
Nr 1 (349) STYCZEŃ 2022

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa
tel. 22 58 98 100, fax 22 58 98 171

PL ISSN 1428-5940

BIULETYN INFORMACYJNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH



DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH
ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, tel. 22 58 98 100, fax 22 58 98 171

BIULETYN INFORMACYJNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
REDAGUJĄ: Artur Rutkowski (redaktor naczelny), Agnieszka Niewińska (redaktor), Tomasz Krawczyk (skład i opr. tech.)
ADRES REDAKCJI: ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, tel. 22 185 53 53, 22 185 53 73, fax 22 185 53 71

Numer opublikowano 28.01.2022 r., nakład 1350 egz.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – p.o. dyrektora Józef KUBICA                                                                               tel. 22 58 98 102
Wydział Komunikacji Społecznej – p.o. naczelnika Michał GZOWSKI                                                                                   22 58 98 111
Zespół Obsługi – kierownik Marta WASEK                                                                                                                               22 58 98 110
Zespół Rzecznika Prasowego – kierownik Rafał ZUBKOWICZ                                                                                                  22 58 98 113
Zespół Prawny – radca prawny – koordynator Piotr BARYGA                                                  
Inspekcja Lasów Państwowych – Główny Inspektor LP Artur MALOWANIEC                                                                               22 58 98 120
Inspektorat  Straży Leśnej – Główny Inspektor Straży Leśnej Tomasz WISŁOCKI                                                                        22 58 98 214
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi – naczelnik Paulina BIEŃ                                                                                        22 58 98 140
Zespół ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych – kierownik Mariusz KWIECIŃSKI                                                             22 58 98 260
Wydział Administracji, Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Leśnictwie – naczelnik Marcin CICHOWICZ                                         22 58 98 387

Zastępca Dyrektora Generalnego LP ds. Gospodarki Leśnej – p.o. zastępcy dyrektora Jan TABOR                                        22 58 98 108
Wydział Hodowli Lasu – naczelnik Krzysztof ROSTEK                                                                                                                   22 58 98 220
Zespół Gospodarki Łowieckiej – główny specjalista SL Jan BŁASZCZYK                                                                                 22 58 98 118
Wydział Ochrony Lasu – naczelnik Aldona PERLIŃSKA                                                                                                                  22 58 98 230
Wydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych – naczelnik Jan TABOR                                                                                                22 58 98 293
Zespół ds. Projektu LIFE – kierownik Łukasz PORĘBSKI                                                                                                                     22 58 98 297
Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej – główny specjalista SL Marta GAWORSKA                                                                     22 58 98 344
Wydział Urządzania Lasu – naczelnik Jacek PRZYPAŚNIAK                                                                                                               22 58 98 250
Stanowisko Radcy Prawnego ds. Gospodarki Leśnej – radca prawny Piotr SZULC                                                                                                                        

Zastępca Dyrektora Generalnego LP ds. Ekonomicznych – Krzysztof JANECZKO                                                                            22 58 98 106
Biuro Marketingu – naczelnik Andrzej BALLAUN                                                                                                                     22 58 98 200
Główny Księgowy LP – Andrzej CZERSKI                                                                                                                                        22 58 98 150
Wydział Księgowości – naczelnik Magdalena CICHOSZ                                                                                                                  22 58 98 125
Zespół Wsparcia Ekonomicznego – wakat                                                                                                                        
Wydział Analiz Ekonomicznych i Planowania – naczelnik Jarosław PIEKUTIN                                                                                22 58 98 160
Wydział Gospodarowania Mieniem – naczelnik Magdalena KAPUŚCIŃSKA                                 .                                                     22 58 98 242

Wydział Informatyki – naczelnik Paweł POGODA                                                                                                                                 22 58 98 180
Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa – główny specjalista SL Rafał MAJCHER                                                                                         22 58 98 186
Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych – naczelnik Mariusz BŁASIAK                                                                                  22 58 98 300 
Wydział Zamówień Publicznych i Innowacji – naczelnik Magdalena BUKOWSKA                                                                           22 58 98 215
Stanowisko Radcy Prawnego ds. Ekonomicznych – radca prawny Marcin BĄK, radca prawny Maciej IWAŃSKI                                                                                                                         

Adresy, telefony i telefaksy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych
15-424 BIAŁYSTOK, ul. Lipowa 51 tel. centr. 85 748 18 00 fax 85 652 23 73
80-804 GDAŃSK, ul. Rogaczewskiego 9/19 58 321 00 71  58 302 11 25
40-543 KATOWICE, ul. Huberta 43/45 32 251 43 02 do 04                      32 251 57 39
31-159 KRAKÓW, al. Słowackiego 17a 12 633 54 33  12 633 13 51
38-400 KROSNO, ul. Bieszczadzka 2 13 436 44 51  13 436 43 01
20-950 LUBLIN, ul. Czechowska 4 81 532 70 31  81 532 49 47
91-402 ŁÓDŹ, ul. J. Matejki 16 42 631 79 00  42 631 79 82
10-959 OLSZTYN, ul. Kościuszki 46/48 89 527 21 70  89 521 02 10
64-920 PIŁA, ul. Kalina 10 67 212 48 44  67 212 64 78
60-815 POZNAŃ, ul. Gajowa 10 61 866 82 41  61 847 28 69
26-600 RADOM, ul. 25 Czerwca 68 48 385 60 00  48 385 60 01
71-434 SZCZECIN, ul. J. Słowackiego 2 91 432 87 00  91 422 53 13
78-400 SZCZECINEK, ul. Mickiewicza 2 94 372 63 00   94 372 63 01
87-100 TORUŃ, ul. Mickiewicza 9 56 658 43 00  56 658 43 66
03-841 WARSZAWA, ul. Grochowska 278 22 517 33 00  22 517 33 61
50-357 WROCŁAW, ul. Grunwaldzka 90 71 377 17 00  71 328 24 01
65-950 ZIELONA GÓRA, ul. Kazimierza Wlk. 24a 68 325 44 51  68 325 36 30

Zakłady o zasięgu krajowym podporządkowane Dyrektorowi Generalnemu LP
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa                                           tel. 22 185 53 53
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa                                                           22 318 70 22
Leśny Bank Genów Kostrzyca Miłków 300, 58-535 Miłków                                                                                                                 75 713 12 39
Ośrodek Kultury Leśnej ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów                 62 761 50 45
Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol                            42 677 25 00
Ośrodek Techniki Leśnej ul. Przemysława 2D, 63-200 Jarocin                  62 747 35 82
Zakład Informatyki Lasów Państwowych Sękocin Stary, ul. Leśników 21c, 05-090 Raszyn                 22 468 09 51



1BILP 1/2022

SPIS TREŚCI

AKTY OGÓLNEGO ZARZĄDU 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
(od 22 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.) ............................................................................................................................................ 3

Decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
(od 25 listopada 2021 r. do 28 grudnia 2021 r.) ............................................................................................................................................ 4

Zarządzenie nr 70 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 listopada 2021 r. 
o zmianie niektórych zarządzeń określających zasięgi terytorialne nadleśnictw (GS.0141.3.2021) ............................................................ 5

Zarządzenie nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 grudnia 2021 r. 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2021 r. 
w sprawie powołania doraźnego zespołu do opracowania wytycznych i zasad zagospodarowania 
lasów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, położonych 
w granicach administracyjnych miast i w bezpośrednim ich sąsiedztwie (ZG.0070.1.2021) ....................................................................... 6

Zarządzenie nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 grudnia 2021 r. 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 września 2014 r. 
w sprawie testowania programów użytkowych SILP i innych programów w jednostkach testowych 
Lasów Państwowych (OI-021-11/14) (EI.0414.35.2021) .............................................................................................................................. 7

Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 grudnia 2021 r. 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 stycznia 2021 r. 
w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania należności pieniężnych Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe oraz zawierania ugód dotyczących tych należności (EP.323.4.2021) ................................................................ 8

Zarządzenie nr 76 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2021 r. 
w sprawie druków i dokumentów ścisłego zarachowania obowiązujących 
w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (EG.0210.4.2021) .................................................................................................. 13

Zarządzenie nr 77 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r. 
w sprawie zasad ewidencji przychodu i rozchodu drewna 
w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (EM.800.15.2021) .................................................................................................. 14

Zarządzenie nr 78 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r. 
w sprawie wdrożenia w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych regulaminu zgłaszania przypadków 
nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (GI.0210.8.2021) ....................................................................................... 20

Zarządzenie nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r. 
w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów 
przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (ES.2280.284.2021) .......................................................................................... 23

Decyzja nr 150 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 listopada 2021 r. 
w sprawie zmiany składu Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (GD.7161.7.2.2021) ................................................... 24

Decyzja nr 151 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 listopada 2021 r. 
w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą „Identyfikacja lasów na gruntach porolnych 
w skali kraju na podstawie archiwalnych i współczesnych danych satelitarnych oraz wykrywanie 
osłabionych drzewostanów na podstawie satelitarnych wskaźników spektralnych” (EZ.5001.45.1.2021) ................................................. 25

Decyzja nr 153 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 grudnia 2021 r. 
w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej 
z zakresu bezpieczeństwa: obiegu dokumentów, danych osobowych oraz eksploatacji 
zasobów informatycznych w CILP (GI.0210.7.2021) .................................................................................................................................. 26

Decyzja nr 154 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 grudnia 2021 r. 
w sprawie wyboru banków do współpracy z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych 
na rok 2022 (EP.3113.3.2021) .................................................................................................................................................................... 26



2 BILP 1/2022

Decyzja nr 155 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 grudnia 2021 r. 
w sprawie zmiany decyzji nr 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wykorzystania środków, związanych z funduszem leśnym, na łagodzenie zagrożenia 
bezpieczeństwa publicznego, oraz zagrożenia pożarowego od zdewastowanych lasów w posiadaniu 
osób fizycznych na terenie gmin, określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu 
w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek 
obiektów budowlanych (ZG.750.4.2021) .................................................................................................................................................... 27

Decyzja nr 156 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 grudnia 2021 r. 
w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą „Krótkoterminowa prognoza występowania 
ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2022-2026” (EZ.5001.57.1.2021) .............................. 28

Decyzja nr 157 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 grudnia 2021 r. 
w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą 
„Oznaczanie sprawców chorób i szkodników drzew leśnych” (EZ.5001.58.1.2021) .................................................................................. 29

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na podstawie art. 40a ustawy o lasach, 
zatwierdzone przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok ................................................................................................................................. 30
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk ................................................................................................................................... 30
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice ................................................................................................................................ 31
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno ................................................................................................................................... 32
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn ................................................................................................................................... 32
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła ......................................................................................................................................... 34
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań ................................................................................................................................... 34
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom .................................................................................................................................... 35
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin ................................................................................................................................. 35
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek ............................................................................................................................ 36
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń ...................................................................................................................................... 36
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław .................................................................................................................................. 37
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra .......................................................................................................................... 38

NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice, Nadleśnictwo Kup .................................................................................................. 39
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno, Nadleśnictwo Jarosław .............................................................................................. 40
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań, Nadleśnictwo Turek ................................................................................................. 41
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń, Nadleśnictwo Solec Kujawski ..................................................................................... 42
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra, Nadleśnictwo Lipinki ........................................................................................ 43

Ogłoszenia ................................................................................................................................................................................................ 44
Notatki ....................................................................................................................................................................................................... 45



3BILP 1/2022

AKTY OGÓLNEGO ZARZĄDU 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 22 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.)

l Zarządzenie nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 77 Dyrek-
tora 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.102.3.2021)

l Zarządzenie nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia celów, zadań oraz zasad funkcjonowania Centrum 
Informacyjnego Lasów Państwowych (GD.P.013.1.2021)

l Zarządzenie nr 70 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 listopada 2021 r. o zmianie niektórych zarządzeń określają-
cych zasięgi terytorialne nadleśnictw (GS.0141.3.2021)

l Zarządzenie nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu do opracowania wytycznych  
i zasad zagospodarowania lasów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, położonych w granicach admi-
nistracyjnych miast i w bezpośrednim ich sąsiedztwie (ZG.0070.1.2021)

l Zarządzenie nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 września 2014 r. w sprawie testowania programów użytkowych SILP i innych programów  
w jednostkach testowych Lasów Państwowych (OI-021-11/14) (EI.0414.35.2021)

l Zarządzenie nr 73 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania stałych zespołów zadaniowych Dyrektora Gene-
ralnego Lasów do spraw: 
1) aplikacji mobilnych i informatyzacji stanowiska leśniczego,
2) wdrożeń i rozwoju informatycznych narzędzi biznesowych Lasów Państwowych,
3) serwisu technicznego systemu informatycznego (wsparcie techniczne),
4) serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych,
5) wdrożenia i rozwoju systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD w Lasach Państwowych,
6) leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych,
7) wsparcia funkcjonalnego i rozwoju w zakresie ksiąg podatkowych w Lasach Państwowych,
8) budowy, utrzymania i rozwoju elektronicznego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych

 oraz zasad, reguł i sposobu działania tych zespołów (EI.0414.20.2021)

l Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania należności pieniężnych 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz zawierania ugód dotyczących tych należności (EP.323.4.2021)

l Zarządzenie nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zasad prezentacji danych w spra-
wozdaniu finansowym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe za 2021 rok przez jednostki organizacyjne Lasów 
Państwowych (EG.0210.3.2021)

l Zarządzenie nr 76 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie druków i dokumentów ścisłego 
zarachowania obowiązujących w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (EG.0210.4.2021)

l Zarządzenie nr 77 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad ewidencji przychodu  
i rozchodu drewna w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (EM.800.15.2021)

l Zarządzenie nr 78 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie wdrożenia w Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych regulaminu zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (GI.0210.8.2021)

l Zarządzenie nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad powiększania zasobów 
leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe (ES.2280.284.2021)

l Zarządzenie nr 80 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego na potrzeby opracowania 
zasad realizacji działań dedykowanych ochronie populacji cietrzewia i głuszca przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych 
(ZP.7211.13.2019)
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DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 25 listopada 2021 r. do 28 grudnia 2021 r.)

l Decyzja nr 150 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany składu Rady Naukowej 
Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (GD.7161.7.2.2021)

l Decyzja nr 151 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą 
„Identyfikacja lasów na gruntach porolnych w skali kraju na podstawie archiwalnych i współczesnych danych satelitarnych oraz wykry-
wanie osłabionych drzewostanów na podstawie satelitarnych wskaźników spektralnych” (EZ.5001.45.1.2021)

l Decyzja nr 152 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia 
pod kryptonimem „Elektra - Lasy 2021” w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (GN.1401.2.2021)

l Decyzja nr 153 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów 
Państwowych kontroli doraźnej z zakresu bezpieczeństwa: obiegu dokumentów, danych osobowych oraz eksploatacji zasobów informa-
tycznych w CILP (GI.0210.7.2021)

l Decyzja nr 154 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru banków do współpracy z jednost-
kami organizacyjnymi Lasów Państwowych na rok 2022 (EP.3113.3.2021)

l Decyzja nr 155 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany decyzji nr 217/2017 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wykorzystania środków, związanych z funduszem leśnym, na 
łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, oraz zagrożenia pożarowego od zdewastowanych lasów w posiadaniu osób fizycz-
nych na terenie gmin, określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych 
w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budow-
lanych (ZG.750.4.2021)

l Decyzja nr 156 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 grudnia  2021 r. w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą 
„Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2022-2026” 
(EZ.5001.57.1.2021)

l Decyzja nr 157 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą 
„Oznaczanie sprawców chorób i szkodników drzew leśnych” (EZ.5001.58.1.2021)

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
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ZARZĄDZENIE NR 70
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 26 listopada 2021 r.

o zmianie niektórych zarządzeń określających zasięgi terytorialne nadleśnictw

GS.0141.3.2021

Na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia  
28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6. z późn. zm.) 
oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia  
nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leś-
nictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwo-
wemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe oraz zgodnie  
z Zarządzeniem nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie określania zasięgu terytorialnego, 
przebiegu granic oraz nazw nadleśnictw (z póż. zm.), zarządza się, 
co następuje:

§ 1
W załączniku do zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określa-
nia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez 
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie wprowa-

dza się nowe brzmienie w części zestawienia tabelarycznego okre-
ślającego zasięg terytorialny Nadleśnictwa Jabłonna, określone  
w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica 

Załącznik do Zarządzenia nr 70
Dyrektora Generalnego LP
z dnia 26 listopada 2021 r.

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Jabłonna

Nadleśnictwo 
Jabłonna

(1705)
1387,28 km2

Województwo Powiat Gmina Obręb ewidencyjny 

mazowieckie

legionowski

Jabłonna wszystkie

Legionowo wszystkie

Nieporęt wszystkie oprócz Czarna Struga 

Serock - miasto wszystkie

Serock – obszar wiejski wszystkie

Wieliszew wszystkie

nowodworski

Czosnów wszystkie

Leoncin wszystkie

Nowy Dwór Mazowiecki wszystkie

Pomiechówek wszystkie

Zakroczym – miasto wszystkie

Zakroczym – obszar 
wiejski wszystkie

Dokończnie tabeli na str. 6
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Dokończenie tabeli ze str 5

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Jabłonna

m. st. 
Warszawa

Bemowo wszystkie

Białołęka wszystkie oprócz 4-16-23

Bielany wszystkie

Praga – Północ wszystkie

Targówek wszystkie

Wola wszystkie

Żoliborz wszystkie

sochaczewski Brochów wszystkie

warszawski 
zachodni

Izabelin wszystkie

Łomianki - miasto wszystkie

Łomianki – obszar 
wiejski wszystkie

Stare Babice wszystkie

wołomiński

Radzymin - miasto 01-02 (cz.), 01-08 (cz.), 01-10

Radzymin – obszar 
wiejski

Arciechów, Borki, Łąki, 
Popielarze, Ruda,  
Załubice Nowe, Załubice Stare

ZARZĄDZENIE NR 71
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2021 r. 
w sprawie powołania doraźnego zespołu do opracowania wytycznych

i zasad zagospodarowania lasów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
położonych w granicach administracyjnych miast i w bezpośrednim ich sąsiedztwie

ZG.0070.1.2021

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” – mając na 
względzie, że § 10 Statutu stwarza możliwość powoływania przez 
Dyrektora Generalnego doraźnych zespołów doradczych dla okre-
ślonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwo-
wych oraz określania zasad i trybu działania takich zespołów

– zarządza się, co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania doraźnego 
zespołu do opracowania wytycznych i zasad zagospodarowania 
lasów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe, położonych w granicach administracyjnych miast  
i w bezpośrednim ich sąsiedztwie, w związku z § 5 ust. 2 tego 
zarządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 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.



7BILP 1/2022

1) w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
 „Koszty funkcjonowania ww. Zespołu Zadaniowego pokryte 

zostają ze środków związanych z funduszem leśnym.”
2) § 5 ust. 1otrzymuje brzmienie:
 „Sprawozdanie końcowe z pracy Zespołu Zadaniowego 

zostanie przedłożone Dyrektorowi Generalnemu Lasów 
Państwowych w terminie do 28 lutego 2022 roku.”

§ 2
Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 27 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2021 roku pozostają  
bez zmian.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica 

ZARZĄDZENIE nr 72
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 3 grudnia 2021 r.

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

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

EI.0414.35.2021

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275), w związku z § 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 wyko-
naniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,  
o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 6 Statutu oraz w art. 33 ust. 3 pkt 8 
ustawy o lasach 

– zarządza się, co następuje:

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

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

„1. Wyznaczonymi jednostkami testowymi są:

Lp. RDLP Jednostka
1. Szczecin Biuro RDLP
2. Szczecin Nadleśnictwo Sulęcin
3. Kraków Biuro RDLP
4. Kraków Nadleśnictwo Gorlice
5. Olsztyn Biuro RDLP
6. Olsztyn Nadleśnictwo Spychowo
7. Olsztyn Nadleśnictwo Zaporowo
8. Toruń Nadleśnictwo Zamrzenica
9. Katowice Nadleśnictwo Kup

2. Dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych odpo-
wiada za organizację i udokumentowanie współpracy  
z jednostkami testowymi”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica 
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ZARZĄDZENIE NR 74
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 15 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 stycznia 2021 r. 
w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania należności pieniężnych 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
oraz zawierania ugód dotyczących tych należności

EP.323.4.2021

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275) oraz § 3 rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U. 1994 Nr 134, poz. 692), w związku 
z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zaso-
bów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., zarządza się,  
co następuje:

§ 1
1. W zarządzeniu nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania ulg  
w spłacie i umarzania należności pieniężnych Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz zawierania ugód 
dotyczących tych należności (dalej: „zarządzenie nr 4”) zmienia 
się treść:
1) § 2 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
 „4. Ulgi w spłacie lub umorzenie należności w części mogą 

nastąpić także w ramach postępowania restukturyzacyjnego 
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 
– Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1588)  
w formie układu zatwierdzonego postanowieniem sądu.”;

2) § 4 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
 „3. Maksymalny okres, na który może być zastosowana ulga, 

wynosi 5 lat, z zastrzeżeniem ust. 3a.”.
2. W zarządzeniu nr 4, w § 4 po ust. 3 wprowadza się ust. 3a,  

o treści:
„3a. Maksymalny okres, na który może być zastosowana ulga 

nie dotyczy ulg w spłacie udzielanych w ramach postępowania 
restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia  
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1588) 
w formie układu zatwierdzonego postanowieniem sądu.”.

3. W załączniku do zarządzenia nr 4, w części „Stanowisko 
rozstrzygające wniosek” wyrażeniu „podpis kierownika jednostki” 
nadaje się brzmienie „data i podpis kierownika jednostki”.

§ 2
Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 4 Dyrektora General-

nego Lasów Państwowych z dnia 20 stycznia 2021 r. nie zmieniają 
się.

§ 3
Ustala się tekst jednolity załącznika do zarządzenia nr 4 Dyrek-

tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 stycznia 2021 r., 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie następnego dnia po podpisaniu.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica
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Załącznik do zarządzenia nr 74
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 15 grudnia 2021 r.
- Wzór wniosku o udzielenie ulgi lub umorzenie

oraz stanowiska rozstrzygającego wniosek

Znak spr.: ……………………….............................……. 
Pan(i) ………………………………………......................
          ……………......................………………………….

         (kierownik jednostki organizacyjnej LP)

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE LUB UMORZENIE 
NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNEJ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO 

LASY PAŃSTWOWE

Na podstawie § 6 ust. 1 zarządzenia nr ….......... Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia ……………………….. 2021 r.  
w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania należności pieniężnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz 
zawierania ugód dotyczących tych należności – wnoszę o zastosowanie ulgi w spłacie lub umorzenie należności zgodnie z danymi przed-
stawionymi poniżej.

A.  DANE DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI
1.  Należność główna stanowi …………………….………….........................................................................……………………………..….. 

                          (np. czynsz najmu; odszkodowanie)

 za ……………………………….............................................................................………………………………………………………………
                                                                                 (np. lokal taki a taki za okres taki a taki;  zniszczenie mienia takiego a takiego)

i wynika z ……………………..................................................................................……………………………………………………………
                                                        (np. umowy takiej a takiej z dnia tego i tego;  zdarzenia takiego a takiego z dnia tego i tego)

Kwota należności głównej wynosi ……………........................……………… zł.

Należność ta jest / nie jest* związana z prowadzeniem przez dłużnika działalności rolniczej / pozarolniczej działalności gospodarczej*.

Należność ta była / nie była / jest * przedmiotem postępowania sądowego ……….........................................................................…........

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

2.  Od powyższej należności głównej przysługują odsetki ……………………………......................................................................………..

……………………………………………………………………………………………………...........................................................................
                                                           (np. ustawowe, ustawowe za opóźnienie, ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych)

za okres od dnia …………………..............................…. do dnia zapłaty / do dnia * ............................……...............................……………

Kwota odsetek wyliczonych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. na dzień …………......…………... 
wynosi ………………….. zł.

3. Za koszty odzyskiwania należności przysługuje / nie przysługuje*rekompensata na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935).

 Kwota rekompensaty wynosi ………….......……….. zł.

4. Od powyższej należności głównej przysługują/ nie przysługują *inne należności  uboczne, tj. …………………………………………
…………………………………………….................................................................................................................................................. 

    (np. zwrot kosztów odzyskiwania należności nieobjętych rekompensatą określoną w pkt. 3)

Kwota innych należności ubocznych wyliczonych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,  
tj. na dzień …………….........………... wynosi ………..........………….. zł.

B.  DANE DOTYCZĄCE DŁUŻNIKA
1.  Dłużnikiem jest …………………….………………………………………............................................................................…………….... 
                      (imię i nazwisko oraz ewent. firma osoby fizycznej albo nazwa jednostki organizacyjnej)

albo: 
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Dłużnikiem, który zmarł / został wykreślony z rejestru / uległ likwidacji * był 
…….........................................................................................………………………………………………………………………….…………

(imię i nazwisko oraz ewent. firma osoby fizycznej albo nazwa jednostki organizacyjnej)

Adres miejsca zamieszkania / siedziby * dłużnika: ………………………………………..........................................................................…

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

Dłużnik będący jednostką organizacyjną jest / był * wpisany   do   rejestru ......................................... pod numerem ……………………

2. Dłużnik nie prowadzi/prowadzi * działalność rolniczą / pozarolniczą działalność gospodarczą * i posiada NIP: ……............……….. *
3. Dłużnik nie ma / ma * przeterminowane   należności wobec innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych na łączną  
    kwotę ………………..................……… zł.
4.  Inne informacje o dłużniku: ………………………………….………………......................................................................…………………

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

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

C.  PROPONOWANA ULGA LUB UMORZENIE
1. Udzielenie ulgi przez: 

1.1. Odroczenie spłaty należności z dnia  ……………..................…….  do dnia ………..................…...…….

1.2. Rozłożenie spłaty należności na ...............…. rat miesięcznych / kwartalnych* w wysokości ……..………… zł każda, płatnych  
  od miesiąca ………..…………. …………. r.

1.3. Ponieważ należność, zgodnie z pkt. A.1 niniejszego wniosku, jest związana z prowadzeniem przez dłużnika działalności rolni-
czej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, zastosowanie ulgi wymaga od dłużnika płacenia odsetek ustawowych, 
których stawka roczna na dzień sporządzenia niniejszego wniosku wynosi ….......... % w terminach miesięcznych / kwartalnych* 
od kwoty należności objętych ulgą oraz ustanowienia zabezpieczenia zapłaty tych należności w formie gwarancji bankowej / 
ubezpieczeniowej* na okres stosowania ulgi.*

2. Umorzenie należności w całości** / w części obejmującej …………...........................................................................………………….
                                                                                                                                                                                    (rodzaj należności)

     ………………………………………. w wysokości ………………. zł *.

3. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego:

3.1. Umorzenie należności w części obejmującej ……………………………………....................................................................………
                                                                                                                                                                          (rodzaj należności)

                 ……………………………… w wysokości ……………. zł.

3.2. Odroczenie spłaty należności wczęści obejmującej …………………............................................................................……………
                                                                                                                                                     (rodzaj należności)

                 ………………………………… w wysokości……………. zł *z dnia…………………do dnia ………..…...……

3.3. Rozłożenie spłaty należności w części obejmującej ……………......................................................................…………………….
                                                                                                                                                                                  (rodzaj należności)

                  ………………………. w wysokości …………….  zł* na …. rat miesięcznych / kwartalnych* w wysokości ……………… zł każda,
                  płatnych od miesiąca ………..…………. …………. r.

D.  UZASADNIENIE
1. Należność nie uległa przedawnieniu na dzień złożenia niniejszego wniosku. 
2. Należność nie została ustalona w drodze decyzji administracyjnej.
3. W przypadku ulgi w spłacie: 

3.1. Należność jest bezsporna – została uznana w pełnej wysokości przez dłużnika pismem z dnia ……………………. / zasądzona 
prawomocnym wyrokiem / nakazem zapłaty* wydanym przez Sąd ……………………………………….. dnia ……………………….. o 
sygn. akt: …………………………… *

3.2.Należność jest wymagalna – termin zapłaty upłynął dnia …….....................……………..

3.3. Zachodzi okoliczność wskazana w § 4 ust. 2 pkt. …. zarządzenia, tj.
……………………………………………………………………………………………......................................................................…
………………………………………………………………………………………………......................................................................
………………………………………………………………………………………………......................................................................
………………………………………………………………………………………………......................................................................
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4.  W przypadku umorzenia:
4.1. Należność nie posiada zabezpieczenia zapłaty, w szczególności w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, 
cesji praw z lokaty ani w innej formie.
4.2. Zachodzi okoliczność wskazana w § 5 ust. 2 pkt. ...….   zarządzenia, tj.

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

                                     ...…....................…….……………………..
                                                                  (podpis wnioskodawcy)

E. OPINIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
……......................................................................…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………......................................................................………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………........................................................................
………………………………………………………………………………………………………........................................................................
………………………………………………………………………………………………………........................................................................
………………………………………………………………………………………………………........................................................................
………………………………………………………………………………………………………........................................................................
………………………………………………………………......................................................................………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………........................................................................                                       
                                   ...…....................…….……………………..

                                                              (podpis głównego księgowego)

F.  OPINIA RADCY PRAWNEGO
…………………………………………………......................................................................……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………......................................................................…..
………………………………………………………………………………………………………........................................................................
………………………………………………………………………………………………………........................................................................
………………………………………………………………………………………………………........................................................................
………………………………………………………………………………………………………........................................................................
………………………………………………………………………………………………………........................................................................
………………………………………………………………………………………………………........................................................................
………………………………………………………………………………………………………........................................................................
………………………………………………………………………………………………………........................................................................

                                     ...…....................…….……………………..
                                                       (podpis radcy prawnego)

Załączniki:
1. ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………

STANOWISKO ROZSTRZYGAJĄCE WNIOSEK 

Po uzyskaniu opinii …………………………………...............................................……………….. z dnia …………........................…………..*
                                 (określenie kierownika jednostki nadrzędnej)

oraz opinii Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia ……………............................………..*
postanawiam:
1. Odmówić udzielenia ulgi w spłacie lub umorzenia należności**.
2. Udzielić ulgę przez:
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 2.1. Odroczenie spłaty należności z dnia  ……………......…….  do dnia ………..…...….....….

 2.2. Rozłożenie spłaty należności na …....... rat miesięcznych / kwartalnych* w wysokości

         …............…………… zł każda, płatnych od miesiąca ………..…………. …………. r.

 2.3. Zastosowanie ulgi wymaga od dłużnika płacenia odsetek ustawowych, których stawka roczna na dzień sporządzenia niniejszego 
wniosku wynosi …....... % w terminach miesięcznych / kwartalnych * od kwoty należności objętych ulgą oraz ustanowienia zabez-
pieczenia zapłaty tych należności w formie gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej* na okres stosowania ulgi.*

3. Umorzyć należność w całości ** / w części obejmującej ……………………............................................................................…………….

                                                                                                                                                                                      (rodzaj należności)

    ………………………………………. w wysokości ………………. zł *.

4. Wramach postępowania restrukturyzacyjnego – wyrazić zgodę na:

4.1. Umorzenie należności w części obejmującej ……………………………………………..........................................................................

                                                                                                                                                                                  (rodzaj należności)

        ……………………………… w wysokości ……………. zł.

4.2. Odroczenie spłaty należności w części  obejmującej …………………...………….............................................................................…

                                                                                                                                                   (rodzaj należności)

           ………………………………… w wysokości  …………….  zł* z dnia ………………… do dnia ………..…...……

4.3. Rozłożenie spłaty należności w części obejmującej …………………………….................................................................................…….

                                                                                                                                                                                        (rodzaj należności)

        ………………………. w wysokości …………….  zł* na …,,,,,. rat miesięcznych / kwartalnych*  w  wysokości ……………… zł każda, 
płatnych od miesiąca ………..…………. …………. r.

         ………….....................…………………...
                    (data ipodpis kierownika jednostki)

UWAGA:
W przypadku zastosowania ulgi na podstawie § 4 ust. 2 pkt a) albo pkt b) tiret pierwsze, a także w przypadku umorzenia należności na 

podstawie § 5 ust. 2 pkt f) zarządzenia – konieczne jest sporządzenie umowy w sprawie zastosowania ulgi albo umorzenia należności.

____________________________
* - skreślić niewłaściwe
** - podkreślić, jeżeli jest właściwe
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Zarządzenie nr 76
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie druków i dokumentów ścisłego zarachowania 
obowiązujących w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych

EG.0210.4.2021

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

 
zarządzam, co następuje

§ 1
1. Wprowadzam do używania w jednostkach organizacyjnych 

Lasów Państwowych druki i dokumenty ścisłego zarachowania. 
2. Przez druki ścisłego zarachowania należy rozumieć formularze 

charakteryzujące się niepowtarzalną numeracją danego typu 
druku i ścisłą jego ewidencją, zgodnie z postanowieniami okre-
ślonymi w § 4 oraz posiadające cechy trudne do podrobienia,  
a łatwo identyfikujące nadleśnictwo, np. pieczęć okrągła, stempel 
jednostki czy specjalny papier firmowy.

3. Przez dokumenty ścisłego zarachowania należy rozumieć doku-
menty generowane z Systemu Informatycznego Lasów Państwo-
wych (dalej SILP3).

§ 2
1. W jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych - zwanych 

dalej: „jednostkami organizacyjnymi” - wprowadza się do stoso-
wania, z zastrzeżeniem ust. 3., następujące druki jako druki 
ścisłego zarachowania: 
1) asygnata, 
2) kwit podwozowy, 
3) kwit wywozowy, 
4) kwit skupu, 
5) czeki gotówkowe,
6) kasa przyjmie KP,
7) kasa wypłaci KW.

2. W jednostkach organizacyjnych stosuje się, zgodnie z obowią-
zującą w jednostce Instrukcją (Schematem) obiegu dokumentów 
i ich kontroli wewnętrznej, dokumenty ścisłego zarachowania,  
w tym w szczególności:
1) asygnata, 
2) kwit podwozowy, 
3) kwit wywozowy,
4) protokół przekazania,
5) kasa przyjmie KP,
6) kasa wypłaci KW,
7) faktura,
8) faktura korekta,
9) upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego,

10) upoważnienie do wykonywania odstrzału sanitarnego.

3. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych do usta-
nowienia w drodze zarządzenia – stosownie do potrzeb – dodat-
kowo, innych niż wymienione w ust. 1, druków ścisłego zaracho-
wania. 

§ 3
1. Zawartość merytoryczna druków ścisłego zarachowania,  

o których mowa w § 2 ust. 1, jest zgodna z zawartością meryto-
ryczną odpowiadających im wzorów druków określonych w Zarzą-
dzeniu nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
25 lipca 1996 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania  
w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych jednolitych 
wzorów druków wejściowych do Systemu Informatycznego Lasów 
Państwowych, przy czym nie określa się ich szaty graficznej.

2. Druki ścisłego zarachowania, o których mowa w § 2 ust. 1, dla 
celów ewidencji księgowej muszą być wykonane i wypełniane 
zapisem trwałym na nośniku papierowym. Przez trwały nośnik 
papierowy rozumie się taki nośnik, dla którego producent 
gwarantuje trwałość zapisów dłuższą od określonego odrębnymi 
przepisami okresu przechowywania danego dokumentu. 

3. Druki ścisłego zarachowania o których mowa w § 2 ust.1, mogą 
być stosowane w przypadku braku możliwości generowania  
z SILP dokumentów ścisłego zarachowania.

§ 4
1. Ustala się następujące zasady numeracji druków ścisłego zara-

chowania danego typu w jednostce organizacyjnej: 
1) numeracja każdego typu druku jest niepowtarzalna,
2) numeracja jest prowadzona dla każdego typu druku odrębnie, 
3) numeracja jest numeracją ciągłą w roku gospodarczym,
4) numeracja ta musi być różna od numeracji dokumentów 

ścisłego zarachowania (tego samego rodzaju).
2. Sposób nanoszenia numeracji na drukach ścisłego zaracho-

wania określi kierownik jednostki organizacyjnej. 
3. Dla druków ścisłego zarachowania należy prowadzić ewidencję 

pozwalającą na: 
1) ustalenie typu, ilości, daty przychodu druków ścisłego zara-

chowania oraz numerów tych: druków przyjętych przez 
jednostkę do użytkowania, 

2) ustalenie daty wydania, typu i ilości numerów druków ścisłego 
zarachowania oraz osoby odbierającej te druki do użytko-
wania,

3) ustalenie daty zwrotu, ilości, numerów, typu druku ścisłego 
zarachowania i osoby zdającej druki zużyte lub niewykorzy-
stane, 

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275, ze zmianami) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

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

3 SILP, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie w sprawie zasad funkcjonowania i zasad bezpieczeństwa systemu informa-
tycznego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, to Zintegrowany System Informatyczny Lasów Państwowych, zbiór elementów, których funkcją 
jest przetwarzanie, przechowywanie i przesyłanie danych w PGL LP przy użyciu zasobów informatycznych LP.
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4) ustalenie stanu ilościowego druków ścisłego zarachowania  
w jednostce.

§ 5
1. Ewidencja dokumentów ścisłego zarachowania, o których mowa 

w § 2 ust. 2 prowadzona jest w SILP.
2. Numeracja dokumentów ścisłego zarachowania, o których 

mowa w § 2 ust. 2 nadawana jest przez odpowiednią aplikację 
SILP, bez możliwości zmiany numeru przez użytkownika.

§ 6
1. Kierownik jednostki organizacyjnej w dokumentach regulujących 

działalność jednostki uwzględni sposób: 
1) numeracji druków ścisłego zarachowania, z uwzględnieniem 

zasad, o których mowa w § 4 ust. 1, 
2) ewidencji i obiegu druków oraz dokumentów ścisłego zara-

chowania (z określeniem osoby odpowiedzialnej za przecho-
wywanie, ewidencję i rozdział druków ścisłego zarachowania), 

3) inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, 
4) rozliczania druków ścisłego zarachowania z uwzględnieniem 

sposobu postępowania z nie wykorzystanymi w ciągu roku 
drukami,

5) sprawdzenia kompletności dokumentów ścisłego zaracho-
wania generowanych z SILP z uwzględnieniem sposobu 
postępowania z dokumentami anulowanymi.

2. W przypadku zaginięcia lub kradzieży druków ścisłego zaracho-
wania lub/i rejestratora leśniczego, pracownik, który był w posia-
daniu wyżej wymienionych druków, bądź rejestratora leśniczego 
zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie o tym zdarzeniu 
kierownika jednostki organizacyjnej.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2, kierownik 
jednostki organizacyjnej powiadamia o tym – niezależnie  
od podjęcia czynności wyjaśniających przyczyny tego zdarzenia, 
pozostałych pracowników jednostki, organy ścigania oraz 
jednostkę nadrzędną, celem rozpowszechnienia tej informacji 
wśród pozostałych jednostek organizacyjnych i podjęcia odpo-
wiednich działań. 

§ 7
Traci moc Zarządzenie nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 23 października 1996 roku w sprawie w spra-
wie druków ścisłego zarachowania obowiązujących w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych (znak GS-021-04-5/96) oraz 
zmieniające je Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych:

1) nr 22 z dnia 22 lipca 1997 roku,
2) nr 58 z dnia 27 listopada 1998 roku,
3) nr 25 z dnia 26 kwietnia 2009 roku,
4) nr 88 z dnia 23 grudnia 2013 roku.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą 

obowiązującą od dnia 01 stycznia 2022 roku. 

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica 

Zarządzenie nr 77
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

EM.800.15.2021

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. 5  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 42 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zasad 
ewidencji przychodu i rozchodu drewna w jednostkach organizacyj-
nych Lasów Państwowych (znak EM.800.2.2021)

§ 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 2021 r. poz. 1275, 1718) 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.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 77
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 30 grudnia 2021r.

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 Informatycznym 
Lasów Państwowych – SILP. Rejestracja podstawowych danych  
w zakresie obrotu drewnem na poziomie leśnictw odbywa się  
z wykorzystaniem rejestratora leśniczego - oprogramowanie 
Leśnik/Leśnik+ (element składowy SILP). Wprowadzone do reje-
stratora 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 (podsys-
temu) 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 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) oraz pozaklasowe (WDP);

W drewnie wielkowymiarowym (W0), pozaklasowym oraz 
specjalnym wyróżnia się klasy wymiarowe 1, 2 i 3, ponadto w drew-
nie W0 wyróżnia się klasy jakości A, B, C i D. W drewnie wielkowy-
miarowym kłodowanym wyróżnia się klasy jakości A, B, C, D i BC 
oraz klasy wymiarowe 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 wymiarowych (2, 3)
1.1.2. WB0 drewno wielkowymiarowe klasa jakości B – bez określenia według klas wymiarowych (1, 2, 3)
1.1.3. WC0 drewno wielkowymiarowe klasa jakości C – bez określenia według klas wymiarowych (1, 2, 3)
1.1.4. WD drewno wielkowymiarowe klasa jakości D według klas wymiarowych (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 wymiarowych (2K, 3K) kłód

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

Ciąg dalszy tabeli na str. 16
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Ciąg dalszy tabeli ze str. 15

Lp. Symbol Nazwa Uwagi
1.2.2.2. WBKG drewno w kłodach klasa jakości B – mierzone w sztukach grupowo według klas wymiarowych (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 wymiarowych (1K, 2K, 3K) 
kłód

1.2.3.2. WCKG drewno w kłodach klasa jakości C – mierzone w sztukach 
grupowo

według klas wymiarowych (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 wymiarowych (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 wymiarowe

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 wymiarowych (1K, 2K, 3K) 
kłód

1.2.4.2. WDKG drewno w kłodach klasy jakości D – mierzone w sztukach 
grupowo

według klas wymiarowych (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 wymiarowych (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 wymiarowe

1.2.5. WBCK drewno w kłodach klasy jakości BC

1.2.5.1. WBCKP drewno w kłodach klasa jakości BC – mierzone w sztukach 
pojedynczo

według klas wymiarowych (1K, 2K, 3K) 
kłód

1.2.5.2. WBCKG drewno w kłodach klasa jakości BC – mierzone w sztukach 
grupowo

według klas wymiarowych (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 wymiarowych (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 wymiarowe

1.2.5.4. WBCKW drewno w kłodach klasa jakości BC – mierzone w stosach 
(wstępny pomiar) 2 klasa wymiarowa (2K)

1.3. W13 Drewno specjalne

1.3.1. WA1 drewno wielkowymiarowe specjalne klasa jakości A1 –  
drewno okleinowe według klas wymiarowych (2, 3)

1.3.2. WB1 drewno wielkowymiarowe specjalne klasa jakości B1 –  
drewno sklejkowe według klas wymiarowych (1, 2, 3)

1.3.3. WC1 drewno wielkowymiarowe specjalne klasa jakości C1 –  
drewno na słupy według klas wymiarowych (1, 2, 3)

1.4. WDP Drewno pozaklasowe
1.4.1. WDP drewno wielkowymiarowe pozaklasowe według klas wymiarowych (1, 2, 3)
2. S Drewno średniowymiarowe
2.1. S10 drewno średniowymiarowe grupa 1 – bez określenia
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

Dokończenie tabeli na str. 17
1 Skrót dg oznacza średnicę górną
2 Klasa grubości 3 K - 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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Dokończenie tabeli ze str. 16

Lp. Symbol Nazwa Uwagi

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 wymiarowych (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.

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 sprzedażna podstawie cennika sprzedaży detalicznej
18 Eksport
19 dostawa wewnątrzwspólnotowa
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III. DOKUMENTACJA

Zapisy ewidencji drewna mogą być dokonywane tylko  
na podstawie prawidłowo sporządzonych niżej wymienionych 
dokumentów. Szczegółowy sposób wypełniania formularzy wynika  
z zapisów właściwego zarządzenia w sprawie wzornika druków 
obowiązujących w Lasach Państwowych. W przypadku dokumen-
tów generowanych w programie Leśnik/Leśnik+, jeżeli ww. wzornik 
druków nie prezentuje zasad ich wypełniania, stosuje się z instruk-
cję użytkownika programu Leśnik/Leśnik+.

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.

Przypisanie dokumentów do druków lub dokumentów ścisłego 
zarachowania określa zarządzenie właściwe w sprawie druków 
ścisłego zarachowania obowiązujących w jednostkach organizacyj-
nych Lasów Państwowych.

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 użytko-
wania i innych informacji potrzebnych do wyliczenia wynagro-
dzeń, ewidencji posuszu. ROD sporządza się w rejestratorze 
leśniczego. Dopuszcza się 
w uzasadnionych wypadkach sporządzenie ROD ręczne. 

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

nabywanego z lasów i zadrzewień nie stanowiących własności 
Państwa.

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 (ilości) 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. 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 ilość sztuk dla każdej śred-
nicy górnej bez kory.  

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, odpo-
wiedzialność cywilno-prawna 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.

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 ilość 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 ewiden-
cyjnym, a faktycznym i stanowi podstawę  do likwidacji tych 
różnic drogą odpowiednich 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 
finansowej.

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)
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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 ilość 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 przy-
chodu 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 grupa 2, 
3 i 4 oraz dłużyc grupy 1  jak w pkt. 2a).

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

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

 Dla drewna grupy 3 podgrupy B przechowywane informacje 
to 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.  Asygnatę wystawia się na podstawie zatwierdzonego magazynu 

drewna.
3.  Asygnatę sporządza się w rejestratorze lub ręcznie.
4.  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 ilość sztuk dla każdej średnicy.

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 ilość sztuk dla każdej średnicy.

K. FAKTURA VAT /FV/ 
Przy sprzedaży prowadzonej w biurze nadleśnictwa możliwe 

jest uznanie drukowanej bezpośrednio z SILP Faktury VAT  
za dokument rozchodu (wydania) drewna (bez uprzedniej koniecz-
ności wypisywania i wprowadzania dokumentu wejściowego  
do SILP np. asygnaty).
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ZARZĄDZENIE NR 78
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie wdrożenia w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 
regulaminu zgłaszania przypadków nieprawidłowości 

oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń 

GI.0210.8.2021

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach 
(t.j. z 16.06.2021r. Dz. U. z 2021r., poz. 1275),§ 6 Statutu Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (zarz. nr 50 Mini-
stra OŚZNiLz dnia 18.05.1994 r. w sprawie nadania statutu 
Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe) zarzą-
dzam, co następuje:

§1
Wdrażam w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych proce-

durę zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób 
dokonujących zgłoszeń w poniższym brzmieniu. 

§2
1. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Dyrekcji 

Generalnej Lasów Państwowych. 
2. Pracownicy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zobowią-

zani są do zapoznania się z procedurą oraz pisemnego poświad-
czenia zapoznania się. Za dopełnienie obowiązku zapoznania 
obecnych oraz przyszłych pracowników z procedurą odpowie-
dzialny jest Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych.

§3
Niniejsza procedura umożliwia jawne, poufne lub anonimowe 

dokonywanie zgłoszeń przez pracowników Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych i ich rzetelne oraz terminowe rozpoznanie  
z uwzględnieniem konieczności ochrony osób dokonujących zgłoszeń. 

§ 4
Przez użyte w procedurze określenia rozumie się: 

1) anonim – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest 
możliwa identyfikacja tożsamości; 

2) działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub 
zaniechanie, związane z dokonanym zgłoszeniem nieprawidło-
wości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji 
osoby dokonującej zgłoszenia; 

3) działania następcze – działania podjęte przez odbiorcę zgło-
szenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgło-
szeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia 
naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez 
takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie 
wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane  
w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury przyjmo-
wania i weryfikacji zgłoszeń; 

4) informacje na temat naruszeń – dowody potwierdzające 
faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia  
co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono; 

5) kontekst związany z pracą – obecne lub przyszłe działania zwią-
zane z pracą, w ramach których – niezależnie od charakteru tych 
działań – osoby mogą uzyskać informacje na temat naruszeń  
i doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia 
takich informacji; 

6) naruszenie – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne  
z prawem; 

7) osoba dokonująca zgłoszenia – osoba fizyczna, która zgłasza 
lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane 
w kontekście związanym z pracą; 

8) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, 
która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności  
i której pomoc nie powinna zostać ujawniona; 

9) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna 
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną  
w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopu-
ściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;

10) zgłoszenie wewnętrzne – przekazanie informacji o naruszeniu 
prawa pracodawcy;

11) zgłoszenie zewnętrzne – przekazanie informacji o naruszeniu 
prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu;

12) zgłoszenie – zarówno zgłoszenie wewnętrzne jak i zewnętrzne. 

§ 5
Przedmiot zgłoszenia może dotyczyć w szczególności: 

1) zamówień publicznych;
2) naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać 

zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej; 
3) naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja 

oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach 
pracowniczych lub służbowych; 

4) naruszenia stwarzającego lub mogącego stwarzać zagrożenie 
dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska; 

5) działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne 
lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświad-
czenia nieprawdy, itd; 

6) naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatko-
wych; 

7) ochrony prywatności i danych osobowych;
8) działalności zmierzającej do zatajenia któregokolwiek z naru-

szeń wymienionych w punktach 1 –7. 

§ 6
1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie 

zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniej-
szej procedury, w tym monitorowanie przestrzegania ustalonych 
zasad postępowania przez podległych pracowników orazzgła-
szanie naruszeń właściwym organom odpowiada Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych. Za wykonanie niniejszej proce-
dury odpowiada Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

2. Inspekcja Lasów Państwowych odpowiedzialna jest za: 
a) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, 
b) prowadzenie rejestru zgłoszeńwewnętrznych, 
c) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia wewnętrz-

nego, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, 
w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, 
których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy, 

d) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonu-
jącej zgłoszenia, w szczególności udzielenie odpowiedzi, 

e) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia,
 f) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postę-

powań.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów 

Państwowych współpracują z Inspekcją Lasów Państwowychw 
zakresiewyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgło-
szeniu wewnętrznym.
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3. Pracownicy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w szcze-
gólności: 
a) przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy 

wykonywaniu powierzonych zadań, 
b) dokonują analizy ryzyk i informują bezpośredniego przełożo-

nego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach,
c) na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone nieprawidłowości, 
d) udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawi-

dłowości, 
e) w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem 

zewnętrznym prezentują postawę sprzyjającą przeciwdzia-
łaniu wszelkim nieprawidłowościom. 

§ 7
1. Zgłoszenia wewnętrzne dokonywane mogą być poprzez dedyko-

wane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Dyrekcji Gene-
ralnej Lasów Państwowych, w szczególności: 
1) za pomocą poczty elektronicznej na adres:
    sekretariat.zgloszenia@lasy.gov.pl; 
2) w formie listownej z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie 

nieprawidłowości” na adres: Dyrekcja Generalna Lasów 
Państwowych;ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, 

3) osobiście lub telefonicznie do pracownika Inspekcji Lasów 
Państwowych w DGLP (wew. nr tel. 125).Pracownik,  
do którego telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość doku-
mentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, protokołu  
lub nagrania rozmowy.

2. Zgłoszenie wewnętrzne może mieć charakter: 
1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujaw-

nienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyja-
śnienie zgłoszenia; 

2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się  
na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu; 

3) anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować 
osoby dokonującej zgłoszenia. 

§ 8
1. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności: 

1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, 
miejsce pracy (nie dotyczy zgłoszeń anonimowych); 

2) datę i miejsce sporządzenia; 
3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, 

nazwisko, stanowisko, miejsce pracy; 
4) opis naruszenia prawa oraz jego datę. 

2. Zgłoszeniewewnętrzne dodatkowo może zostać udokumento-
wane zebranymi dowodami i wykazem świadków. 

3. Wzór karty zgłoszenia, stanowi załącznik nr 1 do procedury. 

§ 9
1. Zgłoszenia wewnętrzne, o których mowa w § 8 rejestrowane 

przez Inspekcję Lasów Państwowych, zgodnie ze wzorem reje-
stru określonym w załączniku nr 2 do procedury. W przypadku 
zgłoszenia zawierającego dane osobowe osoby dokonującej 
zgłoszenia pracownik w terminie 7 dni wysyła potwierdzenie 
przyjęcia zgłoszenia. 

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 dokonuje weryfikacji zgło-
szenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następ-
czych. 

3. Działanie następcze prowadzone jest bez zbędnej zwłoki. 
4. Wyniki przedstawiane sąw terminie do 3 miesięcy od potwier-

dzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania 
potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni  
od dokonania zgłoszenia. 

§ 10
1. Zgłoszenia wewnętrzne traktowane są z należytą powagą  

i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu 
obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu. 

2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych wszyscy uczest-

nicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej 
staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybio-
nych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia  
w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszano-
wania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których 
zgłoszenie dotyczy. 

§ 11
1. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie-

wewnętrzne, w szczególności, może zostać uznane za: 
1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze 

lub zawiadamia się organy ścigania lub inne organy upoważ-
nione do rozpoznania w zakresie swej właściwości wykrytego 
naruszenia; 

2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala 
się zgłoszenie. 

2. Komórką odpowiedzialną za rozstrzygnięcie w przedmiocie zgło-
szenia wewnętrznego jest Inspekcja Lasów Państwowych. 

§ 12
1. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia i osoby, 

które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej 
wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego 
podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie 
uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie  
w zakresie dokonanych zgłoszeń. 

§ 13
1. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej  

w dokonaniu zgłoszenia pracodawca zapewnia ochronę przed 
możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, 
dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez 
innych pracowników. 

2. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 pracodawca,  
w szczególności: 
1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady 

poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości  
na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po 
jego zakończeniu, z zastrzeżeniem § 14; 

2) doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem pracy 
pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie 
jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem 
osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej  
w dokonaniu zgłoszenia; 

3. Działania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują przede 
wszystkim: 
1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób 

uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego,  
a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej 
zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgło-
szenia, 

2) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, 
pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania  
w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyja-
śniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgło-
szenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, 

3) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzy-
mały zobowiązania, o którym mowa powyżej, zgodnie  
z Regulaminem pracy. 

§ 14
Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować 

o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się 
konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego. 

§ 15
Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej 

niż raz na dwa lata. 
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§ 16
1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez 

uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne należy złożyć do organu publicznego lub 

organu centralnego (Rzecznika Praw Obywatelskich) właści-
wego wdziedzinach należących do zakresu działania tych 
organów.

3. Organy, o których mowa §16 ust. 2 powinny posiadać na swoich 
stronach internetowych informację o danych kontaktowych 
umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, w szcze-
gólności adres pocztowy i elektroniczny oraz numer infolinii

§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowa-

nie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europej-

skiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających 
naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania 
karnego i Kodeksu karnego.

§18
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica 

Załącznik nr 1 
do procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości

oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Formularz zgłoszenia wewnętrznego 

w ….........................

(dane komórki organizacyjnej)

Data sporządzenia:
Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy: TAK NIE
Zgłoszenie imienne: 
Imię i nazwisko: 
Dane kontaktowe: 
Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych: TAK NIE
Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie? 
• działania o charakterze korupcyjnym 
• konflikt interesów 
• mobbing 
• inne
Treść zgłoszenia 
Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz: (z poniższej listy wybierz  
elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać) 
• Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).
• Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości. 
• Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić? 
• Jaki był/jest czas trwania naruszenia
• Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w firmie, media, inne władze). 
• Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?
• Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?
Fakultatywnie: Dowody i świadkowie; wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków 
Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: 
1) działam w dobrej wierze, 
2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
3) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu 
    zgłoszenia, 

……............……………………………………………………………
        data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia 
                (nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimu)
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Załącznik nr 2 do
procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości

oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Nr Data wpływu 
zgłoszenia

Dane osoby  
dokonującej 
zgłoszenia /

anonim
Przedmiot naruszenia

Data  
potwierdzenia 

przyjęcia  
zgłoszenia

Data  
przekazania 
informacji 
zwrotnej

Działania następcze
Data  

zakończenia 
sprawy

ZARZĄDZENIE nr 79
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych 
w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia 

przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

ES.2280.284.2021

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 (Dz.U. z 2021 r., poz.1275 ze zm.), w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. 
– w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 1a i 3 ustawy o lasach3–

– zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Określa się zasady powiększania zasobów leśnych w wyniku 

nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez 
jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe w trybie art. 37 ustawy o lasach.

2. Zasady, o których mowa w ust. 1, mają na celu powiększanie 
zasobów leśnych Skarbu Państwa, w wyniku nabywania lasów  
i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organi-
zacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
zgodnie z art. 8 pkt 2 i 4 oraz art. 14 ust. 1 ustawy o lasach.

3. Przedmiotem zasad, o których mowa w ust. 1, jest:
1) określenie zadań jednostek organizacyjnych PGL LP  

w ramach powiększania zasobów leśnych w wyniku naby-
wania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia;

2) określenie sposobu raportowania przez jednostki organiza-
cyjne PGL LP o powiększaniu zasobów leśnych w wyniku 
nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia;

§ 2
1. Nadleśniczy zobowiązany jest do stałego podejmowania działań 

celem nabywania lasów lub gruntów przeznaczonych do zale-
sienia, na podstawie art. 37 ustawy o lasach.

2. Nabywanie gruntów, w tym przeznaczonych do zalesienia 
odbywa się stosownie do przepisów ustawy o lasach, w szcze-
gólności art. 37 ust. 1 ustawy o lasach.

3. W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Nadleśniczy 
jest zobowiązany w szczególności do:
1) umieszczania informacji o chęci zakupu lasów lub gruntów 

przeznaczonych do zalesienia na stronie internetowej nadleś- 
nictwa;

2) umieszczania informacji o chęci zakupu lasów lub gruntów 
przeznaczonych do zalesienia na profilach nadleśnictwa  
w mediach społecznościowych;

3) umieszczania informacji o chęci zakupu lasów lub gruntów 
przeznaczonych do zalesienia w prasie o zasięgu lokalnym;

4) umieszczania informacji o chęci zakupu lasów lub gruntów 
przeznaczonych do zalesienia na lokalnych portalach inter-
netowych w obszarze zasięgu terytorialnego nadleśnictwa;

5) umieszczania informacji o chęci zakupu lasów lub gruntów 
przeznaczonych do zalesienia na tablicach informacyjnych 
nadleśnictwa;

6) umieszczania informacji o chęci zakupu lasów lub gruntów 
przeznaczonych do zalesienia na tablicach informacyjnych  
w jednostkach samorządu terytorialnego;

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) 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, zaś pkt 3 stanowi, że Dyrektor Generalny 
Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
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7) bieżącego monitorowania ofert sprzedaży lasów lub gruntów 
przeznaczonych do zalesienia w zasięgu terytorialnym 
właściwego nadleśnictwa, pojawiających się w prasie  
o zasięgu lokalnym oraz lokalnych portalach internetowych;

8) podejmowania rozmów bezpośrednio z właścicielami lasów 
lub gruntów przeznaczonych do zalesienia zainteresowa-
nymi ich sprzedażą.

§ 3
1. Nadleśniczy corocznie, w terminie do 1 lutego, przedkłada 

właściwemu dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwo-
wych raport nt. powiększania zasobów leśnych w wyniku naby-
wania lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia  
na podstawie art. 37 ustawy o lasach w nadleśnictwie, zwany 
dalej „Raportem z nabywania gruntów w trybie art. 37 ustawy  
o lasach”. 

2. Raport jw. obejmuje w szczególności:
1) informację dotyczącą gruntów, o których mowa w § 1ust. 1, 

nabytych w poprzedzającym roku kalendarzowym;
2) informację dotyczącą dokonanych zalesień na gruntach,  

o których mowa w pkt. 1;
3) informację o działaniach, o których mowa w § 2 ust. 4, podję-

tych w poprzedzającym roku kalendarzowym. 
3. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych corocznie  

w terminie do 1 marca przedkłada Dyrektorowi Generalnemu 
Lasów Państwowych informację o powiększaniu zasobów 
leśnych w wyniku nabywania lasów lub gruntów przeznaczonych 
do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy o lasach przez nadzo-
rowane nadleśnictwa w poprzedzającym roku kalendarzowym. 

§ 4
1. Środki finansowe na nabywanie gruntów, o których mowa  

w § 2 ust. 1 pochodzą ze środków własnych nadleśnictw,  
z uwzględnieniem Zarządzenia nr 70 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania przy przekazywaniu 
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych 
mienia, znajdującego się w zarządzie PGL LP  
(zn. spr. ZI.234.19.2019), a w przypadku braku możliwości finan-
sowania ze środków własnych, finansowanie odbywa się  
ze środków związanych z funduszem leśnym, stosownie  
do art. 58 ust. 2 pkt 5b ustawy o lasach.

2. Nadleśniczy może wnioskować do Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych o sfinansowanie nabycia gruntów,  
o których mowa w § 2 ust. 1 w przypadku, gdy wykaże brak 
możliwości finansowania nabycia ze środków własnych nadleś- 
nictwa z uwzględnieniem § 4 ust. 1.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

DECYZJA NR 150
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany składu Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

GD.7161.7.2.2021

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275), w związku z § 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 wyko-
naniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, okre-
ślonego m.in. przepisem art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach,  
§ 8 ust. 1 i 2  Zarządzenia nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 18 września 2002 r. w sprawie zasad funkcjo-
nowania Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, powołanego 
Zarządzeniem nr 26 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych  
z 15 grudnia 1986 r. (znak: P-3-0102-16/86) w sprawie utworzenia 
Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, § 1 Zarządzenia nr 20 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 marca 2016 r. 
w sprawie zasad funkcjonowania Ośrodka Kultury Leśnej w Gołu-
chowie oraz Leśnego Banku Genów Kostrzyca – postanawiam,  
co następuje:

§ 1
W związku ze złożeniem rezygnacji z udziału w pracach Rady 

Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, zwanej dalej 
„Radą”, powołanej decyzją nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady 
Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, znak 
ZE.7161.4.1.2019, na okres kadencji 2019 – 2022, zmienionej 
decyzją nr 111 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 

1 października 2021 r. znak 7161.7.2.2021 odwołuję Pana  
prof. dr hab. Władysława Chałupkę ze składu Rady.

§ 2
Aktualny skład osobowy Rady, z uwzględnieniem zmian wpro-

wadzonych niniejszą decyzją, jest następujący:
1. Bartosz Michał Bazela – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Toruniu,
2. Dr Michał Ciepłucha – Dyrektor Centrum Informacyjnego 

Lasów Państwowych,
3. Prof. UPP dr hab. Władysław Danielewicz – Katedra Botaniki 

Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
4. Aleksandra Durkowska – zastępca Prezesa Zarządu Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu,

5. Prof. dr hab. Roman Gornowicz – Katedra Techniki Leśnej, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

6. Prof. dr hab. Jacek Hilszczański – Dyrektor Instytutu Badaw-
czego Leśnictwa,

7. Dr inż. Andrzej Konieczny – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Poznaniu,

8. Tomasz Olszewski – p. o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych we Wrocławiu,

9. Prof. dr. hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz – Katedra Użytko-
wania Lasu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie,
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10. Prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski – Dziekan Wydziału 
Leśnego, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,

11. Robert Popkowski – Sejmik Województwa Wielkopolskiego,
12. Dr inż. Paweł Strzeliński – Katedra Urządzania Lasu, Uniwer-

sytet Przyrodniczy w Poznaniu,
13. Jacek Zadura – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

§ 3
Pozostałe zapisy decyzji nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 15 marca 2019 r. pozostają bez zmian.

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica 

Decyzja nr 151
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą 
„Identyfikacja lasów na gruntach porolnych w skali kraju na podstawie archiwalnych 
i współczesnych danych satelitarnych oraz wykrywanie osłabionych drzewostanów 

na podstawie satelitarnych wskaźników spektralnych”

 Znak: EZ.5001.45.1.2021

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 Generalnego 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 Zarządzenie 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 „Identyfikacja lasów na 

gruntach porolnych w skali kraju na podstawie archiwalnych  
i współczesnych danych satelitarnych oraz wykrywanie osłabio-
nych drzewostanów na podstawie satelitarnych wskaźników 
spektralnych” należy zlecić Instytutowi Geodezji i Kartografii, 
zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz 
na warunkach, które zostaną określone w umowie.

1) Okres realizacji badań około 36 miesięcy,
2) Koszty planowane ogółem – 9 116 757,20 zł brutto, w tym  

na 2022 r. - 999 313,16 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275.) 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 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 przypadają wyłącz-
nie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności – całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający,

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 zostało zmienione zarządzeniem nr 11 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 lutego 2021 r.
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Decyzja nr 153
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 3 grudnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej z zakresu bezpieczeństwa: 
obiegu dokumentów, danych osobowych oraz eksploatacji zasobów informatycznych w CILP

GI.0210.7.2021

Na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach1 w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z § 8 ust. 2 pkt 4 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe3 
oraz § 13 ust. 2 Zarządzenia nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie kontroli instytucjo-
nalnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe4, 

– zlecam, co następuje

§ 1.
1. Kontrolę doraźną dotyczącą bezpieczeństwa: obiegu doku-

mentów, danych osobowych oraz eksploatacji zasobów informa-
tycznych w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych.

2. Kontrolę należy przeprowadzić z punktu widzenia kryteriów 
legalności, celowości i rzetelności.

3. Kontrolę przeprowadzi Inspekcja Lasów Państwowych.

§ 2
1. Z ustaleń dokonanych w postępowaniu kontrolnym należy 

sporządzić sprawozdanie lub protokół kontroli, zgodnie  

z § 52 ust. 3 oraz Działem III, Zarządzenia nr 50 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lipca 2018 r.  
w sprawie kontroli instytucjonalnej w Państwowym Gospodar-
stwie Leśnym Lasy Państwowe.

2. Czynności kontrolne należy dokumentować zgodnie z postano-
wieniami Działu II Wszczęcie postępowania kontrolnego i doku-
mentowanie czynności kontrolnych Zarządzenia nr 50 Dyrektora 
Generalnego lasów Państwowych z dnia 24 lipca 2018 r.  
w sprawie kontroli instytucjonalnej w Państwowym Gospodar-
stwie Leśnym Lasy Państwowe.

§ 3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica 

Decyzja nr 154  
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie wyboru banków do współpracy z jednostkami organizacyjnymi 
Lasów Państwowych na rok 2022

EP.3113.3.2021

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe2 - w wykonaniu zadań określonych w ustawie 
o lasach w odniesieniu do gospodarowania środkami funduszu leś-

nego oraz zadań związanych z wykonywaniem rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe3 postanawiam, co następuje

1 Art. 33. ust. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1275, 1718) 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 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe (Dz.U. 94.134.692).

1 Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 ze zm.) stanowi, że „Dyrektor Generalny w szczególności: (...) inicjuje, 
koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych o zasięgu krajowym”.

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 W § 8 ust. 2 pkt 4 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowi, że Dyrektor Generalny kontroluje działania jednostki organizacyjnej Lasów 
Państwowych.

4 § 13 ust. 2 Zarządzenia nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej w PGL LP stanowi, że decyzję  
o przeprowadzeniu kontroli doraźnej podejmuje Dyrektor Generalny lub odpowiednio dyrektor regionalny.



27BILP 1/2022

§1
W związku z upływem ustalonego na dzień 30 listopada 2021 r. 

terminu składania przez banki ofert współpracy z jednostkami orga-
nizacyjnymi Lasów Państwowych, po zapoznaniu się ze złożonymi 
ofertami, wydział właściwy ds. planowania w DGLP dokonał ich 
oceny. Listę banków, do których skierowano zaproszenie do skła-
dania ofert oraz listę banków, które złożyły oferty, prezentuje 
załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 

§2
Oceny ofert dokonano na podstawie kryteriów przedstawionych 

w załączniku nr 2. Zaproszenie do podpisania umów ramowych 
dotyczących współpracy z jednostkami organizacyjnymi Lasów 
Państwowych należy skierować do następujących banków:

1) PKO BP S.A., 
2) PEKAO S.A., 
3) BNP PARIBAS S.A., 
4) BOŚ S.A., 
5) SANTANDER BANK S.A., 

6) ING BŚ S.A., 
7) BANK Pocztowy S.A., 
8) ALIOR Bank S.A,
9) BGK S.A.. 

§3
W związku z wyborem banków wskazanych w §2, zobowiązuję 

wydział właściwy ds. planowania w DGLP do przygotowania umów 
ramowych określających zasady współpracy banków z jednostkami 
organizacyjnymi Lasów Państwowych.

§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica 

Decyzja nr 155
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany decyzji nr 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wykorzystania środków, związanych z funduszem leśnym, na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, 

oraz zagrożenia pożarowego od zdewastowanych lasów w posiadaniu osób fizycznych na terenie gmin, 
określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. 
w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., 

w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych 

ZG.750.4.2021

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  w art. 56 ust. 2 
ustawy o lasach3 

– postanawiam, co następuje:

§ 1.
W decyzji nr 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wykorzystania środków, 
związanych z funduszem leśnym, na łagodzenie zagrożenia 
bezpieczeństwa publicznego, oraz zagrożenia pożarowego  
od zdewastowanych lasów w posiadaniu osób fizycznych na tere-
nie gmin, określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych  
w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się 
szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budow-
lanych (ZG.750.2.2017) w § 2 po pkt. 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) ostatnim warunkiem zaangażowania środków, o których 
mowa w § 1, jest zachowanie następujących terminów:
a) uporządkowanie lasu zdewastowanego zostało ukoń-

czone przed dniem 1 stycznia 2022 r.,
b) wystąpienie nadleśnictwa o przekazanie środków wpły-

nęło do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych do dnia  
20 stycznia 2022 r.”.

§ 2.
Decyzja niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica 

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1275) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

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

3 Powołany przepis ustawy o lasach stanowi, że środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. 
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Decyzja nr 156
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą 
„Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych 

w Polsce w latach 2022-2026”

EZ.5001.57.1.2021

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 Generalnego 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 Zarządzenie 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 „Krótkoterminowa 

prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób 
infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2022-2026” 
należy zlecić Instytutowi Badawczemu Leśnictwa, 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 – 4 089 560 zł brutto, w tym  

na 2022 r. około 817 912 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 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 
przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności – całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający,

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 zostało zmienione zarządzeniem nr 11 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 lutego 2021 r.
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Decyzja nr 157
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 28 grudnia 2021 r.

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

EZ.5001.58.1.2021

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 Generalnego 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 Zarządzenie 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 „Oznaczanie sprawców 

chorób i szkodników drzew leśnych” należy zlecić Instytutowi 
Badawczemu Leśnictwa, zgodnie z ustalonym poniżej okresem 
i kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone 
w umowie.
1) Okres realizacji badań około 48 miesięcy,
2) Koszty planowane ogółem – 2 760 000 zł brutto, w tym  

na 2022 r. około 690 000 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 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 przypadają wyłącz-
nie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności – całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający,

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 zostało zmienione zarządzeniem nr 11 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 lutego 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 w Białymstoku

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1.

Białowieża
Białowieża

452B x-99
452D w

Białowieża
Białowieża

Wojciechówka 3/2
17-230 Białowieża

510/25, 413/18
BI2P/00032680/2
BI2P/00023249/3

711
(udział 684/1957)

240

Lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym z budynkiem 

gospodarczym.
Zasiedlony

Zatwierdzam:

Józef Kubica
p.o. Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych
Warszawa, dnia 14.12.2021 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

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.
Starogard 

Pelplin
169 m

Gogolewo Gniew
Gogolewo 38A 
83-140 Gniew

169/2
GD1T/00025733/3 

873

Budynek jednorodzinny.
Pustostan

2.
Starogard 
Starogard

244 h

Koteże
Starogard Gdański
Koteże, ul. Leśna 1

83-200 Starogard Gdański

244/4
GD1A/00007853/0 

478

Budynek jednorodzinny.
Pustostan

3.
Kolbudy 

Skrzeszewo
5 n

Leźno 
Żukowo

Leźno 76
80-298 Kokoszki

5/6
GD1R/00048055/1

1145

Budynek jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.

Zasiedlony

Zatwierdzam:

Józef Kubica
p.o. Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych
Warszawa, dnia 14.12.2021 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

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.

Tułowice
Niemodlin 

44 jx

Niemodlin 
Niemodlin

ul. Wojska Polskiego 1 lok. 4
49-100 Niemodlin

889/1
OP1O/00107081/6

663
(udział 63/1000)

Lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym.

Zasiedlony

2.

Prószków 
Prószków

152 i

Prószków 
Prószków

ul. Opolska 16A 
46-060 Prószków

152/10
OP1O/00092063/5 

94

Budynek mieszkalny.
Pustostan

3.

Opole 
Krasiejów

285 s

Krasiejów
 Ozimek

Krasiejów, ul. Sporacka 8/1 
46-040 Ozimek

285/4
OP1O/00147220/5

2367
(udział 3463/10000)

Lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym z budyn-

kiem gospodarczym.
Zasiedlony

4.
Rudziniec 
Rudziniec

53 h

Dąbrówka 
Wielowieś

ul. Główna 31/1 
44-187 Dąbrówka

53/5
GL1G/00069005/3

7009
(udział 1155/10000)

Lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym

z pomieszczeniem gospodar-
czym. Zasiedlony

5.
Namysłów 
Namysłów

739 a

Wierzbica Górna
Wołczyn

Wierzbica Górna 122
46-255 Wierzbica Górna

239/1
OP1U/00060182/7

 1116

Budynek jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.

Zasiedlony

6.
Prószków 
Prószków

394 j01

Chrzelice
Biała

Chrzelice 176a 
48-220 Łącznik

1675/4
OP1P/00044817/6

 1076

Budynek jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.

Zasiedlony

7.
Lubliniec 
Panoszów

64 g

Panoszów 
Ciasna

ul. Nadrzeczna 2/3
 42-793 Panoszów

327/123
CZ1L/00049361/4

1600
(udział 17/100)

Lokal mieszkalny w budynku 
trzyrodzinnym

z pomieszczeniem  
 gospodarczym. Zasiedlony

Ponowna publikacja wykazu 
 z BILP 9/2006

8.
Prószków 
Prószków

491 l01, o, p

Smolarnia 
Strzeleczki

Serwitut 14
47-370 Zielina

191/5
OP1S/00048319/5 

1485

Budynek jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.

Zasiedlony

Zatwierdzam:

Józef Kubica
p.o. Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych
Warszawa, dnia 14.12.2021 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

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.
Bircza
 Bircza
105 ax

Stara Bircza 
Bircza

Stara Bircza 8/1 
37-740 Bircza

30/4
PR1P/00018097/5

537
(udział 6270/10000)

Lokal mieszkalny w budynku 
dwurodzinnym.

Zasiedlony

2.
Bircza 
Bircza
105 ax

Stara Bircza 
Bircza

Stara Bircza 8/2 
37-740 Bircza

30/4
PR1P/00018097/5

537
(udział 3730/10000)

Lokal mieszkalny w budynku 
dwurodzinnym.

Pustostan

3.
Narol 
Narol
149 g

Narol 
Miasto Narol

ul. Bohaterów Września
1939 r. nr 42/4 
37-610 Narol

1809/6
PR1L/00052320/4

5397
(udział 12717/122766)

Lokal mieszkalny w budynku
sześciorodzinnym  
z pomieszczeniem 

gospodarczym.
Pustostan

4.
Oleszyce 
Oleszyce
142 g, h

Oleszyce 
Miasto Oleszyce

ul. Zamkowa 57B/6 
37-630 Oleszyce

303/1
PR1L/00049878/6

4395
(udział 6960/72570)

Lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym.

Zasiedlony

Zatwierdzam:

Józef Kubica
p.o. Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych
Warszawa, dnia 06.12.2021 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

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. Iława Drwęca
209 f01

Stanowo
Iława

Drwęca 1/2 
14-100 Ostróda

3209/5
EL1I/00001692/1 

951

Budynek jednorodzinny  
z trzema budynkami 

gospodarczymi.
Zasiedlony

2.
Iława 
Iława
126 a

Iława 
Iława

ul. Królowej Jadwigi 30/6
 14-200 Iława

112
EL1I/00027884/2

1313
(udział 66/1000)

Lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym.

Zasiedlony

3.
Iława
 Iława
126 a

Iława
 Iława

ul. Królowej Jadwigi 30/5
 14-200 Iława

112
EL1I/00027884/2

1313
(udział 96/1000)

Lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym.

Zasiedlony

4.
Iława
 Iława
126 a

Iława
 Iława

ul. Królowej Jadwigi 30/4
 14-200 Iława

112
EL1I/00027884/2

1313
(udział 96/1000)

Lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym.

Zasiedlony

Dokończenie tabeli na str. 33
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Dokończenie tabeli ze str. 32

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

5.
Iława
 Iława
126 a

Iława
 Iława

ul. Królowej Jadwigi 30/3
 14-200 Iława

112
EL1I/00027884/2

1313
(udział 94/1000)

Lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym.

Zasiedlony

6.
Iława
 Iława
126 a

Iława
 Iława

ul. Królowej Jadwigi 30/2
 14-200 Iława

112
EL1I/00027884/2

1313
(udział 119/1000)

Lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym.

Zasiedlony

7.
Iława
 Iława
126 a

Iława
 Iława

ul. Królowej Jadwigi 30/1
 14-200 Iława

112
EL1I/00027884/2

1313
(udział 89/1000)

Lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym.

Zasiedlony

8.
Ostrołęka
 Ostrołęka

152 lcz

Łęg Starościński
Lelis

Łęg Starościński 128
07-402 Lelis

1866/3
OS1O/00056262/2

 954

Budynek jednorodzinny.
Zasiedlony

9.
Wipsowo

 Purda
147 fcz

Bartoły Wielkie
 Barczewo

Bartoły Wielkie 28
11-010 Barczewo

3147/7
OL1O/00059855/9 

998

Budynek jednorodzinny.
Zasiedlony

Zatwierdzam:

Józef Kubica
p.o. Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych
Warszawa, dnia 06.12.2021 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

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.
Orneta 
Orneta
110 a

Nowy Dwór 
Orneta

Nowy Dwór 36/2 
11-130 Orneta

3348/1
OL1L/00035973/5

2539
(udział 361/1000)

Lokal mieszkalny w budynku 
dwurodzinnym z udziałem  
w budynku gospodarczym.

Zasiedlony

2.
Parciaki
Parciaki
372 g

Jastrząbka
Baranowo

Jastrząbka 62
06-320 Baranowo

2131/1
OS1O/00051392/7 

1539

Budynek jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.

Zasiedlony

3.
Lidzbark
Konopaty 

941 kcz

Lubowidz 
Lubowidz

ul. Jana Pawła II 85A 
09-304 Lubowidz

3234/13
PL2M/00017920/6 

901

Budynek jednorodzinny.
Zasiedlony

Zatwierdzam:

Józef Kubica
p.o. Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych
Warszawa, dnia 14.12.2021 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

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.
Potrzebowice 
Potrzebowice

52 p

Zawada
Wieleń

Łaski 2/1 
64-730 Wieleń

807
PO2T/00033485/7

1032
(udział 17/100)

Lokal mieszkalny w budynku 
dwurodzinnym.

Zasiedlony

2.
Potrzebowice 
Potrzebowice

52 p

Zawada
Wieleń

Łaski 2/2 
64-730 Wieleń

807
PO2T/00033485/7

1032
(udział 42/100)

Lokal mieszkalny w budynku 
dwurodzinnym.

Zasiedlony

Zatwierdzam:

Józef Kubica
p.o. Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych
Warszawa, dnia 14.12.2021 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

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.
Konstantynowo 
Konstantynowo

91A i

Pecna 
Mosina

Lipowa 10/1 
62-053 Pecna

719/2
PO1M/00060018/8

2407
(udział 19396/52717)

Lokal mieszkalny w budynku 
pięciorodzinnym z budynkiem 

gospodarczym i udziałem  
w budynku gospodarczym.

Zasiedlony

2.
Konstantynowo
 Konstantynowo

91A i

Pecna 
Mosina

Lipowa 10/2 
62-053 Pecna

719/2
PO1M/00060018/8

2407
(udział 8506/52717)

Lokal mieszkalny w budynku 
pięciorodzinnym z udziałem  
w budynku gospodarczym.

Zasiedlony

3.
Konstantynowo 
Konstantynowo

91A i

Pecna 
Mosina

Lipowa 10/3 
62-053 Pecna

719/2
PO1M/00060018/8

2407
(udział 8776/52717)

Lokal mieszkalny w budynku 
pięciorodzinnym z udziałem  
w  budynku gospodarczym.

Zasiedlony

4.
Konstantynowo 
Konstantynowo

91A i

Pecna 
Mosina

Lipowa 10/4 
62-053 Pecna

719/2
PO1M/00060018/8

2407
(udział 11121/52717)

Lokal mieszkalny w budynku 
pięciorodzinnym z udziałem  
w budynku gospodarczym.

Zasiedlony

5.
Konstantynowo 
Konstantynowo

91A i

Pecna 
Mosina

Lipowa 10/5 
62-053 Pecna

719/2
PO1M/00060018/8

2407
(udział 4918/52717)

Lokal mieszkalny w budynku 
pięciorodzinnym z udziałem  
w budynku gospodarczym.

Zasiedlony

6.
Syców 
Syców
184 m

Dziadowa Kłoda
Dziadowa Kłoda
ul. Akacjowa 3A

56-504 Dziadowa Kłoda

961
WR1E/00071744/9

631
(udział 5127/10000)

Lokal mieszkalny w budynku 
dwurodzinnym z budynkiem 

gospodarczym.
Zasiedlony

7.
Piaski
 Piaski

308 m02, l02

Gumienice 
Pogorzela

Dobrapomoc 2
63-860 Pogorzela

50308/2
PO1Y/00034502/6 

385

Budynek jednorodzinny.
Zasiedlony

Zatwierdzam:

Józef Kubica
p.o. Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych
Warszawa, dnia 14.12.2021 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

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.
Przysucha
 Przysucha

210 d

Janów 
Przysucha

ul. Targowa 58A/16 
26-400 Przysucha

3960/2
RA1P/00027494/7

6666
(udział 10720/227240)

Lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym z garażem.

Zasiedlony

2.
Skarżysko 
Szydłowiec

64 hcz

Sadek
Szydłowiec
Sadek 32/1

26-500 Szydłowiec

772/2
RA1S/00000901/1

2489
(udział 82404/248900)

Lokal mieszkalny w budynku 
trzyrodzinnym.

Zasiedlony

3.
Skarżysko 
Szydłowiec

64 hcz

Sadek
Szydłowiec
Sadek 32/2

26-500 Szydłowiec

772/2
RA1S/00000901/1

2489
(udział 63859/248900)

Lokal mieszkalny w budynku 
trzyrodzinnym.

Zasiedlony

4.
Skarżysko 
Szydłowiec

64 hcz

Sadek
Szydłowiec
Sadek 32/3

26-500 Szydłowiec

772/2
RA1S/00000901/1

2489
(udział 102637/248900)

Lokal mieszkalny w budynku 
trzyrodzinnym.

Zasiedlony

Zatwierdzam:

Józef Kubica
p.o. Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych
Warszawa, dnia 8.12.2021 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

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.
Sulęcin 
Sulęcin
131 p

Żubrów 
Sulęcin

Żubrów 12
69-200 Sulęcin

4478/3
GW1U/00015201/4 

900

Budynek jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym  

i garażem.
Zasiedlony

2.
Kłodawa 
Kłodawa
438 m

Santoczno
Kłodawa

Santoczno, ul. Brzozowa 4
 66-415 Kłodawa

392
GW1G/00075909/2

1025

Budynek jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.

Zasiedlony

Zatwierdzam:

Józef Kubica
p.o. Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych
Warszawa, dnia 14.12.2021 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

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.
Złocieniec 
Złocieniec
247 j, m

Złocieniec 
Złocieniec

ul. S. Myczkowskiego 1/11
78-520 Złocieniec

247/13; 247/22
KO1D/00024152/1 
KO1D/00024135/6

1724
(udział 608/10000)

71
(udział 1/1)

Lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym z budynkiem 

gospodarczym.
Zasiedlony

2.
RDLP w Szczecinku 

Biuro RDLP
1 c, d

Szczecinek 
Szczecinek

ul. Polna 13/10 
78-400 Szczecinek

198/1; 198/2
KO1I/00009604/9

1787; 1387
(udział 261/10000)

Lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym.

Pustostan

3.
Osusznica

Sierżno
1 f

Studzienice 
Studzienice

ul. Piastowska 22/6 
77-143 Studzienice

1/12
SL1B/00030443/9

4798
(udział 38/500)

Lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym

z pomieszczeniem 
gospodarczym.

Pustostan

Zatwierdzam:

Józef Kubica
p.o. Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych
Warszawa, dnia 14.12.2021 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1.
Toruń
Olek 

257 w

Toruń 
Toruń

Pl. Św. Katarzyny 13/6
87-100 Toruń

139
TO1T/00016676/4 
TO1T/00138577/1

950
(udział 96/950)

(udział 6686/67507)

Lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym.

Zasiedlony

2.
Dobrzejewice

Wąkole
415 y

Rachcin 
Bobrowniki

Okrągła 23/3 
87-617 Bobrowniki

2415/9
WL1L/00030429/8

8562
(udział 596/6419)

Lokal mieszkalny  
z pomieszczeniem 

gospodarczym.
Zasiedlony

3.
Trzebciny 

Sarnia Góra
146A i

Laski
Śliwice

Laski 32/3 
89-530 Śliwice

476
BY1T/00027204/9

1687
(udział 1387/10000)

Lokal mieszkalny 
z pomieszczeniem 

gospodarczym.
Zasiedlony

4.
Trzebciny 

Sarnia Góra
146A i

Laski
Śliwice

Laski 32/1 
89-530 Śliwice

476
BY1T/00027204/9

1687
(udział 7667/10000)

Lokal mieszkalny z dwoma 
pomieszczeniami 
gospodarczymi.

Zasiedlony

Dokończenie tabeli na str. 37
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Dokończenie tabeli ze str. 36

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

5.
Trzebciny 

Sarnia Góra
146A i

Laski
Śliwice

Laski 32/2 
89-530 Śliwice

476
BY1T/00027204/9

1687
(udział 946/10000)

Lokal mieszkalny z dwoma 
pomieszczeniami 
gospodarczymi.

Zasiedlony

Zatwierdzam:

Józef Kubica
p.o. Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych
Warszawa, dnia 14.12.2021 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

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.
Chocianów
Wierzbowa

175 t, w

Wierzbowa
Gromadka

Wierzbowa 55/1
59-706 Gromadka

810
JG1B/00032584/0

1953
(udział 52/100)
(udział 53/100)

Lokal mieszkalny w budynku
dwurodzinnym z udziałem  

w dwóch budynkach
gospodarczych.

Zasiedlony

2.
Miękinia
Miękinia
274 kx

Ratyń
Wrocław

ul. Gromadzka 40
54-007 Wrocław

11/6
WR1K/00272103/9

899

Budynek jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym.

Pustostan

3.
Jawor

Bolków
41A px

Bolków
Bolków

ul. Waryńskiego 8/8
59-420 Bolków

99/1
JG1K/00021623/5

1340
(udział 21/100)

Lokal mieszkalny w budynku
ośmiorodzinnym.

Zasiedlony

4.
Jawor

Bolków
41A px

Bolków
Bolków

ul. Waryńskiego 8/5
59-420 Bolków

99/1
JG1K/00021623/5

1340
(udział 22/100)

Lokal mieszkalny w budynku
ośmiorodzinnym z garażem.

Zasiedlony

Zatwierdzam:

Józef Kubica
p.o. Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych
Warszawa, dnia 14.12.2021 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

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. Torzym
Gądków Wielki 223 z

Dębrznica
Torzym

Dębrznica 2/2 
66-235 Torzym

7223/7
GW1U/00023815/0

2282
(udział 51/100)

Lokal mieszkalny w budynku 
trzyrodzinnym z udziałem  

w dwóch budynkach 
gospodarczych.

Zasiedlony

Zatwierdzam:

Józef Kubica
p.o. Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych
Warszawa, dnia 14.12.2021 r.
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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)

22.12.2021 r.

 02-18-1-02-126 -cx -00 160903_2.0086.AR.5.126/4 PsIV 0,0271 6,62

 02-18-1-02-126 -fx -00 160903_2.0086.AR.5.126/12 RV 0,1064 26,00

 02-18-1-02-126 -o -01 160903_2.0086.AR.5.126/16 dr 0,1054 21,70

 02-18-1-04-144 -d -01 160903_2.0086.AR.6.144/2 dr 0,1530 34,62

 02-18-1-04-154 -h -01
160903_2.0086.AR.6.154/1 dr 0,5860 115,83

 02-18-1-04-154 -~c -00

 02-18-1-04-159 -a -01
160903_2.0047.AR.4.159/1 dr 0,6676 162,09

 02-18-1-04-159 -~c -00

 02-18-1-04-171 -p -01
160903_2.0047.AR.4.171/1 dr 0,5203 107,78

 02-18-1-04-171 -~c -00

 02-18-3-12-245 -l -01 160903_2.0035.AR.7.245/1 dr 0,0425 10,24

 02-18-3-12-246 -g -01 160903_2.0035.AR.7.246/1 dr 0,4519 108,86

Razem: 2,6602 593,74

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Gmina  
Dobrzeń Wielki

160903_2.0086.AR.6.156 dr 0,5200 76,71

160903_2.0086.AR.6.157 dr 0,4500 80,15

160903_2.0047.AR.4.240 dr 2,5900 422,95

Razem: 3,5600 579,81

Jarosław Jańczyk
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kup

Kup, 23.12.2021 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Nadleśnictwo Kup

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r.,  
znak: ZS-D-2141-11/12, w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz. U. z 2021 r. poz.1275), Nadleśnictwo Kup informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości, na którą uzyskało 
zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, pismo z dnia 22.12.2021 r., znak spr.:ES.2261.13.2020.WD

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 23.12.2021 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
Nadleśnictwo Jarosław

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2020r. poz. 1463 ze zmianami), wytycznych w sprawie zamian 
lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych nadzorowanych przez Dyrektora RDLP  
w Krośnie znak: ZS.2261.1.2015, oraz zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 17 grudnia 2021 r., 
znak: ZS.2261.13.2021, Nadleśnictwo Jarosław informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z osobami 
prywatnymi.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

17.12.2021 r.

04-28-2-10-191-b-00 18-04-112-0006-566/1 Lzr-Ps V 0,0312

102,9504-28-2-10-191-c-00 18-04-112-0006-566/1 RVI 0,0938

04-28-2-10-191-d-00 18-04-112-0006-566/1 Bz 0,0250

04-28-2-10-191-b-00 18-04-112-0006-566/2 Lzr-Ps V 0,0312
112,07

04-28-2-10-191-c-00 18-04-112-0006-566/2 RVI 0,1321

Nadleśnictwo
Jarosław,

obręb leśny
Wiązownica,

leśnictwo Łapajówka

województwo
podkarpackie,

powiat jarosławski,
gmina Wiązownica,
obręb ewidencyjny

Radawa

Razem: 0,3133 215,02

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

osoby prywatne

18-04-112-0008-99 LsV 0,96
75,41

18-04-112-0008-98/4 LsV 0,85

18-04-112-0008-851 RVI 0,36

24,54
18-04-112-0008-852 RVI 0,27

18-04-112-0008-853 RVI 0,29

18-04-112-0008-854 RVI 0,14

18-04-052-0003-101/1 LsV 2,48 103,32

(województwo podkarpackie, 
powiat jarosławski, gmina 

Wiązownica, obręb ewidencyjny 
Surmaczówka)

Razem: 5,3500 203,27

Nadleśniczy
Tadeusz Ogonowski

Koniaczów, 21.12.2021 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań 
Nadleśnictwo Turek

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych (pismo DGLP z dnia 12 grudnia 2012 r., znak spr.: ZS-D-2141-11-2/12), dotyczącymi zamian dokonywanych na podstawie 
art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275), Nadleśnictwo Turek informuje o zamiarze przeprowadze-
nia transakcji zamiany nieruchomości. Na zamianę nadleśniczy Nadleśnictwa Turek uzyskał zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Poznaniu (pismo z dnia 09.11.2021 r., znak spr.: ZS.2261.2.2021).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

09.11.2021 r.

09-21-2-11-1A-o-00 30-27-092-0018-5501/10 K 0,1000 1 800,00

09-21-2-11-1A-s-00 30-27-092-0018-5501/12 K 0,2300 4 100,00

09-21-2-11-1A-l-00 30-27-092-0018-5501/14 Tr, K 0,6728 14 500,00

09-21-2-11-1A-n-00 30-27-092-0018-5501/16 Tr, K 0,2780 5 800,00

09-21-2-11-1A-r-00 30-27-092-0018-5501/18 Tr, K 0,5307 11 100,00

09-21-2-11-1A-x-00 30-27-092-0018-252/2 Tr, K 0,4979 10 500,00

09-21-2-11-1A-j-00 30-27-092-0018-237/1 Tr, K 0,6938 14 900,00

09-21-2-11-1A-h-00 30-27-092-0018-236/3 Tr, K 0,4360 9 400,00

Razem: 3,4392 72 100,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w zł)

PAK Kopalnia Węgla 
Brunatnego „Adamów” S.A. 

w likwidacji

30-27-092-0018-235/2 LsVI 1,2490 32 500,00

30-27-092-0018-236/6 LsVI 0,3367 8 900,00

30-27-092-0018-238/2 LsVI 1,0649 27 000,00

30-27-092-0018-247/2 LsVI 0,5286 13 400,00

30-27-092-0018-251/2 LsVI 0,7340 18 600,00

Razem: 3,9132 100 400,00

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Turek

Bartosz Perz
Turek, 23 listopada 2021 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
Nadleśnictwo Solec Kujawski

Zgodnie z „Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych" Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych przesłanymi pismem z dnia 12 grudnia 2012 r. (znak sprawy: ZS-D-2141-11-2/12), 
obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2013 r. dokonywanymi na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1275), Nadleśnictwo Solec Kujawski informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości  
z Gminą Solec Kujawski. Na dokonanie zamiany gruntów Nadleśnictwo Solec Kujawski uzyskało w dniu 21 grudnia 2021 r. zgodę Dyrek-
tora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (znak sprawy: ZS.2261.10.2021). 

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria 
użytku

pow.
(w ha)

wartość
netto

wartość
brutto

21.12.2021 r.

12-17-2-12-267-c-01 04-03-084-0001-2876 Ls 0,1209 45.965,00 56.536,95

12-17-2-12-267-b-00
12-17-2-12-267~a-00
12-17-2-12-267~b-00

04-03-084-0001-17267/18 Ls 0,8161 310.275,00 381.638,25

Razem: 0,9370 356.240,00 438.175,20

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

pow.
(w ha) 

wartość
netto

wartość
brutto

Gmina 
Solec Kujawski

04-03-085-0005-104 dr 0,5200 114.110,00 114.110,00

04-03-084-0001-22/4 dr 0,0400 7.190,00 7.190,00

04-03-084-0001-23 dr 0,1700 30.560,00 30.560,00

04-03-084-0001-8/1 RVI 0,0114 432,00 432,00

04-03-084-0001-8/2 RVI 2,6438 99.967,00 99.967,00

Razem: 3,3852 252.259,00 252.259,00*

* Gmina Solec Kujawski dokona dopłaty wartości nieruchomości na rzecz Nadleśnictwa Solec Kujawski w kwocie 
185.916,20 zł brutto.

Ireneusz Norbert Jałoza
Nadleśniczy

Nadleśnictwa Solec Kujawski
Solec Kujawski, 21 grudnia 2021 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze
Nadleśnictwo Lipinki

Na podstawie 38e ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1275 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 2012r. (zn. spr.: ZU-214-11/12), Nadleśnictwo Lipinki zamieszcza informację o zamia-
rze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości będących w zarządzie Nadleśnictwa. Zgoda na dokonanie zamiany została 
wydana w dniu 16 grudnia 2021 r. przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze (zn. spr.: ZS.2261.17.2.2021). 

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

 16.12.2021 r.

14-06-1-03-288 o-00 08-11-021-0006
Dz. ew. nr 1215 Bp 0,1149 141.000,00

14-06-1-03-288 o-00 08-11-021-0006
Dz. ew. nr 1216 Bp 0,1313 161.000,00

14-06-1-03-288 r-00 08-11-021-0006
Dz. ew. nr 1238 Bp 0,1132 139.000,00

Razem: 0,3594 441.000,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w zł)

Osoby fizyczne

08-11-052-0002
Dz. ew. nr 1/1

Ls III
Ls IV

0,3400
0,2800 23.000,00

08-11-052-0002
Dz. ew. nr 2/4

Ls III
Ls IV
Ls V

1,0291
2,0083
0,2879

119.000,00

08-11-052-0002
Dz. ew. nr 57/4

LS III
Ls V

1,0237
1,1734 82.000,00

08-11-052-0002
Dz. ew. nr 73/4

Ls IV
Ls V

1,5947
1,0886 94.000,00

08-11-052-0002
Dz. ew. nr 75

Ls III
Ls IV
Ls V

0,4141
0,5531
0,3400

44.000,00

08-11-052-0009
Dz. ew. nr 62/1

Ls IV
Ls V

0,5503
0,8077 51.000,00

08-11-052-0009
Dz. ew. nr 64

Ls IV
Ls V

0,4049
1,3883 64.000,00

Razem: 13,2841 477.000,00

Nadleśniczy 
Jan Lesser

Lipinki, dn. 17 grudnia 2021 r.
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OGŁOSZENIA

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka (RDLP Wrocław) unieważ-
nia legitymację Służby Leśnej o numerze 4/99.

Powodem unieważnienia jest zagubienie dokumentu przez 
użytkownika.

Kazimierz Śpiewak 
Nadleśniczy

Bystrzyca Kłodzka, 18.01.2021 r.



45BILP 1/2022

NOTATKI



46 BILP 1/2022

NOTATKI



47BILP 1/2022

NOTATKI



48 BILP 1/2022

NOTATKI



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: Małgorzata Haze
tel. 606 121 386

e-mail: malgorzata.haze@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: Agnieszka Sijka
tel. 22 185 53 82

e-mail: agnieszka.sijka@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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