozowy/podwozowy sporządza się w rejestratorze. W 
uzasadnionych  przypadkach,  opisanych w obowiązującym  w 
jednostce regulaminie, kwity sporządza się ręcznie.

4. Kwit wywozowy/podwozowy jest drukiem ścisłego zarachowania.
5. Na kwitach wywozowych/podwozowych dla drewna w kłodach 

mierzonego w sztukach  pojedynczo i grupowo podaje się śred-
nicę górną bez kory. Dla drewna mierzonego w sztukach 
grupowo na KW podaje się również liczbę sztuk dla każdej śred-
nicy górnej bez kory.  
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D.  PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA (PP)
1. Protokół przekazania jest dokumentem przekazania drewna 

kupującemu w miejscu jego składowania.
2. Podstawą sporządzenia Protokołu przekazania drewna jest 

porozumienie zawarte pomiędzy sprzedającym a kupującym, 
które reguluje sposób obrotu surowcem.

3. Protokół przekazania jest sporządzany w rejestratorze, a po 
podpisaniu przez kupującego i transferze do SILP jest podstawą 
sporządzenia faktury.

4. Termin wywozu przekazywanego surowca ustala się z kupu-
jącym i umieszcza na protokole przekazania.

5. Po wystawieniu i podpisaniu protokołu przekazania, odpowie-
dzialność za drewno, w tym ryzyko utraty lub uszkodzenia, 
odpowiedzialność cywilnoprawna i wydatki z tym związane oraz 
odpowiedzialność za masy ładowane na pojazdy wywozowe 
przechodzą na kupującego.

6. Dokumentowanie wywozu drewna z miejsca składowania, po 
przekazaniu, leży w gestii kupującego, który będzie wystawiał 
dokumenty przewozowe.

7. Protokół przekazania jest drukiem ścisłego zarachowania.

E.  SPECYFIKACJA MANIPULACYJNA (SM)
1. Specyfikacja manipulacyjna jest dokumentem rozchodowo-przy-

chodowym, który służy do udokumentowania przeklasyfiko-
wania surowca drzewnego w przypadku zmiany jego jakości, 
wymiarów lub przeznaczenia z wcześniej odebranego drewna o 
innych cechach lub innym przeznaczeniu.

2. Specyfikacja manipulacyjna sporządzana jest ręcznie lub w reje-
stratorze. 

3. Dane z części przychodowej SM stanowią  podstawę przychodu 
do magazynu.

4. Osoba materialnie odpowiedzialna za drewno na SM, na dowód 
przyjęcia aktywów, składa podpis na tym dokumencie. 

5. Na SM dla drewna w kłodach mierzonego w sztukach  poje-
dynczo i grupowo podaje się średnicę w górnym końcu bez kory. 
Dla drewna mierzonego w sztukach grupowo na KW podaje się 
również liczbę sztuk dla każdej średnicy.    

F.  PROTOKÓŁ NADWYŻEK, NIEDOBORÓW I UBYTKÓW (PNN)
1. Protokół nadwyżek, niedoborów i ubytków jest dokumentem, który 

służy do stwierdzenia różnic między stanem ewidencyjnym a 
faktycznym i stanowi podstawę  do likwidacji tych różnic drogą odpo-
wiednich księgowań w ewidencji drewna i ewidencji finansowej.

2. Protokół nadwyżek, niedoborów i ubytków:
– sporządzany jest w programie LAS przy wprowadzaniu doku-

mentów rozchodu drewna oraz w procesie inwentaryzacji,
– wydruki protokołu sporządza się według osób materialnie 

odpowiedzialnych,
– zatwierdzanie protokołu odbywa się w trybie określonym 

przepisami w sprawie inwentaryzacji.   

G.  PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY (PR)
1. Protokół reklamacyjny jest dokumentem stwierdzającym różnice 

(rozbieżności) zachodzące między zapisami w kwitach wywozo-
wych, asygnatach lub specyfikacjach wysyłkowych dotyczące 
wymiarów i jakości sprzedanego drewna. Stanowi podstawę do 
odpowiednich księgowań w ewidencji drewna i ewidencji finan-
sowej.

2. Protokół reklamacyjny sporządzają i podpisują upoważnieni 
przedstawiciele sprzedającego i kupującego.

3. Protokół reklamacyjny musi zawierać informację identyfikującą 
zareklamowane drewno oraz określać numer dokumentu wysyłki 
lub wywozu. 

H.  MAGAZYN DREWNA (WOD)
1. Magazyn drewna (WOD) jest dokumentem potwierdzającym 

zaewidencjonowanie surowca drzewnego według ilości i jakości. 
2. W programie LAS tworzone są (automatycznie) rodzaje maga-

zynów drewna (WOD) (W/M/S1/S3B/S*/K/Z/KP/KG/KS):

a) dla drewna wielkowymiarowego (w całych długościach) jest 
przypisany magazyn drewna o rodzaju  „W”, na którym dla 
każdego numeru drewna przechowywana jest jego długość, 
wymiar średnicy środkowej, miąższość, gatunek drewna, 
rodzaj drewna oraz klasyfikacja. Numer dłużycy jest ośmio-
cyfrowy, gdzie:
l pierwsze dwa miejsca to końcówka roku pozyskania 

(przychodu) drewna,
l pięć następnych miejsc to numer drewna, z tym że miejsca 

niewykorzystane przy numeracji wypełnia użytkownik 
zerami,

l na ostatnim miejscu wpisuje się „0” dla drewna stosowego 
oraz dla drewna dłużycowego, jeżeli nie wystąpił odbiór 
sekcyjny. Dla drewna odbieranego sekcyjnie na ósmym 
miejscu wprowadza się numer kolejnej sekcji;

b) dla drewna w kłodach, mierzonych w sztukach pojedynczo – 
magazyn drewna o rodzaju „KP” – przechowywane są  infor-
macje wymienione w pkt a, z tym że zamiast średnicy 
środkowej przechowywana jest średnica w górnym końcu 
(bez kory). Numeracja drewna jak w pkt a;

c) dla drewna w kłodach, mierzonego w sztukach grupowo – 
magazyn drewna o rodzaju „KG”. Numer drewna ma postać  
sspppppx, gdzie:
l ss – średnica w górnym końcu, 
l ppppp – numer stosu  (plakietka),
l x – oznaczenie klasy jakości surowca („1” – klasa „A”, „2” – 

klasa „B” , „3” – klasa „C”, „4” – klasa „D”, „5” – klasa „BC”.
 Z numerem powiązana jest miąższość wielu sztuk w takim 

samym gatunku, sortymencie o jednakowej średnicy i 
długości.  Na WOD zapamiętywana  jest wartość średnicy 
górnej oraz liczba sztuk;

d) dla drewna w kłodach mierzonego w stosach – magazyn o 
rodzaju „KS”.

 Numeracja stosów jak w pkt a. Przechowywane informacje to 
dla każdego numeru stosu jego długość, ilość m3 przychodu 
drewna, ilość m3(p) i m3 na stanie;

e) dla  drewna średniowymiarowego :
l grupa 1 – magazyn drewna o rodzaju „S1”,
l grupa 2  – magazyn drewna o rodzaju „S*”,
l grupa 3 podgrupa A – magazyn drewna o rodzaju „S*”,
l grupa 3 podgrupa B – magazyn drewna o rodzaju „S3B”,
l grupa 4 – magazyn drewna o rodzaju „S*”.

 Numeracja stosów dla drewna średniowymiarowego grupy 2, 
3 i 4 oraz dłużyc grupy 1  jak w pkt 2a.

 Dla drewna średniowymiarowego grupy 2 przechowywane są 
informacje dla każdego numeru stosu, jego długość, ilość m3 
przychodu, ilość m3(p) i m3 na stanie.

 Dla drewna średniowymiarowego grupy 1 przechowywane 
są informacje dla każdej dłużycy jak w pkt 2a.

 Dla drewna grupy 3 podgrupy B przechowywane są infor-
macje dla każdego stosu, ilość sztuk, ilość m3 przychodu, 
ilość sztuk i ilość m3 na stanie;   

f) dla drobnicy – rodzaj magazynu „M”.
 Numeracja i pozostałe informacje jak w pkt d;  
g) dla karpiny – rodzaj magazynu „K”.
 Numeracja i pozostałe informacje jak w pkt d;  
h) dla zrębków – rodzaj magazynu „Z”.
 Numeracja i pozostałe informacje jak w pkt d.  

I.  ASYGNATA (AS)
1.  Asygnata jest dokumentem rozchodowym dla ewidencji drewna.
2.  Asygnata jest drukiem ścisłego zarachowania.
3.  Asygnatę wystawia się na podstawie zatwierdzonego magazynu 

drewna.
4.  Asygnatę sporządza się w rejestratorze lub ręcznie.
5.  Na asygnacie dla drewna kłodowanego mierzonego w sztukach 

pojedynczo i grupowo podaje się średnicę w górnym końcu bez 
kory. Dla drewna mierzonego w sztukach grupowo na AS podaje 
się również liczbę sztuk dla każdej średnicy.
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J.  SPECYFIKACJA WYSYŁKOWA (SW)
1. Specyfikacja wysyłkowa jest dokumentem rozchodowym stoso-

wanym podczas przewozu surowca: koleją, kolejką leśną, środ-
kami transportu wodnego. Specyfikacja wysyłkowa może być 
wykorzystywana jako zbiorczy dokument rozchodowy drewna 
pochodzącego z różnych jednostek podczas sprzedaży drewna 
w ramach aukcji i submisji, wówczas również podczas przewozu 
transportem samochodowym.

2. Dane do specyfikacji wysyłkowej czerpie się z magazynu 
drewna (WOD) kwitu wywozowego (KW), ponownego pomiaru 
i klasyfikacji dokonanych w chwili sporządzenia specyfikacji lub 
aplikacji wspomagających sprzedaż drewna w ramach aukcji i 
submisji.

3. Na specyfikacji wysyłkowej dla drewna w kłodach, mierzonego w 
sztukach  pojedynczo i grupowo podaje się średnicę w górnym 
końcu bez kory. Dla drewna mierzonego w sztukach grupowo na 
SW podaje się również liczbę sztuk dla każdej średnicy.

K.  FAKTURA VAT (FV) 
W związku z Zarządzeniem nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniającym zarządzenie w 
sprawie druków ścisłego zarachowania, obowiązujących w jednost-
kach organizacyjnych Lasów Państwowych, znak:  OI-021-1-9/09 
możliwe jest przy sprzedaży prowadzonej w biurze nadleśnictwa 
uznanie drukowanej bezpośrednio z SILP Faktury VAT za dokument 
rozchodu (wydania) drewna (bez uprzedniej konieczności wypisywa-
nia i wprowadzania dokumentu wejściowego do SILP, np. asygnaty).

DECYZJA NR 44
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie powołania Krajowej Komisji ds. uznawania drzewostanów nasiennych, 
drzew matecznych oraz obiektów zachowawczych

w Lasach Państwowych

ZG.7020.3.2021

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, a także w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa 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 oraz w § 105   
ww. Statutu – postanawiam, co następuje:

§ 1
Powołuję Krajową Komisję ds. uznawania drzewostanów 

nasiennych, drzew matecznych oraz obiektów zachowawczych w 
Lasach Państwowych, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

1. Jan Kowalczyk, IBL – przewodniczący
2. Tomasz Wojda, IBL
3. Szymon Jastrzębowski, IBL
4. Naczelnik Wydziału Hodowli Lasu DGLP
5. Jerzyna Kojder, DGLP
6. Michał Magnuszewski, DGLP
7. Przedstawiciel Biura Nasiennictwa Leśnego
8. Zastępca dyrektora ds. Gospodarki Leśnej właściwej RDLP
9. Naczelnik Wydziału właściwego ds. Hodowli Lasu właściwej 

RDLP
10. Specjalista ds. nasiennictwa i selekcji właściwej RDLP.

§ 2
W celu zapewnienia warunków pełnej realizacji „Programu zacho-

wania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w 
Polsce na lata 2011–2035” ustalam następujące zadania Komisji:

1. Dokonywanie przeglądów uznanych w latach ubiegłych 
obiektów leśnego materiału podstawowego (wyłączonych 
drzewostanów nasiennych, drzew matecznych i obiektów 
zachowawczych) oraz plantacji i plantacyjnych upraw nasien-
nych, które wg oceny RDLP utraciły zdolność do produkcji 
leśnego materiału rozmnożeniowego i pełnienia funkcji 
zachowania leśnych zasobów genowych oraz przygotowy-
wanie wniosków do zarządzenia Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, dotyczącego skreślenia ich z Rejestru 
Leśnego Materiału Podstawowego_Lasy Państwowe.

2. Dokonywanie przeglądów oraz oceny drzewostanów, drzew 
oraz obiektów zachowawczych zgłaszanych przez RDLP do 
uznania jako obiekty leśnego materiału podstawowego oraz 
przygotowywanie wniosków do zarządzenia Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, dotyczącego uznania  
ww. obiektów w Rejestrze Leśnego Materiału Podstawo-
wego_Lasy Państwowe.

3. Wydawanie nadleśnictwom zaleceń dotyczących właściwego 
zagospodarowania, prowadzenia oraz wykorzystania drze-
wostanów, drzew matecznych i obiektów zachowawczych, o 
których mowa w pkt 1 i 2, oraz plantacji nasiennych, planta-
cyjnych upraw nasiennych i obiektów zarejestrowanych w IV 
części Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawo-
wego.

4. Zatwierdzanie wyboru powierzchni pod plantacje i planta-
cyjne uprawy nasienne oraz uprawy testujące potomstwo 
wyłączonych drzewostanów nasiennych i drzew matecznych.

1 Przepis art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1463) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

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

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.
5 Przepis § 10 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźne, zespoły doradcze dla określonych spraw i proble-

mów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać tryb działania takich zespołów.
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5. Prowadzenie kontroli bieżących w zakresie zagospodaro-
wania, prowadzenia i wykorzystania obiektów leśnego mate-
riału podstawowego (wyłączonych drzewostanów nasiennych, 
gospodarczych drzewostanów nasiennych, drzew matecz-
nych, obiektów zachowawczych, plantacji i plantacyjnych 
upraw nasiennych, źródeł nasion, obiektów zarejestrowanych 
w IV części Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawo-
wego).

6. Kontrola prowadzenia upraw testujących potomstwo wyłą-
czonych drzewostanów nasiennych i drzew matecznych. 

§ 3
Wnioski Komisji określone w § 2 pkt 1 i 2 zatwierdza w formie 

zarządzenia Dyrektor Generalny Lasów Państwowych i ogłasza je 
w Biuletynie Informacyjnym LP.

§ 4
Komisja rozpoczyna pracę z dniem podpisania niniejszej decyzji.

§ 5
Traci moc Decyzja nr 17 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania 
Krajowej Komisji ds. uznawania drzewostanów nasiennych, obiek-
tów zachowawczych oraz drzew matecznych w Lasach Państwo-
wych (zn. spr. ZG-7132-17/2014).

§ 6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

DECYZJA NR 46 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie organizacji i obiegu dokumentacji funkcjonującej w ramach współpracy                   
z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych

GS.2502.7.2021

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 48a ustawy z dnia 28 wrześ- 
nia 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 6. z późn. zm.) oraz  
§ 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., postana-
wia się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1
1. Decyzja określa zasady postępowania, organizacji, trybu i 

obiegu dokumentacji związanej ze współpracą z Krajowym 
Centrum Informacji Kryminalnych, zwanym dalej „KCIK”, w 
jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, w zakresie 
niezbędnym do realizacji zadań ustawowych, a w szczególności:
1) zapytań kierowanych przez Krajowe Centrum Informacji 

Kryminalnych do Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych lub Głównego Inspektora Straży Leśnej o udzielenie 
informacji o osobach w oparciu o posiadane informacje 
kryminalne przetwarzane w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe,

2) sposobu oraz trybu informowania o pracownikach uprawnionych 
i upoważnionych do przetwarzania informacji w ramach KCIK,

 w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu infor-
macji kryminalnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2126 ze zm.).

2. Wprowadzone niniejszą decyzją uregulowania są rozwiązaniami 
tymczasowymi, przed wprowadzeniem docelowego systemu 
teleinformatycznego dedykowanego do korzystania przez PGL 
LP z zasobów KCIK.

3. Ogólne zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych (w 
zależności od przyjętego w danej jednostce organizacyjnej 
Lasów Państwowych systemu kancelaryjnego – tradycyjnego 
lub też elektronicznego zarządzania dokumentacją w ramach 
EZD), tj. sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowy-

wania dokumentów oraz ich ochrona przed uszkodzeniem, 
zniszczeniem bądź utratą do momentu przekazania ich do 
archiwum, zawarte są w odrębnych regulacjach Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, w szczególności  w Instrukcji 
kancelaryjnej PGL LP.

4. Przetwarzanie informacji kryminalnej powinno być adekwatne, 
stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne jest do reali-
zacji celów, w których informacje te są przetwarzane. Przetwa-
rzanie to powinno odbywać się  z zachowaniem właściwego 
poziomu bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w 
PGL LP, w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeń-
stwo, w tym w szczególności ochronę przed niedozwolonym lub 
niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową 
utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowied-
nich środków technicznych lub/i organizacyjnych.

§ 2
Przez użyte w decyzji określenia i skróty należy rozumieć:

1) ustawa – ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu infor-
macji kryminalnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2126 ze zm.);

2) KCIK – Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych, komórka 
organizacyjna w Komendzie Głównej Policji, właściwa w spra-
wach gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji 
kryminalnych, o których mowa w ustawie;

3) podmiot uprawniony (właściwy przełożony) – podmiot upraw-
niony, zgodnie z art. 19 ustawy, w zakresie swoich zadań usta-
wowych do otrzymywania informacji kryminalnych z KCIK. 
Podmiotami uprawnionymi w PGL LP są:
a) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, 
b) dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, 
c) nadleśniczowie,
d) Główny Inspektor Straży Leśnej;

4) osoba upoważniona – pracownik Lasów Państwowych 
upoważniony przez podmiot uprawniony (zgodnie z pkt 3) do 
przetwarzania informacji z KCIK;
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5) informacje kryminalne – określone w art. 13 ust. 1 ustawy 
dane dotyczące spraw będących przedmiotem czynności opera-
cyjno-rozpoznawczych, wszczętego lub zakończonego postępo-
wania karnego, w tym postępowania w sprawach o przestęp-
stwa skarbowe oraz dotyczące innych postępowań lub czyn-
ności prowadzonych na podstawie ustaw przez podmioty 
określone w art. 19 i 20 ustawy, istotne z punktu widzenia czyn-
ności operacyjno-rozpoznawczych lub postępowania karnego;

6) przetwarzanie informacji kryminalnych – oznacza przetwa-
rzanie informacji w rozumieniu art.  4 pkt 14 ustawy z dnia  
14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarza-
nych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 125).

Rozdział 2
Obowiązki i zadania podmiotu uprawnionego, 

pracownicy upoważnieni do współpracy z KCIK 

§ 3
1. W celu nadania  osobie upoważnionej upoważnienia do współ-

pracy z KCIK –  podmiot uprawniony wydaje indywidualne 
upoważnienie, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku  
nr 1 do niniejszej decyzji. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza, co jest 
równoznaczne z nadaniem uprawnień:
1) w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – Dyrektor Gene-

ralny LP na wniosek Głównego Inspektora Straży Leśnej,
2) w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – dyrektor 

RDLP,
3) w nadleśnictwie – nadleśniczy.

3. Informacja o nadanym upoważnieniu przekazywana jest:
1) Głównemu Inspektorowi Straży Leśnej – w przypadku 

upoważnień wydawanych przez dyrektora RDLP,
2) Dyrektorowi RDLP – w przypadku upoważnień wydawanych 

przez nadleśniczych.
4. Wskazany pracownik w RDLP prowadzi zbiorczą ewidencję 

osób upoważnionych w nadleśnictwach oraz w biurze RDLP, o 
których mowa w ust. 1. Odpowiedni rejestr prowadzony jest 
także na poziomie DGLP oraz w nadleśnictwie. Wskazanym 
pracownikiem powinna być osoba upoważniona.

5. Wygaśnięcie upoważnienia następuje w przypadkach:
1) ustania stosunku pracy;
2) powierzenia innych niż dotychczasowe zadań służbowych, 

niewymagających korzystania z informacji zawartych w 
KCIK;

3) zaistnienia okoliczności wskazujących na wykorzystywanie 
informacji kryminalnych w celach innych niż określone w 
ustawie;

4) utraty rękojmi zachowania tajemnicy, tj. zdolności osoby do 
spełnienia wymogów dla zapewnienia ochrony informacji 
kryminalnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, stwier-
dzonej w wyniku przeprowadzenia odpowiedniego postępo-
wania (w tym dyscyplinarnego).

6. Podmiot uprawniony:
1) w sposób bieżący, nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy, 

weryfikuje upoważnienia osób upoważnionych pod względem 
zgodności z zakresem wykonywanych zadań służbowych;

2) dokonuje aktualizacji danych przekazanych do jednostek 
organizacyjnych LP oraz KCIK w sposób ustalony z Szefem 
KCIK.

Rozdział 3
Szczegółowe zasady obiegu i trybu postępowania  

z zapytaniami KCIK

§ 4
1. Informacje kryminalne w ramach współpracy z KCIK, o której 

mowa w § 1 ust 1 pkt 1, przekazuje się podmiotom upoważ-
nionym  i uprawnionym osobom:

1) w formie elektronicznej, za pośrednictwem służbowej poczty 
email lub też funkcjonującego w LP elektronicznego systemu 
obiegu dokumentacji EZD, wyłącznie po uprzednim zaszyfro-
waniu treści zapytania zgodnie z zasadami przyjętymi w 
Lasach Państwowych, przy czym hasło przekazuje się przy 
pomocy innej formy komunikacji;

2) w wyjątkowych, jednostkowych przypadkach za pośrednic-
twem poczty specjalnej lub też bezpośrednio.

2. Realizując zadania związane ze współpracą z KCIK, należy 
zachować sprawność działania, a także zapewnić jakość i spój-
ność przetwarzanych danych, mając na uwadze zapewnienie 
właściwego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych i infor-
macji kryminalnych oraz regulacje, o których mowa w § 1 ust. 3 
i 4 niniejszej decyzji.

3. Czynności kancelaryjne w ramach obiegu informacji KCIK odby-
wają się w zachowaniem następujących zasad: 
1) w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych:

a) kierowane do DGLP przez KCIK zapytanie rejestrowane 
jest w kancelarii na podstawie skanu koperty (identyfikator 
RPW umieszczany jest na kopercie), przy czym kancelaria 
nie otwiera koperty, a tym samym nie wykonuje odzwier-
ciedlenia cyfrowego zawartości koperty – pisma KCIK,

b) korespondencja (skan koperty) przekazywana jest 
poprzez EZD, z zachowaniem wewnętrznych regulacji, do 
Inspektoratu Straży Leśnej – Głównego Inspektora Straży 
Leśnej,

c) dokumentacja odnosząca się do zapytań KCIK gromadzona 
jest w haśle JRWA - 0172 – Udostępnianie informacji, 

d) nazwa sprawy to numer kolejny zapytania KCIK. W przy-
padku wielu zapytań zawartych w jednym piśmie nazwa 
sprawy to pierwszy wymieniony w piśmie nr zapytania,

e) w EZD zapytania KCIK zawierające informacje kryminalne 
są plikami zaszyfrowanymi,

 f) w ramach prowadzonej sprawy tworzone jest pismo prze-
wodnie kierowane następnie do właściwej RDLP wraz z 
zaszyfrowanym załącznikiem, o którym mowa w lit. e,

g) hasło do zaszyfrowanego pliku jest przekazywane do 
jednostek nadzorowanych innym środkiem komunikacji 
elektronicznej;

2) w biurach Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych:
a) dokumentacja odnosząca się do zapytań KCIK gromadzona 

jest w haśle JRWA - 0172 – Udostępnianie informacji,
b) nazwa sprawy jest tożsama z nazwą pisma otrzymanego 

z DGLP,
c) w EZD zapytania KCIK zawierające informacje kryminalne 

są przechowywane w postaci pliku zaszyfrowanego,
d) zapytanie KCIK zawierające dane osobowe w przypadku 

teczek aktowych prowadzonych w sposób tradycyjny nie 
jest włączane (w postaci wydrukowanej) do dokumentacji 
sprawy – teczek aktowych,

e) w sposób i na zasadach ustalonych przez RDLP zapy-
tanie KCIK jest kierowane do nadzorowanych nadleśnictw 
lub też bezpośrednio do osób uprawnionych lub upoważ-
nionych,

f) zapytanie KCIK jest przesyłane w formie elektronicznej – 
wyłącznie jako plik zaszyfrowany,

g) hasło do rozszyfrowania pliku jest przekazywane odbiorcy 
bezpiecznym kanałem komunikacji, tak aby zminimali-
zować ryzyko jego przejęcia,

h) w ramach prowadzonej sprawy włączane są odpowiedzi 
otrzymane z nadleśnictw, lub wyłącznie zbiorcze zesta-
wienia zawierające informacje o udzielonych odpowie-
dziach, a także pismo stanowiące odpowiedź RDLP na 
zapytanie skierowane przez DGLP,

 i) obieg dokumentacji pomiędzy DGLP a RDLP odbywa się 
wyłącznie poprzez EZD;

3) w ramach obiegu informacji i gromadzenia dokumentacji dot. 
KCIK w nadleśnictwach stosuje się odpowiednio zasady, o 
których mowa w pkt 2.
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Rozdział 4 
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 5
Zachowują moc upoważnienia osób upoważnionych do współ-

pracy z KCIK, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 6
Zmiany w sposobie prowadzenia dokumentacji, o których mowa 

w niniejszej decyzji, w szczególności w zakresie określenia odpo-
wiedniego hasła JRWA w ramach współpracy z KCIK, następują z 
dniem wejścia w życie niniejszej decyzji.

§ 7
Wzory formularzy, o których mowa w niniejszej decyzji, zostaną 

umieszczone w formie elektronicznych dokumentów w systemie 
informatycznym LP, w części poświęconej Straży Leśnej.

§ 8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
      LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 46
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 31 maja 2021 r.

.......................................................................................
            (Nazwa jednostki organizacyjnej PGL LP)

       .............................................     .............................................
                 (Miejscowość)                                     (Data)

                  ZATWIERDZAM

…………………………………………
 

NADANIE UPOWAŻNIENIA DO WSPÓŁPRACY Z KCIK

OSOBA UPOWAŻNIONA
IMIĘ NAZWISKO

STANOWISKO SŁUŻBOWE KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

SŁUŻBOWY TEL. KONTAKTOWY ADRES E-MAIL 

Jednocześnie zobowiązuje się Pana/Panią do przestrzegania uregulowań ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji krymi-
nalnych oraz pozostałych przepisów wykonawczych do tej ustawy, w tym uregulowań Dyrektora Generalnego LP w sprawach odnoszą-
cych się do informacji kryminalnej.

        ………………………………………………………….….
                     (Imię i nazwisko sporządzającego)

ODEBRANIE UPOWAŻNIENIA DO WSPÓŁPRACY Z KCIK

DATA ODEBRANIA UPOWAŻNIENIA: …………….....……………..

ZATWIERDZAM: …………………………………………........……….

WNIOSEK WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
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DECYZJA NR 48      
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą
„Gospodarka leśna na rzecz zagrożonych gatunków: 

ochrona szlaczkonia szafrańca (Colias myrmidone) w Puszczy Knyszyńskiej”

EZ.5001.21.1.2021 

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. 11 ust. 1 pkt 3  ustawy z 
dnia 11 września 2019 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 zama-
wiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania  z tym 
związanych5 – postanawiam, co następuje: 

§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Gospodarka leśna na 

rzecz zagrożonych gatunków: ochrona szlaczkonia szafrańca 
(Colias myrmidone) w Puszczy Knyszyńskiej” należy zlecić 
konsorcjum dwóch instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa 
(Lider Konsorcjum) i Uniwersytetu w Białymstoku zgodnie z 
ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warun-
kach, które zostaną określone w umowie:
1) okres realizacji badań – około 60 miesięcy,
2) koszty planowane ogółem – 2 098 868 zł brutto, w tym na 

2021 rok – 247 647 zł.

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. 

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

1 Art. 33 ust. 1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 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 dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
inicjuje, popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.

4 Art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje 
się do zamówień lub konkursów, których przedmiotem są usługi badawcze lub rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 
73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi  we Wspólnym Słowniku Zamówień, oraz spełnione są łącznie następujące warunki: korzyści z tych usług przy-
padają 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 50
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 2 czerwca 2021 r. 

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

„XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników” na terenie RDLP w Szczecinie

GK.166.6.2021 

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

§ 1
W nawiązaniu do przesłanego przez Dyrektora Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie wniosku z dnia 26 maja 
2021 r., znak: OR.166.7.2019, w sprawie zgody na współudział w 
organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej – na podstawie 
Zarządzenia nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 8 marca 2016 roku w sprawie systemu imprez pracowniczych 
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, znak: 
GK.166.3.2016 (z późn. zm.) – wyrażam zgodę na współdziałanie              
w organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników” na terenie RDLP w 
Szczecinie, szczegółowo opisanej w cytowanym wniosku i zobo-
wiązuję:
1. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szcze-

cinie do współdziałania ze  Związkiem Leśników Polskich w 
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie organizacji powyższej 
imprezy w ramach Porozumienia regulującego zakres zadań, 
systemu rozliczeń finansowych i odpowiedzialności wynikający z 
prac organizacyjnych powyższej imprezy.

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

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

§ 2
Impreza, o której mowa jest w § 1, odbędzie się pod warunkiem, 

iż do dnia jej realizacji zniesione zostaną obostrzenia dotyczące 
możliwości organizacji imprez, spotkań i zebrań, określone w 
rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii.

§ 3
Niniejszą decyzję otrzymują: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Szczecinie, Wydział Zarządzania Zaso-
bami Ludzkimi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. 

§ 4
Traci moc Decyzja nr 118 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 17 lipca 2019 r., znak: GK.166.8.2019, w spra-
wie wyrażenia zgody na współdziałanie w organizacji wielofunkcyj-
nej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „XXXII 
Ogólnopolski Rajd Leśników” na terenie RDLP w Szczecinie.

§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

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

3 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 52
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 9 czerwca 2021 r. 

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

„Regaty Żeglarskie Leśników” 
organizowanej przez Nadleśnictwo Maskulińskie

GK.166.7.2021 

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  
27 maja 2021 r., znak: DO.166.1.3.2021, w sprawie zgody na orga-
nizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej – na podstawie 
Zarządzenia nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 8 marca 2016 r. w sprawie systemu imprez pracowniczych w 
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, znak: 
GK.166.3.2016 (z późn. zm.) – wyrażam zgodę na organizację 
wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „Regaty 
Żeglarskie Leśników” organizowanej przez Nadleśnictwo Maskuliń-
skie, szczegółowo opisanej w cytowanym wniosku i zobowiązuję:
1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Maskulińskie do organizacji 

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

2. Nadleśniczego Nadleśnictwa Maskulińskie do współdziałania z 
nadleśnictwami Spychowo, Pisz i Drygały w zakresie organizacji 
powyższej imprezy w ramach Porozumienia regulującego zakres 
zadań, systemu rozliczeń finansowych i odpowiedzialności wyni-
kający z prac organizacyjnych powyższej imprezy.

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

§ 2
Impreza, o której mowa jest w § 1, odbędzie się pod warunkiem, 

iż do dnia jej realizacji zniesione zostaną obostrzenia dotyczące 
możliwości organizacji imprez, spotkań i zebrań, określone w 
rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii.

§ 3
Niniejszą decyzję otrzymują: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Maskulińskie, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych. 

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef  Kubica

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

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

3 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 53
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Decyzji nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego 

ds. organizacji udziału Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
w Światowej Wystawie Łowieckiej „One with Nature 2021” – Węgry 2021

ZG.Ł.074.7.2021

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 oraz w związku z § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe2,

§ 1
Wprowadzam zmianę w składzie osobowym zespołu zadanio-

wego, określonym w § 1 decyzji nr 20 z dnia 23 marca 2021 r., 
polegającą na:

1) rozszerzeniu składu osobowego zespołu zadaniowego o 
Łukasza Porębskiego – wiceprzewodniczącego.

§ 2
1. W § 2 decyzji nr 20 z dnia 23 marca 2021 r. po punkcie 1 dodaje 

się pkt 2 w brzmieniu:
2. Wiceprzewodniczący – Łukasz Porębski – koordynacja prac 

związanych z przygotowaniem pawilonu Polskiego na Świa-
towej Wystawie Łowieckiej w Budapeszcie.

2. W § 2 dotychczasowy pkt 2 otrzymuje nr 3 oraz następujące 
brzmienie: 
3. Wiceprzewodniczący – Michał Ciepłucha – współpraca w 

zakresie przygotowania polskiego udziału w Światowej 
Wystawie Łowieckiej w Budapeszcie. 

3. W § 2 decyzji nr 20 z dnia 23 marca 2021 r. pkt 3, 4, 5, 6 otrzy-
mują odpowiednio nry 4, 5, 6, 7.

4. W § 2 decyzji nr 20 z dnia 23 marca 2021 r. skreśla się dotych-
czasowy pkt 7 wprowadzony decyzją nr 31 z dnia 27 kwietnia 
2021 r. w sprawie zmiany decyzji nr 20 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 23 marca 2021 r. 

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

1 Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1463) 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”; w § 10 Statut Lasów Państwowych 
stanowi, że „Dyrektor Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźne, zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów 
Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów”.
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DECYZJA NR 55
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie 
sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu przewidzianego do dofinansowania 

ze środków funduszu leśnego w 2022 roku 
oraz określenia jednostkowego kosztu netto na 1 ha prac

ZU.6007.6.2021 

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

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

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

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

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

b) odszkodowań z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewo-
stanów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz 
znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków naro-
dowych,

zwanych dalej środkami funduszu leśnego –
zarządzam, co następuje:

§ 1
1. W wykonaniu § 3 i 4 Zarządzenia nr 37 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie prze-
znaczania środków związanych z funduszem leśnym na sporzą-
dzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa 
w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, uruchamia się nabór wnio-
sków o dofinansowanie tych prac.

2. Wniosek, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zarzą-
dzenia nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczania środków zwią-
zanych z funduszem leśnym na sporządzanie uproszczonych 
planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 
ustawy o lasach, należy złożyć w terminie do 30 września 2021 r.

§ 2
1. Ustala się koszt prac urządzeniowych na 1 ha lasu dotyczących 

sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu przewidzia-
nego do dofinansowania ze środków związanych z funduszem 
leśnym w 2022 r.

2. Koszt jednostkowy, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do 
oceny i rankingowania wniosków, o których mowa w § 4 Zarzą-
dzenia nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 26 
czerwca 2020 r., złożonych  przez starostwa do Dyrekcji Gene-
ralnej Lasów Państwowych w terminie  do dnia 30 września 
2021 r.

3. Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji określa maksymalne stawki 
jednostkowe netto na 1 ha prac urządzeniowych w 2022 r. dla 
poszczególnych starostw. (Załącznika nie drukujemy – przyp. 
red.).

§ 3
Ilekroć  w  niniejszej decyzji jest mowa o:

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

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

§ 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i ma 

zastosowanie do uproszczonych planów urządzenia lasu, dofinan-
sowanych ze środków związanych z funduszem leśnym w 2022 r.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

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

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

dzenia lasu sporządzanych na zlecenie starostów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych.
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DECYZJA NR 81
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą 
„Szacowanie biomasy i ilości związanego w niej węgla w młodszych fazach rozwojowych 

drzewostanów głównych gatunków lasotwórczych drzew w Polsce 
z uwzględnieniem czynników je determinujących”

EZ.5001.22.1.2021

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. 11 ust. 1 pkt 3  ustawy z 
dnia 11 września 2019 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 zama-
wiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania  z tym 
związanych5 – postanawiam, co następuje: 

§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Szacowanie biomasy i 

ilości związanego w niej węgla w młodszych fazach rozwojo-
wych drzewostanów głównych gatunków lasotwórczych drzew w 
Polsce z uwzględnieniem czynników je determinujących” należy 
zlecić Instytutowi Dendrologii Polskiej Akademii Nauk zgodnie z 
ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warun-
kach, które zostaną określone w umowie:

1) okres realizacji badań – około 60 miesięcy,
2) koszty planowane ogółem – 3 997 377 zł brutto, w tym na 

2021 rok – około 268 000 zł.
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. 

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

1 Art. 33 ust. 1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 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 dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
inicjuje, popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.

4 Art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje 
się do zamówień lub konkursów, których przedmiotem są usługi badawcze lub rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 
73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi  we Wspólnym Słowniku Zamówień, oraz spełnione są łącznie następujące warunki: korzyści z tych usług przy-
padają 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 82
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na organizację
wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej 

pod nazwą własną „XXI Mistrzostwa Polski Leśników w Tenisie Stołowym” 
organizowanej przez Nadleśnictwo Głogów 

GK.166.8.2021 

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 4  ww. Statutu – 
postanawiam, co następuje:

§ 1
W nawiązaniu do przesłanego przez Dyrektora Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie wniosku z dnia 21 czerwca 
2021 r., znak: DO.166.2.2021, w sprawie zgody na organizację 
wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej – na podstawie Zarządzenia 
nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 
2016 r. w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, znak: GK.166.3.2016 (z 
późn. zm.) – wyrażam zgodę na organizację wielofunkcyjnej 
imprezy pracowniczej pod nazwą własną „XXI Mistrzostwa Polski 
Leśników w Tenisie Stołowym” organizowanej przez Nadleśnictwo 
Głogów, szczegółowo opisanej w cytowanym wniosku i zobowią-
zuję:
1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów do organizacji imprezy 

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

2. Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów do współdziałania z 
Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Krośnie w zakresie organizacji powyższej imprezy w ramach 
Porozumienia regulującego zakres zadań, systemu rozliczeń 
finansowych i odpowiedzialności wynikający z prac organizacyj-
nych powyższej imprezy.

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

§ 2
Impreza, o której mowa jest w § 1, odbędzie się pod warunkiem, 

iż do dnia jej realizacji nie zostaną zmienione obostrzenia doty-
czące możliwości organizacji imprez, spotkań i zebrań, określone w 
rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii.

§ 3
Niniejszą decyzję otrzymują: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Głogów, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji Gene-
ralnej Lasów Państwowych. 

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

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

3 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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UCHWAŁA NR 1
KOLEGIUM LASÓW PAŃSTWOWYCH 

podjęta na posiedzeniu Kolegium Lasów Państwowych w trybie zdalnym 
w formie wideokonferencji w dniu 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie opinii do Planu finansowo-gospodarczego PGL LP na rok 2021

Kolegium Lasów Państwowych, obradujące na posiedzeniu w 
trybie zdalnym w formie wideokonferencji w dniu 21 kwietnia 
2021 r., pozytywnie opiniuje Plan finansowo-gospodarczy Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na  rok 2021. 

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 42 członków Kolegium 
Lasów Państwowych: za przyjęciem głosowało 42, przeciw głoso-
wało 0, wstrzymało się od głosu 0.

Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący
Kolegium Lasów Państwowych

prof. dr hab. Janusz Sowa

21 kwietnia 2021 r.

UCHWAŁA NR 2
KOLEGIUM LASÓW PAŃSTWOWYCH 

podjęta na posiedzeniu Kolegium Lasów Państwowych w trybie zdalnym 
w formie wideokonferencji w dniu 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie opinii do „Kompleksowego programu przeciwdziałania procesom 
zamierania lasów w Polsce oraz działań mitygacyjnych w perspektywie do 2030 roku”

Kolegium Lasów Państwowych, obradujące na posiedzeniu w 
trybie zdalnym w formie wideokonferencji w dniu 21 kwietnia 2021 r., 
pozytywnie opiniuje „Kompleksowy program przeciwdziałania 
procesom zamierania lasów w Polsce oraz działań mitygacyjnych w 
perspektywie do 2030 roku”. 

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 43 członków Kolegium 
Lasów Państwowych: za przyjęciem głosowało 41, przeciw głoso-
wało 0, wstrzymało się od głosu 2.

Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący
Kolegium Lasów Państwowych

prof. dr hab. Janusz Sowa

21 kwietnia 2021 r.
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

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

ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk

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. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/1
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
3337614/100000000)
(udział b 180219/1000000)

lokal mieszkalny.
Zasiedlony

2. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/3
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
4067608/100000000)
(udział b 186382/1000000)

lokal mieszkalny z garażem.
Zasiedlony

3. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/4
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
4576638/100000000)
(udział b 213868/1000000)

lokal mieszkalny z garażem.
Zasiedlony

4. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/8
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
3807695/100000000)
(udział b 172348/1000000)

lokal mieszkalny z garażem.
Zasiedlony

5. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/11
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
2745289/100000000)
(udział b 180885/1000000)

lokal mieszkalny.
Zasiedlony

6. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/12A
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
1725687/100000000)
(udział b 152585/1000000)

lokal mieszkalny.
Zasiedlony

7. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/14
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
3674653/100000000)
(udział b 499031/1000000)

lokal mieszkalny.
Zasiedlony

8. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/15
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
2384726/100000000)
(udział b 301702/1000000)

lokal mieszkalny.
Zasiedlony

Ciąg dalszy tabeli na str. 30
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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

9. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/16
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
1757694/100000000)
(udział b 199267/1000000)

lokal mieszkalny.
Zasiedlony

10. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/17
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
3160225/100000000)
(udział b 137959/1000000)

lokal mieszkalny z garażem.
Zasiedlony

11. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/18
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
2599135/100000000)
(udział b 142833/1000000)

lokal mieszkalny.
Zasiedlony

12. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/19
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
3332215/100000000)
(udział b 147834/1000000)

lokal mieszkalny.
Zasiedlony

13. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/20
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
2400537/100000000)
(udział b 131919/1000000)

lokal mieszkalny.
Zasiedlony

14. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/21
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
3309077/100000000)
(udział b 139209/1000000)

lokal mieszkalny z garażem.
Zasiedlony

15. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/22
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
2788479/100000000)
(udział b 108629/1000000)

lokal mieszkalny z garażem.
Zasiedlony

16. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/23
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
1074746/100000000)
(udział b 59062/1000000)

lokal mieszkalny.
Zasiedlony

17 Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/24
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
3193003/100000000)
(udział b 132555/1000000)

lokal mieszkalny.
Zasiedlony

Dokończenie tabeli na str. 31

Ciąg dalszy tabeli ze str. 29
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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

18. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/25
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
2840539/100000000)
(udział b 112493/1000000)

lokal mieszkalny z garażem.
Zasiedlony

19. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/26
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
4054497/100000000)
(udział b 205019/1000000)

lokal mieszkalny.
Zasiedlony

20. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/28
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
2142937/100000000)
(udział b 108359/1000000)

lokal mieszkalny.
Zasiedlony

21. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/29
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
4314411/100000000)
(udział b 179007/1000000)

lokal mieszkalny z garażem.
Zasiedlony

22. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/30
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
4849277/100000000)
(udział b 182790/1000000)

lokal mieszkalny z garażem.
Zasiedlony

23. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/31
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
4065295/100000000)
(udział b 346762/1000000)

lokal mieszkalny z garażem.
Zasiedlony

24. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/32
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
2592965/100000000)
(udział b 263253/1000000)

lokal mieszkalny.
Zasiedlony

25. Gdańsk
Oliwa
90a, b, c

11
Miasto Gdańsk
ul. Polanki 125/33
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7
30309
(udział dz 
4004365/100000000)
(udział b 389985/1000000)

lokal mieszkalny.
Zasiedlony

Zatwierdzam:

Józef Kubica
p.o. Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych
Warszawa, 7 czerwca 2021 r. 

Dokończenie tabeli ze str. 30
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

ES.2261.5.2021.WD
z 19.04.2021 r.

02-38-1-06-715A-x-00 24-09-032-0003 Ls V 0,36

142,02

02-38-1-06-715A-y-00 24-09-032-0003 Ls V 0,41

02-38-1-06-715A-z-00 24-09-032-0003 Ls V 1,40

02-38-1-06-715A-ax-00 24-09-032-0003 Ls V 0,16

02-38-1-06-715A-bx-00 24-09-032-0003 Ls V 0,56

Razem: 2,89 142,02

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna 24-04-142-0014

Ls VI 2,29

142,26
R VI 0,08

Ps VI 0,62

N 0,63

Razem: 3,62 142,26

Nadleśniczy
Andrzej Krzypkowski

Złoty Potok, 20 kwietnia 2021 r. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice
Nadleśnictwo Złoty Potok

Na podstawie art. 38e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1463), Ramowych wytycznych w 
sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych oraz zgody dyrektora Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2021 r., znak sprawy: ES.22615.2021.WD, Nadleśnictwo Złoty 
Potok informuje o zamiarze dokonania transakcji zamiany gruntów.

Informacja o zamiarze dokonania transakcji zamiany gruntów z dnia 19 kwietnia 2021 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Myszyniec

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, dotyczącymi zamian dokonywanych na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1463), Nadleśnictwo Myszyniec informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości gruntowych z 
Gminą Łyse. 

Na dokonanie zamiany gruntów nadleśnictwo uzyskało w dniu 14 maja 2021 r. zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Olsztynie (zn. spr.: ZS.2261.5.2020).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

14.05.2021 r.

07-15-1-15-94-~d-00 14-15-072-0013
dz. nr 2085/4 Ls 0,1133 3 525,00

07-15-1-18-114-~c-00
07-15-1-18-114-a-00

14-15-072-0004
dz. nr 2105/12 Ls 0,2320

0,1200 20 750,00

07-15-1-18-114-~b-00
07-15-1-18-114-b-00

14-15-072-0004
dz. nr 2105/9 Ls 0,0400

0,0379 5 269,00

07-15-1-18-112-~i-00 14-15-072-0004
dz. nr 2103/5 Ls 0,0134  417,00

07-15-1-18-112-a-00
07-15-1-18-112-~d-00
07-15-1-18-112-~f-00
07-15-1-18-112-~h-00
07-15-1-18-112-~l-00
07-15-1-18-112-b-00

14-15-072-0004
dz. nr 2103/1 Ls

0,1363
0,3749
0,0749
0,0549
0,0249
0,0749

45 917,00

07-15-1-18-109-~g-00
07-15-1-18-109-d-01

14-15-072-0004
dz. nr 2100/7 Ls 0,0200

0,0484  10 690,00

07-15-1-18-109-d-01
07-15-1-18-109-c-00
07-15-1-18-109-f-00

14-15-072-0004
dz. nr 2100/5

Ls
R VI

LZ-R VI

0,1399
0,0576
0,0043

6 279,00

07-15-1-18-109-~a-00 14-15-072-0004
dz. nr 2100/3 Ls 0,0105  327,00

07-15-1-18-107-f-00
07-15-1-18-107-g-00

14-15-072-0013
dz. nr 2097/9 Ls 0,0080

0,1285  4 247,00

07-15-1-18-107-g-00 14-15-072-0013
dz. nr 2097/10 Ls 0,0062  193,00

07-15-1-18-107-f-00 14-15-072-0013
dz. nr 2097/7 Ls 0,1662  5 171,00

07-15-1-18-107-f-00 14-15-072-0013
dz. nr 2097/8 Ls 0,0138  429,00

07-15-1-17-164-o-00 14-15-072-0014
dz. nr 2127/5 Ls 0,0073  227,00

07-15-1-17-164-o-00 14-15-072-0014
dz. nr 2127/7 Ls 0,0130  404,00

07-15-1-17-174-c-00 14-15-072-0014
dz. nr 2138/4 Ls 0,0001  3,00

07-15-1-17-182-b-01 14-15-072-0014
dz. nr 2148/1 Ls 0,0806  2 508,00

07-15-1-18-116-d-02
07-15-1-18-116-d-98

14-15-072-0010
dz. nr 2111/1 Ls 0,0407

0,0884  4 017,00

07-15-1-18-117-a-00
07-15-1-18-117-f-00
07-15-1-18-117-g-01

14-15-072-0010
dz. nr 2112/1 Ls

0,0006
0,0290
0,0156

 1 406,00

07-15-1-18-117-~a-00
07-15-1-18-117-a-00

14-15-072-0010
dz. nr 2112/2 Ls 0,0100

0,0216  983,00

Dokończenie na str. 34
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Dokończenie ze str. 33

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

14.05.2021 r.

07-15-1-18-120-c-00
07-15-1-18-120-h-00
07-15-1-18-120-i-00

07-15-1-18-120-m-00

14-15-072-0010
dz. nr 2115/4

R VI
Ls
Ls
Ls

0,0015
0,0287
0,0500
0,0576

 7 106,00

07-15-1-18-120-i-00 14-15-072-0010
dz. nr 2115/6 Ls 0,0113  1 193,00

Razem: 2,3568 121 061,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Jednostka  
administracji samorządowej

Gmina Łyse

14-15-072-0011
dz. nr 245 Ls VI 1,5680 54 028,00

14-15-072-0004
dz. nr 267/5

Ls VI
R VI

0,3696
0,0104 14 581,00

14-15-072-0013
dz. nr 2097/5 dr 0,3875 10 537,00

14-15-072-0004
dz. nr 114/1 Ls VI 0,1709 11 500,00

14-15-072-0018
dz. nr 2020/5 dr 0,3200 10 070,00

14-15-072-0018
dz. nr 110 dr 0,4900 15 430,00

14-15-072-0001
dz. nr 152 dr 0,0080  250,00

14-15-072-0005
dz. nr 2027/3 dr 0,3800 11 960,00

Razem: 3,7044 128 356,00

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Myszyniec

Marek Dzieżyk
Zawodzie, 2 czerwca 2021 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła
Nadleśnictwo Durowo

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r. w 
sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2018, 
poz. 2129), Nadleśnictwo Durowo informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z osobami fizycznymi. Na 
dokonanie zamiany gruntów nadleśnictwo uzyskało w dniu 10 czerwca 2021 r. zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Pile (znak sprawy: ZS.2261.5.2021.RD).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

10.06.2021 r. 08-02-1-01-142 -d -00 302801_1.0001.9084/13 B-RIVA 0,6097 2 308 710

Razem: 0,6097 2 308 710

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Osoba fizyczna 302804_2.00015.69 Ls 18,7000    994 000

Osoba fizyczna 302805_5.0020.5/5

Ls 23,0438

1 322 000

RV 1,1000

RVI 0,5200

W-ŁVI 0,1900

N 0,2200

Razem: 43,7738 2 316 000

Nadleśniczy
Sławomir Kołacz

Wągrowiec, 22 czerwca 2021 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła
Nadleśnictwo Okonek

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 1463 ze. zm.) oraz zgodnie ze 
Szczegółowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie nadleśnictw wchodzą-
cych w skład RDLP w Pile, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 1 dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 
14 stycznia 2015 r. (zn. spr. ZS.2261.12.2015.RW), Nadleśnictwo Okonek informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany 
gruntów w zarządzie nadleśnictwa.

Na dokonanie zamiany gruntów nadleśnictwo uzyskało w dniu 26 maja 2021 r. zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Pile (znak sprawy: ZS.2261.6.2021.MW).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

26.05.2021 r. 08-05-2-11-383-p-01 30-31-054-0139  
dz. ew. 8383/45 Bi 0,0045 1,35

Razem: 0,0045 1,35

Dokończenie na str. 36
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna

30-31-054-0139  
dz. ew. 842/7 Bi 0,0002 0,06

30-31-054-0139  
dz. ew. 826/2 Bi 0,0043 1,29

Razem: 0,0045 1,35

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Okonek

Ryszard Standio
Okonek, 14 czerwca 2021 r.

Dokończenie ze str. 35

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław
Nadleśnictwo Wołów

Stosownie do zapisów punktu IX Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w 
zarządzie Lasów Państwowych, wytycznych stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. 2017.788), Nadleśnictwo Wołów informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Gminą 
Wińsko. Nadleśnictwo uzyskało w dniu 8 czerwca 2021 r. zgodę dyrektora RDLP we Wrocławiu, znak sprawy: DZ.2261.12.2019, na doko-
nanie 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)

8.06.2021 r.
13-06-2-08-35  -h-00 02-22-022-0028-255/35 Ls 1,65 86,100

13-06-2-08-72  -f-00 02-22-022-0028-631/72 Ls 0,21 11,700

Razem: 1,86 97,800

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Wińsko
02-22-022-0040-635/5 R, Ps, Lzr-R, 

Lzr-Ps 2,43 64,346

02-22-022-0042-187/4 Ł, W-Ł, N 1,16 33,467

Razem: 3,59 97,813

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Wołów

  Robert Szlachetka
Wołów, 15 czerwca 2021 r.    
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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. 1463  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 informuje  
o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości będących w zarządzie nadleśnictwa. Zgoda na dokonanie zamiany 
została wydana w dniu  25 czerwca 2021 r. przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze (zn. spr.: 
ZS.2261.14.1.2020). 

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

25.06.2021 r. 14-09-1-02-168-d-01 08-12-015-0007
Dz. ew. nr 3156/29 Bz 1,2515 353 000,00

25.06.2021 r. 14-09-1-02-168-f-01
14-09-1-02-168-f-99

08-12-015-0007
Dz. ew. nr 3156/51

Bz
Ls

0,1417
0,3143 43 000,00

Razem: 1,7075 396 000,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Wspólnicy 
Spółki Cywilnej „Wrzosy”

30-29-022-0013  
Dz. ew. nr 206/2 LsVI 0,7200 31 000,00

08-08-055-0015  
Dz. ew. nr 143/2 LsV 0,5072 17 000,00

08-08-065-0002  
Dz. ew. nr 781/1 LsV 2,2903 91 000,00

08-08-065-0002  
Dz. ew. nr 781/4 LsV 2,9711 123 000,00

08-08-065-0002  
Dz. ew. nr 720 LsV 7,3500 322 000,00

Razem: 13,9676 584 000,00

Nadleśniczy 
Wiesław Daszkiewicz 

Sława, 28 czerwca 2021 r.
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CENNIK ZAMIESZCZANYCH WKŁADEK
Obowiązuje od 1 stycznia 2021 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: Tomasz Krawczyk 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
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