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ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 25 stycznia 2022 r. do 18 lutego 2022 r.)

l Zarządzenie nr 9 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów munduru 
leśnika według nowego wzoru (EO.240.1.2022)

l Zarządzenie nr 10 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie nadzoru nad zachowaniem zgodności  
ze wzorcem mundurów leśnika według nowego wzoru (EZ.241.2.2022)

l Zarządzenie nr 11 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
30 sierpnia 2018 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (GS.012.1.2022)

l Zarządzenie nr 12 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
18 września 2017 r. w sprawie zasad funkcjonowania i zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego w Państwowym Gospodar-
stwie Leśnym Lasy Państwowe (EI.413.4.2022)

l Zarządzenie nr 13 z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 14 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
27 lutego 2019 roku w sprawie określenia celów, zadań oraz zasad funkcjonowania Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych 
(GD.013.1.2022)

l Zarządzenie nr 14 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie doraźnego wyposażenia i testowania munduru galowego leśnika (GD.0210.1.2022)

l Zarządzenie nr 15 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw nowelizacji obowiązujących w PGL LP 
zasad posiadania broni palnej i środków przymusu bezpośredniego przez Straż Leśną (GS.0070.2.2022)

l Zarządzenie nr 16 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów na rzecz podmiotów, w których prawa z akcji  
lub udziałów wykonywane są przez Skarb Państwa (GW.011.4.1.2022)

l Zarządzenie nr 17 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów munduru leśnika 
według nowego wzoru (EZ.240.2.2022)

l Zarządzenie nr 18 z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
8 września 2014 roku w sprawie testowania programów użytkowych SILP i innych programów w jednostkach testowych Lasów Państwo-
wych (EI.0414.12.2022)

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 31 stycznia 2022 r. do 18 lutego 2022 r.)

l Decyzja nr 4 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie aktualizacji makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2022 (EP.0300.1.1.2022)

l Decyzja nr 5 z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej w zakresie 
prawidłowości postępowań o zamówienie na usługi i/lub dostawy materiałów promocyjnych i reklamowych prowadzone w latach  
2019-2021 przez RDLP w Białymstoku (GI.0210.1.2022)

l Decyzja nr 6 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zwiększenia rozmiaru szacunkowego pozyskania w drzewostanach przeznaczonych 
do użytkowania przedrębnego dla Nadleśnictwa Pruszków na lata 2015-2024 (ZU.6005.25.2021)

l Decyzja nr 7 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zwiększenia rozmiaru szacunkowego pozyskania w drzewostanach przeznaczonych 
do użytkowania przedrębnego dla Nadleśnictwa Milicz na lata 2016-2025 (ZU.6005.1.2022)

l Decyzja nr 8 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w Ośrodku Techniki Leśnej 
w Jarocinie (GS.0180.3.2022)

l Decyzja nr 9 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zarządzenia organizacji ogólnopolskiej wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczer-
pującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pod nazwą własną „XXVI Bieg Leś-
ników oraz XIX Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w narciarstwie biegowym” organizowanej przez Nadleśnictwo 
Szklarska Poręba (GK.166.3.2022)

l Decyzja nr 10 z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie likwidacji Izby Pamięci Lasów Państwowych znajdującej się w siedzibie Dyrekcji Gene-
ralnej Lasów Państwowych (GD.013.2.2022)
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ZARZĄDZENIE NR 9
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 25 stycznia 2022 r.

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

EO.240.1.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 33 ust. 3 
pkt 1a ustawy o lasach3, mając na względzie art. 35a ust. 1 i art. 46 
ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach4, zarządza się, co następuje: 

§ 1
1. Zatwierdzam dokumentację techniczno-technologiczną wybra-

nych elementów munduru leśnika i oznak dla osób uprawnio-
nych do ich noszenia, według wzoru określonego rozporządze-
niem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 
wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich 
noszenia (Dz. U. poz. 2466 i Dz. U. z 2021 r. poz. 2451).

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

– stanowi załącznik nr.1 do zarządzenia;
2) koszuli męskiej z długim rękawem w kolorze białym– stanowi 

załącznik nr.2 do zarządzenia;
3) czapki typu maciejówka w kolorze oliwkowozielonym z wize-

runkiem godła – stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) kapelusza w kolorze ciemnozielonym z gałązką modrze-

wiową – stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia;
5) paska wąskiego skórzanego do spodni lub spódnicy  

w kolorze brązowym – stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia;
6) krawata w kolorze ciemnozielonym – stanowi załącznik nr 6 

do zarządzenia;
7) rękawic skórzanych damskich w kolorze brązowym – stanowi 

załącznik nr 7 do zarządzenia;
8) rękawic skórzanych męskich w kolorze brązowym – stanowi 

załącznik nr 8 do zarządzenia;
9) szalika w kolorze ciemnooliwkowym – stanowi załącznik nr 9 

do zarządzenia;
10) skarpet do munduru wyjściowego w kolorze oliwkowym  

– stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia;
11) czółenek damskich w kolorze brązowym – stanowi załącznik 

nr 11 do zarządzenia;
12) półbutów męskich w kolorze brązowym – stanowi załącznik 

nr 12 do zarządzenia;
13) kozaków zimowych damskich w kolorze brązowym – stanowi 

załącznik nr 13 do zarządzenia;
14) trzewików zimowych męskich w kolorze brązowym – stanowi 

załącznik nr 14 do zarządzenia;
15) spodni damskich z kieszenią w kolorze ciemnooliwkowym  

– stanowi załącznik nr 15 do zarządzenia;

16) spodni męskich z kieszenią w kolorze ciemnooliwkowym  
– stanowi załącznik nr 16 do zarządzenia;

17) kamizelki letniej damskiej w kolorze ciemnooliwkowym  
– stanowi załącznik nr 17 do zarządzenia;

18) kamizelki letniej męskiej w kolorze ciemnooliwkowym  
– stanowi załącznik nr 18 do zarządzenia;

19) paska szerokiego skórzanego do spodni w kolorze brązowym 
– stanowi załącznik nr 19do zarządzenia;

20) naszywki „Straż Leśna” – stanowi załącznik nr 20 do zarzą-
dzenia.

§ 2
1. Dokumentacja zatwierdzona niniejszym zarządzeniem będzie 

podstawą do ogłoszenia przez Zakład Usługowo-Produkcyjny 
Lasów Państwowych w Łodzi lub inny zakład Lasów Państwo-
wych wskazany przez Dyrektora Generalnegopostępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę poszczegól-
nych elementów umundurowania i oznak na potrzeby jednostek 
organizacyjnych Lasów Państwowych.

2. Do chwili ogłoszenia postępowania, o którym mowa w ust. 1, 
dokumentacja zatwierdzona niniejszym zarządzeniem stanowi 
tajemnicę przedsiębiorstwa PGL Lasy Państwowe zgodnie  
z zarządzeniem nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 6 października 2010 r. w sprawie ustalenia zasad 
klasyfikacji, ochrony i udostępniania informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe. 

3. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych będą mogły 
nabywać elementy umundurowania i oznaki do munduru leśnika 
według nowego wzoru wyłącznie od zakładu, o którym mowa  
w ust. 1 lub od innych podmiotów uczestniczących w systemie 
dystrybucji, wskazanych w odrębnym zarządzeniu Dyrektora 
Generalnego.

§ 3
Zmiany dokumentacji techniczno-technologicznej dokonywane 

są zarządzeniami Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

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.

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

4 Art. 35a ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że pracownicy Lasów Państwowych uprawnieni są do noszenia munduru leśnika, a art. 46 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowi,  
że pracownicy Służby Leśnej mają prawo do otrzymywania bezpłatnego umundurowania i oznak służbowych, z obowiązkiem ich noszenia w czasie pełnienia 
obowiązków służbowych.
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ZARZĄDZENIE NR 10
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie nadzoru nad zachowaniem zgodności 
ze wzorcem mundurów leśnika według nowego wzoru

EZ.241.2.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 33 ust. 3 
pkt 1a ustawy o lasach3, mając na względzie art. 35a ust. 1 i art. 46 
ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach4, zarządza się, co następuje: 

§ 1
Traci moc Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie nadzoru nad 
zachowaniem zgodności ze wzorcem mundurów leśnika według 
nowego wzoru (EO.241.2.2020).

§ 2
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 (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.

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

4 Art. 35a ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że pracownicy Lasów Państwowych uprawnieni są do noszenia munduru leśnika, a art. 46 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowi,  
że pracownicy Służby Leśnej mają prawo do otrzymywania bezpłatnego umundurowania i oznak służbowych, z obowiązkiem ich noszenia w czasie pełnienia 
obowiązków służbowych. 

ZARZĄDZENIE NR 11
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 sierpnia 2018 roku 
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

GS.012.1.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1275 z późn. zm.), w związku  
z § 6 i § 13 ust. 1 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu 
Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe – zarządza się, co 
następuje:

§ 1
W strukturze organizacyjnej Dyrekcji Generalnej Lasów 

Państwowych wprowadza się następujące zmiany organizacyjne: 
1) likwiduje się dotychczasowe komórki organizacyjne:

a) Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej,
b) Zespół Analiz Rynkowych,
c) Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych.

2) tworzy się nowe komórki organizacyjne:

a) w ramach Pionu Dyrektora:
− Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych i Nadzoru 

Właścicielskiego;
b) w ramach Pionu Gospodarki Leśnej:

− Wydział ds. Współpracy Międzynarodowej.

§ 2
W załączniku do Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Regula-
minu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 
(Regulamin organizacyjny DGLP) z póź. zm., wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W skład poszczególnych pionów wchodzą następujące 

komórki organizacyjne:



6 BILP 3/2022

1) Pion Dyrektora Generalnego G
a) Wydział Komunikacji Społecznej GD

w ramach Wydziału funkcjonuje

– Zespół Obsługi GD.O

– Zespół Rzecznika Prasowego GD.P

b) Zespół Prawny GR
c) Inspekcja Lasów Państwowych GI

w ramach Inspekcji Lasów Państwowych funkcjonują

– Regiony Inspekcyjne GI.(…)
d) Inspektorat Straży Leśnej GS 

e) Wydział Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi  GK

f) Zespół ds. Obronności  
i Ochrony Informacji Niejawnych GN

g)
Wydział Administracji,  
Bezpieczeństwa i Ochrony  
Pracy w Leśnictwie 

GB

h)
Wydział Koordynacji Projektów 
Rozwojowych i Nadzoru 
Właścicielskiego

GW

2) Pion Gospodarki Leśnej Z
a) Wydział Hodowli Lasu ZG

w ramach Wydziału Hodowli Lasu funkcjonuje:

– Zespół Gospodarki Łowieckiej ZG.Ł

b) Wydział Ochrony Lasu ZO
w ramach Wydziału Ochrony Lasu funkcjonują:

– Zespoły Ochrony Lasu ZOL(…)

c) Wydział Ochrony Zasobów 
Przyrodniczych ZP

w ramach Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych 
funkcjonuje:

– Zespół ds. Projektu LIFE ZP.L

d) Wydział Urządzania Lasu ZU

e) Stanowisko Radcy Prawnego  
ds. Gospodarki Leśnej ZR

f) Wydział ds. Współpracy 
Międzynarodowej ZZ

3) Pion Ekonomiczny E
a) Biuro Marketingu EM
b) Główny Księgowy LP EG

w ramach Głównego Księgowego LP funkcjonują:

– Wydział Księgowości EG.K

– Zespół Wsparcia Ekonomicznego EG.F

c) Wydział Analiz Ekonomicznych  
i Planowania EP

d) Wydział Gospodarowania 
Mieniem ES

e) Wydział Informatyki EI
w ramach Wydziału Informatyki funkcjonuje:

– Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa EI.C

f) Wydział Zamówień Publicznych  
i Innowacji EZ

g) Stanowisko Radcy Prawnego  
ds. Ekonomicznych EE

2) w § 26 ust 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego przekazywane 

jest do Wydziału ds. Współpracy Międzynarodowej. ”
3) w § 38 ust 1 dodaje się nw. pkt w brzmieniu:

„14) koordynowanie i prowadzenie działań związanych  
z projektami rozwojowymi;

 15) prowadzenie spraw związanych ze spółkami, których 
udziałowcami są Lasy Państwowe.”

4) w § 42 wprowadza się następujące zmiany:
a) pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6) planowania, zarządzania funduszem leśnym i środkami 
na utrzymanie DGLP i RDLP, podatkami, ubezpiecze-
niami pracowniczymi, zatrudnieniem i wynagrodze-
niami w LP, należnościami i sprawozdawczością;”

b) skreśla się pkt 15)
5) w § 43 w ust 3 wprowadza się następujące zmiany:

− w pkt 1) skreśla się lit e);
− w pkt 2) dodaje się nw. pkt  w brzmieniu:

„13) prowadzenie działalności informacyjnej o projektach 
rozwojowych zainicjowanej przez jednostki organiza-
cyjne LP oraz komórki organizacyjne DGLP;

 14) nawiązywanie i koordynacja współpracy w zakresie 
działań prośrodowiskowych i społecznej odpowie-
dzialności biznesu”.

6) w § 45 wprowadza się następujące zmiany:
a) pkt 17) otrzymuje następujące brzmienie:

„17) prowadzenie spraw związanych z wzorcem mundurów 
dla strażników leśnych ich wdrażaniem, rozliczaniem 
oraz opracowywaniem dokumentacji techniczno- 
technologicznej poszczególnych elementów umundu-
rowania w tym zakresie;

b) dodaje się pkt w brzmieniu:
„18) prowadzenie spraw związanych z legitymacją służ-

bową strażników leśnych oraz oznakowaniem pojaz-
dów Straży Leśnej.” 

7) Dodaje się § 49a w brzmieniu:
„§ 49a. Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych  

i Nadzoru Właścicielskiego(GW) – zajmuje się sprawami 
związanymi z koordynacją działań w zakresie realizacji 
projektów rozwojowych przez jednostki organizacyjne 
LP, w tym komórki organizacyjne DGLP. Prowadzi 
sprawy związane z analizowaniem i sprawozdawczością  
w zakresie środków zewnętrznych w Lasach Państwo-
wych oraz spółkami, których udziałowcami są Lasy 
Państwowe.

Do zadań Wydziału należy w szczególności: 
1) wdrażanie jednolitej metodologii i kultury zarządzania 

projektami rozwojowymi w LP;
2) sporządzanie analiz, symulacji oraz prognoz w zakresie 

planowanych i realizowanych projektach rozwojowych;
3) koordynacja prac nad kierunkami rozwojowymi LP w poro-

zumieniu z merytorycznymi komórkami Dyrekcji;
4) opracowywanie rozwiązań dotyczących szerzenia 

dobrych praktyk w zakresie projektów rozwojowych;
5) sporządzanie informacji o realizowanych projektach 

rozwojowych przez jednostki LP;
6) wsparcie dla jednostek organizacyjnych LP w zakresie 

opracowywania i inicjowania projektów rozwojowych, 
w tym wspomaganie procesu przygotowania dokumen-
tacji projektowej przez komórki merytoryczne DGLP  
oraz jednostki organizacyjne LP;

7) koordynacja okresowego rozliczania realizacji projektów 
rozwojowych na podstawie informacji przygotowanej przez 
kierowników jednostek oraz komórek organizacyjnych 
DGLP, w tym opracowywanie rocznych sprawozdań z reali-
zacji projektów rozwojowych, sprawozdań przekazywanych  
do Dyrektora Generalnego;

8) realizacja wskazanych przez Dyrektora Generalnego 
projektów rozwojowych;
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9) nadzór nad Centrum Koordynacji Projektów Środowisko-
wych (CKPŚ) oraz rozliczanie usług prowadzonych przez 
CKPŚ na rzecz LP;

10) w zakresie środków zewnętrznych w Lasach Państwo-
wych:
a) koordynowanie działań jednostek LP w zakresie pozy-

skiwania i wykorzystania środków ze źródeł zewnętrz-
nych poprzez zbieranie danych o potrzebach jednostek 
LP w tym zakresie dla realizacji zadań ustawowych lub 
dodatkowych;

b) opracowywanie rozwiązań dotyczących szerzenia 
dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania środków 
zewnętrznych przez jednostki LP;

c) opracowanie informacji o realizowanych przez jednostki 
LP projektach z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł 
finansowania;

d) prowadzenie analiz w zakresie poziomu wykorzystania 
środków ze źródeł zewnętrznych przez jednostki LP 
pod kątem finansowym i kierunków ich  wydatkowania 
oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;

e) koordynowanie wykorzystania środków zewnętrznych 
w zadaniach realizowanych przez Centrum Koordy-
nacji Projektów Środowiskowych.

11) w zakresie spraw związanych ze spółkami, których udzia-
łowcami są Lasy Państwowe:
a) gromadzenie dokumentacji spółek z udziałem kapitału 

Lasów Państwowych;
b) zestawianie danych giełdowych o zmianach wartości 

akcji, z uwzględnieniem sytuacji w zakładach 
kompleksu przemysłu drzewnego;

c) przygotowywanie bieżącej informacji o spółkach,  
w których Lasy Państwowe są udziałowcami;

d) przygotowywanie informacji do decyzji o zamianach 
(lub sprzedaży) akcji;

e) opracowywanie rocznej informacji o zaangażowaniu 
kapitału Lasów Państwowych w spółkach i uzyskanych 
efektach.

8) w § 53 skreśla się ust 3.
9) dodaje się § 53a w brzmieniu:

„§ 53a. Wydział ds. Współpracy Międzynarodowej (ZZ) 
– koordynuje i prowadzi sprawy związane ze współpracą 
Lasów Państwowych z zagranicą, udzielaniem pomocy 
merytorycznej jednostkom organizacyjnych Lasów Państwo-
wych w tym zakresie, obsługą wizyt zagrani cznych.
Do zadań Wydziału należy w szczególności:
a) projektowanie głównych kierunków rozwoju międzynaro-

dowej współpracy LP; 
b) ustalanie zasad, pomoc merytoryczna oraz nadzór nad 

współpracą międzynarodową LP;
c) koordynacja współpracy DGLP z zagranicznymi instytu-

cjami lub organizacjami;
d) inicjowanie i koordynowanie współpracy międzynarodowej 

RDLP i zakładów o zasięgu krajowym ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na celowość, legalność oraz formy jej 
dokumentowania;

e) nadzorowanie przygotowania merytorycznego wyjazdów 
zagranicznych pracowników DGLP i LP;

f) koordynowanie i organizowanie obsługi informacyjnej 
obcokrajowców będących gośćmi Dyrektora;

g) przygotowywanie  opinii, komentarzy bądź propo-
zycji rozwiązań w sprawach dotyczących dokumentów  
o charakterze uregulowań międzynarodowych (konwencje, 
protokoły itp.), a także uczestnictwa Dyrektora General-
nego lub reprezentacji LP w pracach komisji i zespołów 
międzynarodowych, kongresach oraz innych spotkaniach 
zagranicznych;

h) załatwianie spraw związanych z wyjazdami służbowymi 
pracowników DGLP i LP za granicę.

10) w § 57a wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust 1 dodaje się nw. pkt:

16) sporządza bieżące i miesięczne informacje oraz 
analizy dotyczące sprzedaży drewna;

17) monitoruje poszczególne branże przemysłu drzew-
nego i prowadzi badania rynkowe;

18) współdziała z Wydziałem Analiz Ekonomicznych  
i Planowania w zakresie ustalania planu finansowo-
-gospodarczego Lasów Państwowych oraz ustala-
nia sposobów zapobiegania powstawania 
należności;

19) prowadzi działania w zakresie tworzenia banku 
informacji handlowej;

20) realizuje zadania dot. rozwoju programów SILP 
związanych ze sprzedażą drewna, w tym aplikacji 
internetowych,

21) współpracuje z Zakładem Informatyki Lasów 
Państwowych w przedmiocie aplikacji obsługują-
cych sprzedaż drewna w LP;

22) koordynuje działania i nadzoruje działania w zakre-
sie budowy, utrzymania i rozwoju elektronicznego 
systemu sprzedaży drewna w LP;

23) sporządza zestawienia i analizy dot. procedur inter-
netowej sprzedaży drewna.

b) skreśla się ust 2.
11) w § 59 wprowadza się następujące zmiany:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy 
„udziałami w spółkach”;

b) skreśla się ust 4;
12) skreśla się § 62.

§ 3
Wprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej biura Dyrek-

cji Generalnej Lasów Państwowych przedstawia schemat organiza-
cyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem1 lutego 2022 r.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica
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ZARZĄDZENIE NR 13
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 8 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 14 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 lutego 2019 roku 
w sprawie określenia celów, zadań oraz zasad funkcjonowania Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych

GD.013.1.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1a ustawy z 28 września 1991 r. 
o lasach (t.j. 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 NaturalnychiLeśnictwa z 18 maja 1994 r., zarządzam,  
co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu nr 14 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie określenia celów, zadań 
oraz zasad funkcjonowania Centrum Informacyjnego Lasów 
Państwowych w § 4. wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dyrektor Centrum przypisane mu zadania w zakresie 

redagowania prasy leśnej realizuje przy pomocy kierow-
nika komórki organizacyjnej Centrum właściwej do spraw 
wydawania prasy leśnej”.

2) ust.5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dyrektor Centrum, w uzgodnieniu z kierownikiem komórki 

organizacyjnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych właściwym ds. koordynowania prac związanych  

z tworzeniem, aktualizowaniem i realizacją oraz prowa-
dzeniem polityki informacyjnej LP, wskazuje osoby 
pełniące funkcje redaktorów naczelnych redakcji  
o których mowa w § 2 ust. 2”.

§ 2
Pozostałe przepisy zarządzenia pozostają bez zmian. 

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

ZARZĄDZENIE NR 14
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie doraźnego wyposażenia i testowania munduru galowego leśnika

GD.0210.1.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1275 z późn. zm.) w związku  
z § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  
18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospo-
darstwu Leśnemu Lasy Państwowe, mając na względzie Rozporzą-
dzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 
wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich 
noszenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2466 ze zm.) oraz Zarządzenie nr 1 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 stycznia 
2019 r. w sprawie leśnej asysty honorowej (znak: GS.0210.1.2019) 
zarządzam, co następuje:

§ 1
1. W celu testowania elementów umundurowania przy wykony-

waniu zadań określonych w § 2 wprowadzam na wyposażenie  
i używanie przez pracowników Służby Leśnej zestaw ubioru 
składający się na mundur galowy leśnika.

2. Testowanie odbywa za zgodą Ministra ds. Środowiska.

§ 2
Używanie testowe ubioru określonych w § 1 ma za zadanie przy-

gotowania wzoru umundurowania do realizacji zadań z zakresu 
reprezentacji i leśnej asysty honorowej w celu promocji leśnictwa i 
wizerunku Lasów Państwowych, kiedy przewiduje się udział leś-
ników w wydarzeniach, a w szczególności uroczystościach ważnych 
dla leśnictwa.

§ 3
1. Mundur galowy leśnika nawiązuje wzorem do obowiązującego 

munduru wyjściowego leśnika, lecz posiada zapięcie marynarki 
na 3 guziki, wyszywane godło i dystynkcje na czapce, dodatki w 
postaci sznura galowego, zapinki do sznura, białych rękawiczek, 
żabki do noszenia kordelasa, a także wchodzącą w jego skład 
kurtkę wyjściową i obuwie. 

2. Marynarka i kurtka są wyposażone w oznaki na klapach oraz 
oznakę „Służba Leśna” i symbol firmowy Lasów Państwowych 
na lewym rękawie marynarki i kurtki.

3. Testowany ubiór jednostka zatrudniająca powierza przede 
wszystkim pracowników Służby Leśnej za ich zgodą do wykony-
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wania zadań w ramach reprezentowania Lasów Państwowych 
lub udziału w leśnej asyście honorowej w uroczystościach 
ważnych dla Lasów Państwowych.

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych LP określają, planują  
i ponoszą koszty wyposażenia i wykonywania zadań służbo-
wych przez pracowników określonych w ust. 3. 

§ 4
1. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych zatrudniające 

pracowników zaopatrują ich w przedmioty składające się na 
testowany zestaw ubioru, który wraz z przynależnościami są 
własnością jednostki LP, która zapewnia do wykorzystania 
pracownikowi w czasie pełnienia zadań służbowych na okres  
5 lat lub do zużycia.

2. Dane o wyposażeniu pracownika w elementy umundurowania 
określonego w § 1, w które został zaopatrzony pracownik wpro-
wadza się do Systemu Informacyjnego LP w części dotyczącego 
wyposażenia pracownika.

3. Ubiór testowany podlega zwrotowi na żądanie kierownika 
jednostki organizacyjnej LP lub po ustaniu zatrudnienia.

§ 5
Testowanie munduru galowego leśnika przeprowadza Ośrodek 

Rozwojowo-Wdrożeniowy LP w Bedoniu we współpracy z meryto-
ryczną komórką organizacyjną/upoważnionym pracownikiem 
DGLP.

§ 6
1. Metodyka testowania polega na przygotowaniu i przeprowa-

dzeniu ankietyzacji wśród pracowników określonych w § 3 ust. 3 
elementów umundurowania, w szczególności w zakresie ich 
cech użytkowych, a wyniki testowania opisanych ubiorów 
zostaną przedstawione Dyrektorowi Generalnemu w raporcie.

2. Testowanie zakończy się przygotowaniem dokumentacji tech-
niczno-technologicznej wzoru oraz rekomendacji, które zostaną 
przedstawione ministrowi.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

ZARZĄDZENIE NR 15
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego 
do spraw nowelizacji obowiązujących w PGL LP zasad posiadania broni palnej 

i środków przymusu bezpośredniego przez Straż Leśną 

GS.0070.2.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1275 z późn. zm.) w związku z § 6  
i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. 
w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu 
Lasy Państwowe, a także § 5 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych stanowiącego załącznik do 
Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 30 sierpnia 2018 r. z póź. zm, zarządza się, co następuje:

§ 1
Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej Zespołem, w następu-

jącym składzie: 
1) Tomasz Wisłocki – przewodniczący – Główny Inspektor 

Straży Leśnej;
2) Grzegorz Makowski – RDLP w Szczecinie;
3) Rafał Szadkowski – RDLP w Gdańsku;
4) Marek Dziaduszyński – RDLP w Lublinie;
5) Jan Paraniak – Nadleśnictwo Szklarska Poręba;
6) Mirosław Rohde – Nadleśnictwo Lubichowo;

7) Ryszard Lech – Nadleśnictwo Lwówek Śląski;
8) Robert Szostak – RDLP w Szczecinku;
9) Dariusz Marchwiak – RDLP w Pile.

§ 2
Do zadań Zespołu w szczególności należy:
1) dokonanie analizy przepisów odnoszących się do broni 

palnej i środków przymusu bezpośredniego w Straży Leśnej, 
w tym uregulowań Zarządzenia nr 19 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie 
szczegółowych zasad posiadania broni i środków przymusu 
bezpośredniego przez Straż Leśną;

2) opracowanie znowelizowanych wytycznych, instrukcji  
oraz zasad m.in. w zakresie:
a) przydzielania broni palnej do celów służbowych;
b) posiadania, utrzymania i przechowywania broni palnej;
c) postępowania w przypadku utraty broni palnej;
d) sprawowania kontroli i nadzoru nad przydzieloną do celów 

służbowych bronią palną;
e) postępowania po użyciu lub wykorzystaniu broni palnej  

i środków przymusu bezpośredniego;
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 f) szkolenia strzeleckiego oraz szkoleń z zakresu środków 
przymusu bezpośredniego.

3) inicjowanie i podejmowanie innych przedsięwzięć w zakresie 
użytkowanej broni palnej i środków przymusu bezpośred-
niego w Straży Leśnej.

§ 3
Pracami zespołu kieruje Przewodniczący, który zwołuje posie-

dzenia Zespołu, przewodniczy jego obradom, planuje i organizuje 
prace Zespołu. 

§ 4
1. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach zespołu 

z głosem doradczym, osoby niebędące członkami zespołu.
2. Osoby biorące udział w posiedzeniach zespołu są zobowiązane 

do zachowania poufności w odniesieniu do spraw będących 
przedmiotem tych prac. 

3. Przewodniczący Zespołu składa bieżące sprawozdania  
z postępu prac Zespołu na każde żądanie Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych.

4. W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace 
realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia członków 
zespołu.

5. Kierownicy jednostek zatrudniających członków Zespołu zapew-
niają właściwą organizację pracy w celu realizacji zadań przez 
członka Zespołu.

§ 5
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, 

będący przełożonymi pracowników, umożliwią członkom 
Zespołu udział w jego pracach, a koszty delegacji tych pracow-
ników odniosą w ciężar działalności administracyjnej danej 
jednostki. 

2. Wszystkie pozostałe koszty związane działalnością Zespołu 
pokrywane są ze środków Dyrekcji Generalnej LP. 

3. Koszty związane z uczestnictwem w Zespole osób, o których 
mowa w § 4 ust. 1 pokryje Dyrekcja Generalna LP.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

ZARZĄDZENIE NR 17
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 17 lutego 2022 r.

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

 EZ.240.2.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 33 ust. 3 
pkt 1a ustawy o lasach3, mając na względzie art. 35a ust. 1 i art. 46 
ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach4, zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Zatwierdzam dokumentację techniczno-technologiczną wybra-

nych elementów munduru leśnika i oznak dla osób uprawnio-
nych do ich noszenia, według wzoru określonego rozporządze-
niem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 
wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich 
noszenia (Dz. U.z 2017 r. poz. 2466 i Dz. U. z 2021 r. poz. 2451).

2. Dokumentacja techniczno-technologiczna:
1) marynarki damskiej, spodni damskich oraz spódnicy w kolorze 

oliwkowozielonym – stanowi załącznik nr.1 do zarządzenia;

2) marynarki męskiej, spodni męskich w kolorze oliwkowozie-
lonym – stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) płaszcza z podpinką damskiego w kolorze ciemnooliwkowym 
– stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) płaszcza z podpinką męskiego w kolorze ciemnooliwkowym 
– stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) bluzy damskiej typu polar z membraną w kolorze ciemnozie-
lonym – stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia;

6) bluzy męskiej typu polar z membraną w kolorze ciemnozie-
lonym – stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia;

7) Kurtki damskiej z membraną w kolorze ciemnozielonym  
i z podpinką typu polar – stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia;

8) Kurtki męskiej z membraną w kolorze ciemnozielonym  
i z podpinką typu polar – stanowi załącznik nr 8 do zarzą-
dzenia;

9) czapki przejściowej, ocieplanej z membraną w kolorze ciem-
nozielonym z wizerunkiem godła – stanowi załącznik nr 9  
do zarządzenia;

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.

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

4 Art. 35a ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że pracownicy Lasów Państwowych uprawnieni są do noszenia munduru leśnika, a art. 46 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowi,  
że pracownicy Służby Leśnej mają prawo do otrzymywania bezpłatnego umundurowania i oznak służbowych, z obowiązkiem ich noszenia w czasie pełnienia 
obowiązków służbowych.
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10) swetra damskiego w kolorze ciemnozielonym – stanowi 
załącznik nr 10 do zarządzenia;

11) swetra męskiego w kolorze ciemnozielonym – stanowi 
załącznik nr 11 do zarządzenia;

12) skarpet przejściowych termoaktywnych w kolorze oliwkowym 
– stanowi załącznik nr 12 do zarządzenia;

13) skarpet zimowych termoaktywnych w kolorze oliwkowym  
– stanowi załącznik nr 13 do zarządzenia;

14) trzewików ocieplanych z membraną w kolorze oliwkowym  
– stanowi załącznik nr 14 do zarządzenia;

15) oznak noszonych na klapach marynarki do munduru wyjścio-
wego – stanowi załącznik nr 15 do zarządzenia;

16) naszywki ,,Lasy Państwowe” – stanowi załącznik nr 16  
do zarządzenia.

§ 2
1. Dokumentacja zatwierdzona niniejszym zarządzeniem będzie 

podstawą do ogłoszenia przez zakład Lasów Państwowych 
wskazany przez Dyrektora Generalnego postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego na dostawę poszczególnych 
elementów umundurowania i oznak na potrzeby jednostek orga-
nizacyjnych Lasów Państwowych.

2. Do chwili ogłoszenia postępowania, o którym mowa w ust. 1, 
dokumentacja zatwierdzona niniejszym zarządzeniem stanowi 
tajemnicę przedsiębiorstwa PGL Lasy Państwowe zgodnie  
z Zarządzeniem nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 6 października 2010 r. w sprawie ustalenia zasad 
klasyfikacji, ochrony i udostępniania informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe. 

3. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych będą mogły 
nabywać elementy umundurowania i oznaki do munduru leśnika 
według nowego wzoru wyłącznie od zakładu, o którym mowa  
w ust. 1 lub od innych podmiotów uczestniczących w systemie 
dystrybucji, wskazanych w odrębnym zarządzeniu Dyrektora 
Generalnego.

§ 3
Zmiany dokumentacji techniczno-technologicznej dokonywane 

są zarządzeniami Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

ZARZĄDZENIE nr 18
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 18 lutego 2022 r.

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

i innych programów w jednostkach testowych Lasów Państwowych 

EI.0414.12.2022

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 zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, o których 
mowa w § 8 ust. 1 pkt 6 Statutu3 oraz w art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy 
o lasach4, zarządza się, co następuje:

§ 1
Zmianie ulega treść § 6 Zarządzenia nr 52 Dyrektora General-

nego 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), 
który przyjmuje brzmienie:

„§ 6
Koszty testowania

1. Kwota przeznaczona na prowadzenie testów w każdej jednostce 
testowej wynosi rocznie równowartość sześćdziesięciokrotności 
stawki wyjściowej wynagrodzenia zasadniczego służby leśnej, 
przyjętej do planu zasadniczego w danym roku. 

2. Koszty prowadzenia testów w nadleśnictwach uznanych  
za jednostkę testową pokrywane są ze środków funduszu 
leśnego. Koszty prowadzenia testów w biurze RDLP uznanym 
za jednostkę testową pokrywane są ze zwiększonych kosztów 
utrzymania jednostek nadrzędnych. Wysokość tych kosztów jest 
zawarta w planie finansowo-gospodarczym PGL Lasy Państwowe.

3. W ramach przydzielonych kwot na przeprowadzenie testów,  
na wniosek naczelnika Wydziału Informatyki DGLP, Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych może przyznać kierownikowi 
jednostki testowej raz w roku nagrodę.”

§ 2
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 (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. § 6 Statutu stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę o lasach oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także inne 
przepisy prawa, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 § 8 ust. 1 pkt 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowi, że Dyrektor Generalny ustala system informacyjny Lasów Państwowych.
4 Art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
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DECYZJA NR 4
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie aktualizacji makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2022

EP.0300.1.1.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 (t.j. 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 Mini-
stra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
18 maja 1994 r., mając na względzie § 6 ust. 3 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych 
zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe3 (Dz. U. Nr 134, poz. 692), w wykonaniu 
zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikają-
cego z § 8 ust. 1 pkt 24 Statutu, ustalam co następuje:

§ 1
Dla potrzeb sporządzenia planu finansowo-gospodarczego 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 
2022 przyjmuje się makrowskaźniki ustalone dla Lasów Państwo-
wych ogółem, o których mowa w § 2, 3, 4 i 5 oraz wskaźniki okre-
ślone dla poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych, o których mowa w § 7niniejszej decyzji, zaktualizo-
wane w związku z zapisami zawartymi w załączniku 12 do zarzą-
dzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
24 lutego 2010 roku w sprawie zasad tworzenia planów finansowo-
-gospodarczych w jednostkach organizacyjnych Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

§ 2
Makrowskaźniki w zakresie kosztów jednostkowych w zagospo-

darowaniu i użytkowaniu lasu należy przyjmować na poziomie nie 
wyższym niż ustalone w prowizorium planu finansowo-gospodar-
czego na rok 2022, z uwzględnieniem zapisów § 6.

§ 3
1. Makrowskaźniki w zakresie kosztów jednostkowych służby 

leśneji pozostałych kosztów administracyjnych należy przyj-
mować na poziomie nie wyższym, niż ustalone w prowizorium 
planu na rok 2022, z uwzględnieniem ust. 2 oraz zapisów § 5 i 6.

2. Przy planowaniu zatrudnienia i wynagrodzeń należy przyjmować 
następujące założenia i okoliczności:
1) poziom zatrudnienia nie wyższy niż w prowizorium planu  

na rok 2022, skorygowany o ponadplanowy wzrost zatrud-
nienia, wynikający z odrębnych decyzji Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych, stosownie do ustaleń zawartych 
w tych decyzjach. Szczegółowej analizie należy poddać 
zasadność zatrudniania nowych pracowników w miejsce 
pracowników rozwiązujących stosunek pracy w 2022 roku,

2) współczynniki i stawka wyjściowa na poziomie aktualnie 
obowiązującym, z uwzględnieniem odrębnych decyzji Dyrek-
tora Generalnego oraz rozstrzygnięć negocjacji płacowych, 
po ich zakończeniu,

3) od 1 lipca 2022 roku awansowanie w kwocie 350 zł dla 1/3 
planowanej liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu 
na pełne etaty, bez uwzględnienia stażystów i robotników 
sezonowych,

4) wartość nagród wg parametrów podanych w module „Plano-
wanie wynagrodzeń w jednostce”, w SILPweb,

5) wartość grubizny opałowej dla potrzeb ustalenia ekwiwalentu 
za deputat opałowy miesięcznie na jednego pełnozatrudnio-
negow kwocie 192,93 zł,

6) składka na pracownicze plany kapitałowe (PPK) na poziomie 
1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników 
będących uczestnikami PPK.

§ 4
Makrowskaźniki z zakresu planowania kosztów związanych  

z rozliczeniami: z budżetem państwa oraz państwowym funduszem 
celowym (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, dalej RFRD):

1) cena drewna do podatku leśnego 212,26 zł/m3

2) obowiązkowe wpłaty ze sprzedaży drewna na RFRD 
2,00%

§ 5
1. Wartość wpłat nadleśnictw na utrzymanie jednostek nadrzęd-

nych należy przyjmować jak w prowizorium planu na rok 2022. 
Wartość tych wpłat będzie podlegać aktualizacji na mocy odręb-
nych ustaleń.

2. Koszty funkcjonowania jednostek nadrzędnych należy przyj-
mować jak w prowizorium planu na rok 2022, z uwzględnieniem 
zmian spowodowanych okolicznościami, o których mowa  
w § 6 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8. 

§ 6
Przy opracowywaniu planu na rok 2022 koszty działalności 

administracyjnej i podstawowej w nadleśnictwach uwzględniane 
przy ustalaniu niedoborów powstających przy realizacji zadań 
gospodarki leśnej i zadań dotyczących administracji publicznej  
w zakresie leśnictwa, powinny kształtować się w skali regionalnej 
dyrekcji Lasów Państwowych na poziomie nie wyższym, niż przy-
jęte w prowizorium planu na rok 2022. Zmiana kosztów, o których 
mowa wyżej, może następować w związku z:

1 Art. 33.1. 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 przepisy wykonawcze do ustawy, 
a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

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

4 W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finanso-
wych Lasów Państwowych”.
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1) wynikami rozstrzygnięć postępowań przetargowych,
2) planowaniem zatrudnienia i wynagrodzeń zgodnie z założe-

niami określonymi w § 3 ust.2,
3) zwiększeniem, w porównaniu z prowizorium planu na 2022 

rok, planowanego rozmiaru pozyskania drewna,
4) realizacją zapisów zawartych w art. 58b ustawy o lasach,
5) realizacją dodatkowych zadań wynikających z odrębnych 

decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
6) wzrostem kosztów eksploatacji i utrzymania środków trwa-

łych i pozostałych składników majątkowych,
7) realizacją zapisów zwartych w załączniku nr 2 do niniejszej 

decyzji,
8) zmianą dotychczas obowiązujących przepisów prawnych.

§ 7
W planie finansowo-gospodarczym na rok 2022 przychody przy-

jęte w prowizorium planu finansowo-gospodarczego na rok 2022 
podlegają weryfikacji w zakresie wynikającym z rozstrzygnięć doty-
czących sprzedaży drewna. Dla potrzeb sporządzenia planu na rok 
2022, w układzie regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, 
należy przyjąć wskaźniki poziomu cen drewna ogółem (bez potrzeb 
własnych), w wartościach nie niższych niż podane w załączniku  
nr 1 do niniejszej decyzji.

§ 8
1. Częścią składową niniejszej decyzji są wytyczne stanowiące 

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

tyzacji i uaktualnieniu.
 

§ 9
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje  

w odniesieniu do planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwo-
wych na rok 2022 w jego wersji, zwanej w zarządzeniu nr 10 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lutego 2010 r. 
- planem finansowo-gospodarczym (§ 2 ust. 5 pkt 2).

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

DECYZJA NR 8
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 17 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją
w Ośrodku Techniki Leśnej w Jarocinie

GS.0180.3.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1275 z późn. zm.) w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  
a także § 3 ust 2 Instrukcji kancelaryjnej Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącej załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji 
kancelaryjnej oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działa-
nia archiwów zakładowych i składnic akt w Państwowym Gospo-
darstwie Leśnym Lasy Państwowe, postanawiam, co następuje:

§ 1
1. W Ośrodku Techniki Leśnej w Jarocinie, wprowadza się system 

elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), jako podsta-
wowy system kancelaryjny dokumentujący przebieg załatwiania 
i rozstrzygania spraw.

2. Dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw 
jest prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego systemu 
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego (EZDPUW) zgodnie z Instrukcją kance-
laryjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

3. Sprawy niezakończone, które były prowadzone w sposób trady-
cyjny, po wskazaniu systemu EZD dalej prowadzone są  
w systemie tradycyjnym.

§ 2
Dyrektora Ośrodku Techniki Leśnej w Jarocinie zobowiązuję  

do dostosowania wewnętrznych uregulowań obowiązujących  
w OTL do elektronicznego zarządzania dokumentacją, w szczegól-
ności do wskazania:

1) wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania prze-
biegu załatwiania i rozstrzygania spraw poprzez określenie 
klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL LP, które 
będą prowadzone w systemie tradycyjnym;

2) zakresu dostępu do danych zawartych w systemie elektro-
nicznego zarządzania dokumentacją (EZD), niezbędny  
do pełnienia obowiązków służbowych przez poszczególnych 
pracowników; 

3) koordynatora czynności kancelaryjnych – pracownika odpo-
wiedzialnego za bieżący nadzór nad funkcjonowaniem 
systemu EZD. 

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica
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DECYZJA NR 9
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 17 lutego 2022 r.

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

pod nazwą własną „XXVI Bieg Leśników oraz XIX Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych 
w narciarstwie biegowym” organizowanej przez Nadleśnictwo Szklarska Poręba 

GK.166.3.2022

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 
pkt. 1a ustawy o lasach3, a także w § 8 ust. 2. pkt. 4)4 ww. Statutu 
postanawiam, co następuje:

§ 1
W nawiązaniu do przesłanego przez Dyrektora Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu wniosku z dnia 
11.02.2022 r., znak DO.166.2.2022 – na podstawie Zarządzenia nr 15 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 
roku „w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe” znak: GK.166.3.2016  
(z późn. zm.), wyrażam zgodę na organizację ogólnopolskiej wielo-
funkcyjnej imprezy pracowniczej wyczerpującej znamiona wspól-
nego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych pod nazwą własną „XXVI Bieg Leśników  
oraz XIX Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych  
w narciarstwie biegowym” organizowaną na terenie Nadleśnictwa 
Szklarska Poręba, szczegółowo opisaną w cytowanym wniosku  
i zobowiązuję:
1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Szklarska Poręba do organizacji 

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

2. Nadleśniczego Nadleśnictwa Szklarska Poręba do współdzia-
łania z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych w zakresie 
organizacji powyższej imprezy w ramach Porozumienia regulu-
jącego zakres zadań, system rozliczeń finansowych i odpowie-
dzialność wynikającą z prac organizacyjnych powyższej imprezy.

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

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

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

§ 3
Niniejszą decyzję otrzymują: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych we Wrocławiu, Dyrektor Centrum Informacyj-
nego Lasów Państwowych, Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska 
Poręba, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji Gene-
ralnej Lasów Państwowych.

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

1 Art. 33 ust. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (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 Przepis art. 33 ust.3 pkt. 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regio-
nalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.

4 Przepis § 8 ust. 2 pkt. 4) Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
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DECYZJA NR 10
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie likwidacji Izby Pamięci Lasów Państwowych 
znajdującej się w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

GD.013.2.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r.  
o lasach (t.j. 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 18 maja 1994 r., zarządzam,  
co następuje:

§ 1
Likwiduje się Izbę Pamięci Lasów Państwowych, zwaną dalej 

Izbą Pamięci, jako wyodrębnioną funkcjonalnie część Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych.

§ 2
Zgromadzone w Izbie Pamięci eksponaty przekazuje się 

Wydziałowi Administracji, Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy  
w Leśnictwie celem objęcia ich właściwą opieką i dokonania zwrotu 
eksponatów pochodzących z zasobów jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych innych niż Dyrekcja Generalna Lasów 
Państwowych.

§ 3
Wykonanie decyzji powierzam naczelnikowi Wydziału Admini-

stracji, Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Leśnictwie. 

§ 4
1. Traci moc decyzja nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Izby 
Pamięci Lasów Państwowych znajdującej się w siedzibie 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

2. Traci moc porozumienie nr ZP.0291.318.2016 zawarte w dniu  
30 września 2016 roku w Warszawie pomiędzy Dyrekcją Gene-
ralna Lasów Państwowych a Centrum Informacyjnym Lasów 
Państwowych.

§ 5
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica
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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 Wrocław

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.
Wałbrzych
Głuszyca

255 f03

Sokołowsko
Mieroszów

ul. Główna 2/2
58-350 Sokołowsko

186/5
SW1W/00096889/3

1416
(udział 2796/10000)

Lokal mieszkalny w budynku 
trzyrodzinnym.

Zasiedlony

Zatwierdzam:

Józef Kubica
p.o. Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych
Warszawa, dnia 17 lutego 2022 r.
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków
Nadleśnictwo Brzesko

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych (pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12), zamian doko-
nywanych na podstawie przepisów art. 38 e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275) Nadleśnictwo Brzesko 
informuje o zamiarze dokonania transakcji zamiany nieruchomości. Na zamianę Nadleśnictwo Brzesko uzyskało zgodę dyrektora Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie (pismo z dnia 05.01.2022 r. zn. spr.: ZZ.2261.11.2021).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

05.01.2022 03-02-01-01-08-c-00 120102_2.0013.168/2 Ls 0,08 6,5

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Gmina Bochnia 120102_2.0004.783 LsII 0,18 6,5

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Brzesko

Paweł Dzięgielowski
Jadowniki, 11.02.2022 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Ostrołęka

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2021 r. poz. 1275), Ramowych wytycznych w sprawie zamian 
lasów, gruntów oraz innych nieruchomości znajdują-cych się w zarządzie Lasów Państwowych, oraz zgody Dyrektora Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Olsztynie z 29 grudnia 2021 r., znak: ZS.2261.10.2021, Nadleśnictwo Ostro-łęka informuje o zamiarze przepro-
wadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny nr działki  kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

29.12.2021 r.

07-19-1-08-367-a-00 14-15-042-0020 1031/367 Ls 0,2400 13 820

07-19-1-08-372-c-98 14-15-042-0021 715/3727 Ls 0,2400 10 910

07-19-1-06-358-~b-00

14-15-042-0022 668/3583 Ls

0,2200

20 790

07-19-1-06-358-g-00* 0,0400

07-19-1-06-358-a-00* 0,0400

07-19-1-06-358-f-00* 0,0300

07-19-1-06-358-h-00* 0,0212

Dokończenie na str. 19
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Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny nr działki  kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

29.12.2021 r.

07-19-1-06-359-~a-00

14-15-042-0022 669/3593 Ls

0,2200

20 940

07-19-1-06-359-a-00* 0,0400

07-19-1-06-359-b-00* 0,0438

07-19-1-06-359-c-00* 0,0300

07-19-1-06-359-d-00* 0,0200

07-19-1-06-359-d-00*
14-15-042-0022 669/3595 Ls

0,0217
1 740

07-19-1-06-359-c-00* 0,0012

07-19-1-08-385-l-99 14-15-042-0026 1207/2 Ls 0,2728 46 200

07-19-1-06-301A-f-00
14-15-042-0024 528 Ls

0,3700
14 440

07-19-1-06-301A-~c-00 0,0100

07-19-1-06-301A-i-00 14-15-042-0024 529 Ls 0,1100 4 360

07-19-1-06-301A-d-00
14-15-042-0024 658 Ls

0,5000
29 900

07-19-1-06-301A-~b-00 0,0100

07-19-1-06-301A-g-00 14-15-042-0024 659 Ls 0,1600 7 670

07-19-1-06-301A-c-00 14-15-042-0024 660 Ls 0,2100 11 220

07-19-1-06-301A-h-00 14-15-042-0024 661 Ls 0,1800 8 810

07-19-1-06-386-a-01 14-15-042-0035 1481/3862 Ls 0,0250 2 040

07-19-1-06-386-h-01 14-15-042-0035 1481/3863 Ls 0,0150 1 260

07-19-1-06-386-f-01
14-15-042-0035 1491/3863

Ls 0,0500
4 470

07-19-1-06-386-c-01 Ls 0,0092

07-19-1-06-386-i-01 14-15-042-0035 1581/3865 Ls 0,0039  380

07-19-1-06-386-g-01 14-15-042-0035 1621/3864 Ls 0,0081  710

Razem: 3,1419 190 660

Dokończenie ze str. 18
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny nr działki kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w zł)

Jednostka administracji 
samorządowej 

Gmina Goworowo

14-15-042-0024 674 Dr 2,2000 130 240

14-15-042-0024 672 Dr 1,32100 71 630

Razem: 3,52100 201 870

1) – adresy leśne wg PUL na okres 2012-2021.
* – część pododdziału leśnego o powierzchni wg Wykazu

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Ostrołęka

Zdzisław Gadomski
Ostrołęka, 15 lutego 2022 r.
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OGŁOSZENIA

Nadleśnictwo Borne Sulinowo informuje o utracie legityma-
cji służbowej nr 04/2018 na nazwisko Katarzyna Bochyńska, 
specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki ubocznej, stopień 
służbowy adiunkt I stopnia.

Krzysztof Kin 
Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Borne Sulinowo

Borne Sulinowo, 27.01.2022 r.

Nadleśnictwo Borne Sulinowo informuje o utracie legityma-
cji służbowej nr 16/2018 na nazwisko Piotr Winnicki, leśniczy 
ds. łowieckich, stopień służbowy młodszy inspektor.

Krzysztof Kin 
Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Borne Sulinowo

Borne Sulinowo, 27.01.2022 r.

Utracono legitymację nr 71 pracownika Służby Leśnej 
Zbigniewa Pytla wystawioną w dniu 2 stycznia 2012 r. W przy-
padku znalezienia dokumentu Nadleśnictwo Leśny Dwór prosi 
o kontakt. Dane adresowe i kontaktowe Nadleśnictwa Leśny 
Dwór znajdują się poniżej.

Nadleśnictwo Leśny Dwór, Łysomiczki 2,
76-248 Dębnica Kaszubska
tel./fax. +48 59 81 31 250
mail: lesnydwor@szczecinek.lasy.gov.pl

Grzegorz Goliszek 
Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Leśny Dwór

Łysomiczki, 9 lutego 2022 r.
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CENNIK ZAMIESZCZANYCH WKŁADEK
Obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku

„Głos Lasu”
Wymiar pisma: 205 x 285 plus spady po 5 mm

Wkładki dostarczone przez zamawiającego – 0,60 zł za szt.
Waga do 50 g (w wypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

Kontakt: 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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