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AKTY OGÓLNEGO ZARZĄDU 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 22 marca 2022 r. do 13 kwietnia 2022 r.)

l Zarządzenie nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ograniczania zagrożeń z strony 
szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2022 r. (ZO.7100.1.2022)

l Zarządzenie nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 marca 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 9 Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów 
munduru leśnika według nowego wzoru (EZ.240.3.2022)

l Zarządzenie nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarzą-
dzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie katalogów norm czasu dla prac leśnych 
(EZ.011.7.2022)

l Zarządzenie nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych 
wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną (ES.771.29.2022)

l Zarządzenie nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zmieniające Zarządzenie nr 77 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zasad kontroli wewnętrznej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, znak: 
EG.0210.5.2015 (EG.0210.1.2022) – niepublikowane w BILP

l Zarządzenie nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 25 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów 
patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2022 r. (ZO.7100.1.2022)

l Zarządzenie nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu do spraw 
analiz krajowych i zagranicznych rynków surowca drzewnego oraz produktów drzewnych (EM.800.7.2022) – niepublikowane w BILP

l Zarządzenie nr 32 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie badania przez biegłych rewidentów 
rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz ich zatwierdzania (EG.0210.2.2022)

l Zarządzenie nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia programu zacho-
wania i upowszechniania wiedzy o zasługach, martyrologii i męczeństwie leśników i drzewiarzy polskich realizowanego poprzez dzia-
łalność Domu Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich im. Adama Loreta w Spale (GD.900.1.2022)

l Zarządzenie nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Kobiet przy Dyrek-
torze Generalnym Lasów Państwowych (GD.O.002.1.2022)

l Zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych (GS.012.2.2022)

l Zarządzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad tworzenia planów finansowo-gospodarczych  
w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (EP.0210.1.2022)

l Zarządzenie nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia „Ogólnopolskiego 
programu promującego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe przez kluby sportowe” (GD.P.013.1.2022)

l Zarządzenie nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego 
świadczenia na rzecz pracownika w ramach zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów i innych pojazdów nie będą-
cych własnością pracodawcy, ponad stawki uregulowane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli  
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, Dz.U. 2002 nr 27 poz. 271 z późn. zm. (ES.4001.9.2022) – niepublikowane w BILP

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 24 marca 2022 r. do 11 kwietnia 2022 r.)

l Decyzja nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 494 Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych z dnia 26 września 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Projektu (MAO) w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, znak: OS.080.1.2016 (GW.011.7.2.2022)
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l Decyzja nr 24 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej  
dla kandydatów na stanowiska pracy w Służbie Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (GK.1122.17.2022)

l Decyzja nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia testów produkcyjnych 
fotooptycznej metody pomiaru miąższości drewna z wykorzystaniem aplikacji Timbeter w wybranych jednostkach testowych: Nadleś- 
nictwo Gorlice, Nadleśnictwo Zaporowo, Nadleśnictwo Zamrzenica (EM.800.8.2022)

l Decyzja nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  
do przeprowadzenia egzaminu końcowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej w 2022 r. (GS.1401.9.2022)

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 25
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, 
grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2022 r.

ZO.7100.1.2022

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 w związku z § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 
pkt 33 ustawy o lasach, zarządzam, co następuje:

§ 1
Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Lasów 

Państwowych do zapoznania się i wykorzystywania w bieżącej 
działalności „Krótkoterminowej prognozy występowania ważniej-
szych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce  
w 2022 roku”, opracowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa 
(IBL). Wyżej wymieniona prognoza znajduje się na stronie portalu 
pracowniczego LP.

§ 2
1. Powołuję Zespoły Zadaniowe, zwane dalej Terenowymi Stacjami 

Ochrony Lasu (TSOL).
2. Skład osobowy i lokalizację TSOL oraz Punktów Obserwacyj-

nych, zwanych dalej PO zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia pracy TSOL uzależniony jest 

od biologii monitorowanych szkodników owadzich.
4. Do obowiązków kierowników TSOL należy:

– zorganizowanie i koordynowanie pracy TSOL;
– opracowywanie ocen występowania, zagrożenia i prze-

biegu rozwoju populacji szkodliwych owadów i innych 
czynników szkodotwórczych, z uwzględnieniem zapisów 
„Instrukcji Ochrony Lasu” i „Instrukcji działania Zespołów 
Ochrony Lasu” oraz przekazywanie tych ocen właściwemu 
nadleśniczemu, który podejmuje decyzje o zabiegach 
ochronnych;

– sporządzenie sprawozdania końcowego z działalności TSOL 
w terminie jednego miesiąca od zakończenia pracy.

5. Zalecenia w zakresie postępowania ze szkodliwymi owadami 
liściożernymi w 2022 roku określa załącznik nr 2 do zarzą-
dzenia.

§ 3
Zobowiązuję:

1. Dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) 
do bieżącego monitorowania zagrożeń ze strony czynników 
biotycznych, ustalania ich sprawców i podejmowania skutecz-
nych działań profilaktycznych oraz ochronnych w celu niedo-
puszczenia do istotnych gospodarczo szkód w lasach.

2. Kierowników Zespołów Ochrony Lasu (ZOL) do świadczenia 
stałej pomocy dyrektorom RDLP i nadleśniczym w rozpozna-
waniu i ograniczaniu zagrożeń oraz do bieżącego informowania 

Wydziału Ochrony Lasu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych (DGLP) o sytuacji.

3. Nadleśniczych do zorganizowania niezbędnej służby ochrony 
lasu zwalczającej zagrożenia, którą należy wspierać w miarę 
potrzeby odpowiednią pomocą ze strony RDLP i ZOL,  
a w szczególnych przypadkach także DGLP i IBL.

§ 4
1. Zobowiązuję Wydział Ochrony Lasu w DGLP i Zakład Produk-

cyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych w Olsztynie  
do realizacji zadań, w przedmiocie centralnych zakupów i dystry-
bucji środków ochrony roślin – Foray 76 B, Mospilan 20 SP  
na potrzeby poszczególnych RDLP.

2. Przy zakupach pozostałych środków ochrony roślin niezbęd-
nych do prowadzenia gospodarki leśnej należy kierować się 
listą pestycydów dopuszczonych do stosowania w 2022 roku, 
opracowaną przez IBL w broszurze pt. „Środki ochrony roślin 
oraz środki biobójcze zalecane do stosowania w leśnictwie  
w roku 2022”, zamieszczoną na stronie portalu pracowni-
czego LP. 

3. Usługodawców lotniczych i warunki korzystania z usług lotni-
czych w 2022 roku określają odpowiednie umowy zawarte przez 
DGLP i RDLP.

4. Rozwiązania techniczne, jakie powinny być zastosowane 
podczas wykonywania zabiegów przy użyciu sprzętu agrolotni-
czego, określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 roku (Dz. U. 2013, poz. 504).

5. W roku 2022 obowiązuje zasada dofinansowania kosztów akcji 
ograniczania populacji szkodników liściożernych techniką 
lotniczą oraz naziemną z wykorzystaniem środków związanych 
z funduszem leśnym w następującym zakresie:
– użycia sprzętu lotniczego,
– użycia sprzętu naziemnego (wyłącznie w przypadku chra-

bąszczowatych – imago i pędraki),
– zbioru ręcznego (wyłącznie w przypadku chrabąszczowatych 

– imago),
– zakupu środków ochrony roślin i ich nośników (adiuwantów),
– magazynowania i transportu środków ochrony roślin i ich 

nośników (adiuwantów),
 w ramach kwot określonych w planie finansowo-gospodarczym 

PGL Lasy Państwowe.
6. Rozliczenie finansowe, którego integralną częścią jest zesta-

wienie rzeczowo-finansowe zadań z zakresu ograniczania popu-
lacji szkodliwych owadów techniką lotniczą i naziemną dofinan-
sowywanych ze środków funduszu leśnego (załącznik nr 3), 
przekazuje się do DGLP niezwłocznie po całkowitym zakoń-
czeniu ww. akcji, jednak nie później niż do 31.12.2022 r.

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (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; § 10 Statut Lasów Państwo-
wych stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać  inne stałe lub doraźne zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów 
Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów.

3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz 
ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
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§ 5
1. Wszelkie działania związane z ograniczaniem liczebności szko-

dliwych owadów i skutków aktywności grzybów patogenicznych 
powodujących szkody w lasach powinny być prowadzone  
w sposób niezakłócający funkcjonowania ekosystemów  
na obszarach objętych zabiegami i muszą być zgodne z etykietą 
stosowanego środka ochrony roślin.

2. Zaleca się upowszechnianie biologicznych, mechanicznych  
i agrotechnicznych metod ograniczania liczebności szkodliwych 
owadów, grzybów patogenicznych i innych czynników szkodo-
twórczych, przedstawionych w wykonanych przez IBL opraco-
waniach „Metodyka integrowanej ochrony drzewostanów igla-
stych” oraz „Metodyka integrowanej ochrony drzewostanów 
liściastych”. W przypadkach największego zagrożenia lasu 
dopuszczalne jest łączenie powyższych metod z metodą 
chemiczną, polegającą na wykorzystaniu środków ochrony 
roślin zarejestrowanych dla leśnictwa.

3. Wyznaczając drzewostany do zabiegów ograniczania szkodli-
wych owadów, grzybów patogenicznych i innych czynników 
szkodotwórczych na obszarach Natura 2000, należy zwracać 
szczególną uwagę na przedmiot ochrony na tych obszarach.

4. Wszystkie czynności związane z ochroną lasu w 2022 roku 
powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.

§ 6
Nadleśniczowie nadleśnictw, na terenie których prowadzone 

będą zabiegi ochronne odpowiadają za techniczne i organizacyjne 
warunki prawidłowego przeprowadzenia zabiegów ograniczających 
zagrożenia lasów ze strony czynników szkodotwórczych. Działania 
te powinny uwzględniać w szczególności:
1. Wyegzekwowanie od wykonawców usług lotniczych spełnienia 

warunków technicznych zawartych w umowach oraz zapew-
nienie realizacji obowiązków wynikających z tych umów dla 
jednostek Lasów Państwowych.

2. Przekazanie do DGLP (za pośrednictwem RDLP) danych doty-
czących obszarów leśnych przewidywanych do zabiegów agro-
lotniczych w 2022 roku – współrzędnych geograficznych lotnisk, 

lądowisk, innych terenów startów i lądowań oraz pól zabiego-
wych – w celu uzyskania od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 
priorytetu na wykorzystanie przestrzeni powietrznej podczas 
ww. zabiegów.

3. Przeszkolenie pracowników jednostek LP kierowanych  
do udziału w zabiegach ochronnych w zakresie stosowanych 
metod i środków ochrony roślin oraz wymogów wynikających  
z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Zabezpieczenie odbioru ilościowego i jakościowego środków 
ochrony roślin, dostarczanych na potrzeby ograniczania liczeb-
ności szkodliwych owadów oraz dopilnowanie prawidłowej ich 
dystrybucji.

5. Zapewnienie nieodpłatnie odpowiednich warunków lokalowych, 
niezbędnego wyposażenia i udzielanie wszechstronnej pomocy 
w organizacji i funkcjonowaniu TSOL.

6. Nadzór nad przebiegiem przygotowań do zabiegów ochronnych 
oraz bieżącą kontrolę realizacji zadań ochronnych.

7. Składanie drogą elektroniczną, za pośrednictwem RDLP,  
do DGLP cotygodniowych meldunków (w czwartki) o zaawanso-
waniu realizacji zabiegów ochronnych w lasach, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.

8. Opracowanie sprawozdania końcowego z przebiegu zabiegów 
ochronnych w 2022 roku. RDLP przekazują zbiorcze sprawoz-
danie do DGLP po całkowitym zakończeniu akcji zwalczania. 

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 22 marca 2022 r.

Skład osobowy i lokalizacja Terenowych Stacji Ochrony Lasu (TSOL) 
oraz Punktów Obserwacyjnych (PO) w 2022 r.

ZOL RDLP Siedziba TSOL Skład osobowy 
TSOL

Gatunek szkodnika 
owadziego/inny czynnik PO w Nadleśnictwie

Gdańsk Gdańsk biuro ZOL  
w Gdańsku

Piotr Gawęda  
- kierownik TSOL; 

Izabela Waszak;
Anna Srokosz

Brudnica mniszka Kaliska; Kościerzyna
Zespół szkodników wtórnych 
drzewostanów świerkowych Kartuzy; Kolbudy; Wejherowo

Boreczniki sosnowe Lubichowo

Gdańsk Toruń biuro ZOL 
w Gdańsku;

Piotr Fleischer  
- kierownik TSOL; 

Izabela Waszak;
Anna Srokosz;
Piotr Gawęda

Zespół szkodników wtórnych 
drzewostanów sosnowych Jamy; Miradz; Włocławek

Brudnica mniszka Cierpiszewo; Czersk; Dobrze-
jewice

Boreczniki sosnowe Osie; Różanna; Tuchola

Szczecinek Piła biuro ZOL  
w Szczecinku

Mariusz Tylicki 
- kierownik TSOL; 

Rafał Perz;
Beata Dudzic;

Paulina Kutczyńska; 
Sławomir Woźniak

Barczatka sosnówka Krucz
Brudnica mniszka Wronki, Płytnica
Chrabąszcze Wronki
Zespół szkodników wtórnych 
drzewostanów iglastych Trzcianka

Szczecinek Szczecin
biuro  

Nadleśnictwa 
Międzychód

Rafał Perz  
- kierownik TSOL; 
Paulina Kutczyńska;

Beata Dudzic;
Sławomir Woźniak

Brudnica mniszka Międzychód
Boreczniki sosnowe Bolewice; Trzciel
Chrabąszcze Międzychód; Sulęcin; Bolewice
Zespół szkodników wtórnych 
drzewostanów iglastych Rokita; Skwierzyna

Barczatka sosnówka Międzychód

Szczecinek Szczecinek biuro ZOL  
w Szczecinku

Rafał Perz  
- kierownik TSOL; 

Beata Dudzic;
Paulina Kutczyńska; 
Sławomir Woźniak

Brudnica mniszka Borne Sulinowo; Czarne 
Człuchowskie; Osusznica

Zespół szkodników wtórnych 
drzewostanów iglastych

Świdwin; Miastko; Leśny 
Dwór

Wrocław Wrocław biuro ZOL  
we Wrocławiu

Jarosław Góral  
- kierownik TSOL; 

Katarzyna Skałecka; 
Katarzyna Nowik; 

Grzegorz Rogowski

Chrabąszcze Milicz

Łopuchówko Poznań
biuro  

Nadleśnictwa 
Antonin

Robert Zander  
- kierownik TSOL;

Ewa Kujawa; 
Anna Barycza;

Hubert Jakoniuk

Brudnica mniszka Grodzisk; Konin; Sieraków; 
Turek

Boreczniki sosnowe Grodziec; Antonin; Grodzisk; 
Kalisz; Oborniki; Pniewy

Łopuchówko Zielona 
Góra

biuro  
Nadleśnictwa 
Krzystkowice

Radosław Cieślak 
- kierownik TSOL;

Robert Zander;
Ewa Kujawa;

Hubert Jakoniuk

Barczatka sosnówka Bytnica; Wolsztyn; Nowa Sól; 
Sława Śląska

Brudnica mniszka Sława Śląska
Boreczniki sosnowe Wolsztyn
Chrabąszcze Świebodzin

Kraków Kraków biuro ZOL  
w Krakowie

Jarosław Plata  
- kierownik TSOL; 

Agnieszka Bielawska;  
Zbigniew Kołodziej; 
Szczepan Rusiński; 
Sebastian Tylkowski

Chrabąszcze Dębica

Dokończenie tabeli na str. 8
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Dokończenie tabeli ze str. 7

ZOL RDLP Siedziba TSOL Skład osobowy 
TSOL

Gatunek szkodnika 
owadziego/inny czynnik PO w Nadleśnictwie

Łódź Łódź biuro  
ZOL w Łodzi

Grzegorz Karwat - 
kierownik TSOL; 
Cezary Kieszek; 

Katarzyna Bryszewska

Osnuja gwiaździsta Złoczew; Kolumna
Barczatka sosnówka Wieluń
Brudnica mniszka Wieluń
Boreczniki sosnowe Złoczew

Łódź Warszawa
biuro  

Nadleśnictwa 
Łochów

Cezary Kieszek - 
kierownik TSOL;
Michał Onuszko;

Katarzyna Bryszewska

Chrabąszcze Ostrów Mazowiecka; 
Wyszków

Opole Katowice biuro ZOL  
w Opolu

Grzegorz Guzik  
- kierownik TSOL; 

Dariusz Hutka; 
Katarzyna Hutka;

Marcin Hutnik

Osnuja gwiaździsta Brynek

Chrabąszcze
Brzeg; Opole; Rudziniec; 
Strzelce Opolskie; Kluczbork; 
Kłobuck

Brudnica mniszka Turawa

Olsztyn Białystok biuro ZOL  
w Olsztynie

Wojciech Chmielewski 
- kierownik TSOL; 

Rafał Zagroba; 
Martyna Ruszczyk; 

Janusz Wojciechowski

Brudnica mniszka Pomorze; Nowogród

Boreczniki sosnowe Nowogród

Olsztyn Olsztyn biuro ZOL  
w Olsztynie

Wojciech Chmielewski 
- kierownik TSOL; 

Rafał Zagroba; 
Martyna Ruszczyk; 

Janusz Wojciechowski

Boreczniki sosnowe Ostrołęka

Radom Lublin biuro ZOL  
w Radomiu

Andrzej Marzęda  
- kierownik TSOL;

Marek Kamola;
Wojciech Krawczyk; 

Sławomir Michalewski

Barczatka sosnówka Nowa Dęba; Rozwadów

Chrabąszcze
Radzyń Podlaski; Józefów; 
Kraśnik; Lubartów; Parczew; 
Sarnaki; Tomaszów, Włodawa

Osnuja gwiaździsta Nowa Dęba; Gościeradów; 
Rozwadów; Janów Lubelski

Jemioła Włodawa; Międzyrzec; 
Gościeradów; Rudnik

Radom Radom biuro ZOL  
w Radomiu

Przemysław Jakubiński  
- kierownik TSOL;

Marek Kamola;
Piotr Lasota;

Przemysław Strzelczyk

Zamieranie drzewostanów 
jodłowych Zagnańsk; Skarżysko

Jemioła Zwoleń; Radom
Osnuja gwiaździsta Daleszyce

Chrabąszcze Staszów
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 22 marca 2022 r.

Zalecenia w zakresie postępowania ze szkodliwymi owadami 
liściożernymi w 2022 r.

W pierwszym kwartale każdego roku Instytut Badawczy Leś-
nictwa przygotowuje prognozę zagrożenia drzewostanów iglastych 
i liściastych przez różne czynniki szkodotwórcze w skali całego 
kraju. Szczególną uwagę poświęca się owadom liściożernym,  
ze względu na ich zdolność do występowania w formie gradacji  
na znacznych powierzchniach, zagrażających trwałości drzewosta-
nów. Sposób postępowania z foliofagami wymaga corocznej mody-
fikacji, ponieważ zależy m.in. od gatunku owada, jego biologii, 
ekologii, zdolności do ekspansji i fazy gradacji. 

Według krótkoterminowej prognozy, w 2022 r., w porównaniu  
z rokiem poprzednim, spodziewany jest znaczący wzrost powierzchni 
zagrożenia drzewostanów sosnowych przez: boreczniki sosnowe  
(z 1 tys. ha do 31,2 tys. ha), brudnicy mniszki (z 5 tys. ha do 45,4 tys. ha) 
i barczatki sosnówki (z 3,5 tys. ha do 16,8 tys. ha). Duże powierzch-
nie drzewostanów zagrożonych przez te gatunki w stopniu ostrze-
gawczym (odpowiednio 14,3, 133,4 i 12,5 tys. ha) stwarzają bazę 
do szybkiego poszerzenia się obszaru objętego gradacjami, szcze-
gólnie w przypadku brudnicy mniszki. Na terenach niektórych rdLP 
stwierdzono również znaczący wzrost powierzchni zagrożonych  
w stopniu ostrzegawczym przez strzygonię choinówkę (RDLP  
w Szczecinku i RDLP w Toruniu) oraz siwiotka borowca (RDLP  
w Toruniu i RDLP w Gdańsku), które często towarzyszą wymienio-
nym wyżej gatunkom przed lub w trakcie początku ich wielkoobsza-
rowych gradacji.

W związku z powyższym, w 2022 r. zaleca się następujące 
postępowanie ochronne: 
1. Gwałtowny wzrost populacji boreczników, głównie borecznika 

sosnowca nastąpił już w 2021 r., w I i II generacji, powodując 
silną defoliację drzewostanów, a nawet gołożery. Postępowanie 
w tych drzewostanach będzie zależało od stopnia ich zagro-
żenia, zdrowotności populacji szkodnika i uszkodzenia koron, 
stąd decyzje o zabiegach ochronnych należy podejmować przy 
zagrożeniu silnym (+++) i średnim (++), włączając w razie 
konieczności drzewostany zagrożone w stopniu słabym (+).   
W miejscach, gdzie doszło do silnej defoliacji koron lub goło-
żerów spowodowanych żerami I i II lub II generacji boreczników 
i dodatkowo w drzewostanach tych prognozowane jest występo-
wanie w br. innych szkodników pierwotnych sosny (brudnicy 
mniszki, barczatki sosnówki, strzygoni choinówki, osnui gwiaź-
dzistej), a stwierdzone zagrożenie ze strony jakiegokolwiek  
z tych foliofagów jest w stopniu silnym (+++) i średnim (++), 
możliwe jest zastosowanie insektycydów kontaktowych na larwy 
I generacji w przypadku boreczników i/lub gąsienice innych 
szkodników. W pozostałych drzewostanach zagrożonych  
w stopniu słabym (+) i ostrzegawczym (0/+) należy wstrzymać 
się z zabiegami ochronnymi przeciwko I generacji i zastosować 
w razie konieczności chemiczne zwalczanie na II generację 
boreczników. Przed planowaniem zasięgu pól zabiegowych, 
konieczna jest weryfikacja zagrożenia metodami kontroli 
nadzwyczajnych, szczególnie w nadleśnictwach o dużej 
powierzchni zagrożonych drzewostanów.

2. Rok 2022 będzie rokiem początku wielkoobszarowej gradacji 
brudnicy mniszki. Rozpoczęła się ona już w 2021 r. na terenie 
niektórych nadleśnictw, ale zdecydowanego przyśpieszenia 
nabierze w 2022 r. Świadczy o tym obecność we wszystkich 
RDLP drzewostanów zagrożonych w stopniu 0/+, znaczący 
wzrost tych powierzchni w większości RDLP w porównaniu  
z poprzednim rokiem, a także dominujący udział w populacjach 
dużych samic, tj. o dużym potencjale rozrodczym. Wymaga  
to znacznego zaangażowania TSOL i pracowników terenowych 
w weryfikację stopnia i skali zagrożenia metodami kontroli 

nadzwyczajnych. Na terenie nadleśnictw, w których już stwier-
dzono lub będą stwierdzone duże powierzchnie zagrożone  
we wszystkich stopniach, zabiegi ochronne należy podejmować 
przy zagrożeniu silnym (+++) i średnim (++), włączając w razie 
konieczności drzewostany zagrożone w stopniu +. W pozosta-
łych nadleśnictwach największą uwagę należy skupić na wykry-
waniu powstających ognisk gradacyjnych celem ułatwienia 
planowania zabiegów ochronnych w następnym roku.

3. W odniesieniu do barczatki sosnówki, zabiegi ograniczające 
liczebność jej populacji należy podejmować przy zagrożeniu 
+++ i ++, a drzewostany zagrożone w stopniu + należy objąć 
zabiegami w przypadku ich położenia na granicy lub wewnątrz 
pól zabiegowych.

4. W 2022 r. powierzchnia zagrożenia drzewostanów sosnowych 
przez osnuję gwiaździstą uległa znacznej redukcji, zatem 
decyzje o ograniczaniu liczebności tego gatunku owada należy 
podejmować indywidualnie, z uwzględnieniem aktualnych  
i lokalnych uwarunkowań takich, jak wiek drzewostanów, 
siedlisko, czas trwania i fazę gradacji, udział diapauzujących 
osobników, stopień defoliacji drzewostanów, itp. czynniki.

5. W zależności od okresu trwania diapauzy larw osnui gwiaździ-
stej, zabiegi ochronne można wykonywać jednorazowo  
lub w kolejnych dwóch/trzech latach. Preparat Mospilan 20 SP 
należy stosować na najmłodsze stadia rozwojowe larw.

6. Każda decyzja o wykonaniu zabiegu ochronnego powinna być 
poprzedzona analizą zdrowotności populacji owadów.

7. Przy podobnym poziomie zagrożenia przez foliofagi sosny,  
w pierwszej kolejności zabiegi ochronne należy stosować  
w drzewostanach:
– z defoliacją powyżej 60%, ponieważ tempo obumierania 

drzew zależy od stopnia uszkodzenia aparatu asymilacyj-
nego: im bardziej jest uszkodzony, tym tempo obumierania 
jest szybsze; 

– na żyźniejszych siedliskach, ponieważ po żerach może 
nastąpić intensywne wydzielanie się posuszu; 

– w wieku od 20 do 50 lat, gdyż przeżywalność młodszych 
drzewostanów jest mniejsza niż starszych; 

– z dużym udziałem drzew przygłuszonych oraz o podwyż-
szonej liczebności populacji szkodników wtórnych.

8. Powierzchnia i poziom zagrożenia drzewostanów sosnowych 
przez pozostałe gatunki foliofagów sosny nie wskazują  
na potrzebę wykonywania zabiegów ochronnych, lecz należy 
zwrócić uwagę na obecność i liczebność strzygoni choinówki  
w aspekcie możliwości tworzenia wspólnych ognisk gradacyj-
nych z brudnicą mniszką.

9. W związku ze spodziewaną intensywną rójką chrabąszczy  
na powierzchni około 20 tys. ha, należy stosować zarówno agro-
lotnicze zabiegi ochronne, jak i inne metody ograniczania liczeb-
ności tych owadów.

10. W drzewostanach sosnowych z dużym udziałem gatunków 
liściastych w drugim piętrze lub w podszycie, oprócz zabiegów 
agrolotniczych ograniczających populację chrabąszczy wska-
zane jest wykonanie także naziemnych zabiegów ochronnych 
na obrzeżach drzewostanów.

11. Na obszarach, gdzie metoda chemiczna nie może być zastoso-
wana, zaleca się ręczny zbiór dorosłych postaci chrabąszczy  
w trakcie rójki, w zakresie ustalonym przez nadleśniczego. 
Dodatkowo należy rozważyć możliwość zastosowania różnych 
materiałów, np. agrowłókniny, siatki o drobnych oczkach itp., 
uniemożliwiających składanie jaj przez samice chrabąszczy  
do gleby w szkółkach lub świeżo zakładanych uprawach.
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12. Decyzję o konieczności ograniczania liczebności populacji 
innych szkodników liściożernych w drzewostanach liścia-
stych podejmuje nadleśniczy w porozumieniu z RDLP i ZOL. 
Przed podjęciem decyzji, konieczne jest dokładne rozpo-
znanie głównych gatunków występujących w koronach drzew 
i śledzenie ich rozwoju w celu prawidłowego wyznaczenia 
terminu przeprowadzenia zabiegu ochronnego. Przy plano-
waniu zabiegów ochronnych należy zwrócić uwagę również 
na stan zdrowotny drzewostanów oraz liczebność populacji 
szkodników wtórnych, szczególnie opiętków, wyrynnika  
i rozwiertków.

13. W zabiegach ochronnych należy stosować środki ochrony 
roślin zalecane w leśnictwie (wykaz preparatów jest dostępny 
na stronie internetowej LP dla profesjonalistów, w zakładce 
publikacje → gospodarka leśna → ochrona lasu → środki 
ochrony roślin).

14. Wyższe dawki zalecanych preparatów należy stosować w przy-
padku zagrożenia silnego (+++) i średniego (++), uwzględniając 
również fazę gradacji (progradacja lub kulminacja gradacji), 
zagrożenie przez szkodniki wtórne, a także defoliację drzewo-
stanów w latach ubiegłych. 

15. Po wykonaniu zabiegu ochronnego należy ocenić jego skutecz-
ność, a wyniki wpisać do protokołu (formularz nr 32 Instrukcji 
Ochrony Lasu 2012). Jeżeli liczba żywych larw szkodnika, 
pozostałych po zabiegu w koronach drzew nie przekracza 20% 
liczby krytycznej dla danego gatunku owada, zabieg należy 
uznać za skuteczny.

16. Chociaż niniejsze zalecenia dotyczą postępowania z owadami 
foliofagicznymi, ze względu na osłabienie drzewostanów 
spowodowane suszą w latach poprzednich oraz rozwój szkod-
ników wtórnych w wielu regionach kraju, bardzo ważne jest 
prowadzenie ciągłych obserwacji stanu drzewostanów i popu-
lacji ww. owadów, w szczególności przypłaszczka granatka, 
kornika ostrozębnego i cetyńców. Należy stosować wszelkie 
znane sposoby postępowania ochronnego, z uwzględnieniem 
zapisów Instrukcji Ochrony Lasu oraz zasad integrowanej 
ochrony lasu, w celu niedopuszczenia do namnożenia się  
i rozprzestrzenienia szkodników kambiofagicznych.

Przedstawione zalecenia mają charakter ogólny. Szczegółowa 
strategia postępowania powinna być dostosowana do każdego 
gatunku owada, z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i ekono-
micznych oraz zaakceptowana przez RDLP, ZOL i nadleśnictwo.
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ZARZĄDZENIE NR 26
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 22 marca 2022 r.

zmieniające 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 

EZ.240.3.2022

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, 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
W Zarządzeniu nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie dokumentacji techniczno-tech-

nologicznej wybranych elementów munduru leśnika według nowego wzoru (znak: EZ.240.1.2022) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 pt. „Dokumentacja techniczno-technologiczna, mundur wyjściowy, koszula damska z długim rękawem w kolorze 

białym” pkt 2.2 „Wymagania techniczne materiałów” otrzymuje brzmienie:

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.

Tabela 2
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA I WYMAGANIA

1. Rodzaj wyrobu Tkanina koszulowa z przędzy włókien bawełnianych
2. Skład surowcowy 100% włókna bawełniane PN-P-04604:1972
3. Splot splot skośny 3/1  Z PN-P-01701:1952
4. Kolor Wartość CIELab:   L=96,80; a=2,28; b=-8,57; ΔE≤1,5

Ciąg dalszy tabeli nr 2
Lp. Parametr Jednostka Wartość Metoda badania
5. Masa powierzchniowa g/m2 110 – 130 PN-ISO 3801:1993

6.

Siła maksymalna  
przy rozciąganiu
– kierunek wzdłużny
– kierunek poprzeczny

N ≥ 200
≥ 200

PN-EN ISO 13934-1:2013-07

7. Przesuwalność nitek  
w szwie osnowa/wątek mm ≤ 4 PN-EN ISO 13936-2:2005

8.

Zmiana wymiarów  
po prasowaniu
– kierunek wzdłużny
– kierunek poprzeczny

% ≤  ±3
≤  ±3

PN-P-04624:1974

9.

Zmiana wymiarów po  
jednokrotnym praniu i suszeniu
– kierunek wzdłużny
– kierunek poprzeczny

% ≤ ±3
≤ ±3

PN-EN ISO 5077:2011
PN-EN ISO 3759:2011
Metoda suszenia wg
PN-EN ISO 6330:2012

10.
Ocena wyglądu po domowym 
praniu i suszeniu
– stopień gładkości

stopień
≥ 3

PN-ISO 7768:2002
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Lp. Parametr Jednostka Wartość Metoda badania

11. Skłonność do mechacenia  
i pillingu stopień ≥ 4 PN-EN ISO 12945-2:2002 (2000 suwów)

12. Wartość pH wyciągu wodnego – 4,5 do 7,5 PN-EN ISO 3071:2007
13. Zawartość formaldehydu mg/kg ≤ 75 PN-EN ISO 14184-1:2011

14.
Zawartość amin aromatycznych 
redukujących się z barwników 
azotowych

mg/kg ≤ 30 PN-EN 14362-1:2012

15.

Odporność wybarwień na:
pot kwaśny i alkaliczny
zmiana barwy
zabrudzenie bieli

stopień ≥ 4
≥ 4

PN EN ISO 105-E04:2013

pranie 40°C stopień ≥ 4 PN-EN ISO 105-C06:2010
prasowanie na wilgotno
zmiana barwy
zabrudzenie bieli

stopień ≥ 4 PN-EN ISO 105-X11:2000

2) w załączniku nr 2 pt. „Dokumentacja techniczno-technologiczna, mundur wyjściowy, koszula męska z długim rękawem w kolorze 
białym” w pkt. 2.2 „Wymagania techniczne materiałów” tabela 2 otrzymuje brzmienie:

Tabela 2
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA I WYMAGANIA

1. Rodzaj wyrobu Tkanina koszulowa z przędzy włókien bawełnianych
2. Skład surowcowy 100% włókna bawełniane PN-P-04604:1972
3. Splot splot skośny 3/1  Z PN-P-01701:1952
4. Kolor Wartość CIELab:   L=96,80; a=2,28; b=-8,57; ΔE≤1,5

Ciąg dalszy tabeli nr 2
Lp. Parametr Jednostka Wartość Metoda badania
5. Masa powierzchniowa g/m2 110 – 130 PN-ISO 3801:1993

6.

Siła maksymalna  
przy rozciąganiu
– kierunek wzdłużny
– kierunek poprzeczny

N ≥ 200
≥ 200

PN-EN ISO 13934-1:2013-07

7. Przesuwalność nitek  
w szwie osnowa/wątek mm ≤ 4 PN-EN ISO 13936-2:2005

8.

Zmiana wymiarów  
po prasowaniu
– kierunek wzdłużny
– kierunek poprzeczny

% ≤  ±3
≤  ±3

PN-P-04624:1974

9.

Zmiana wymiarów po  
jednokrotnym praniu i suszeniu
– kierunek wzdłużny
– kierunek poprzeczny

% ≤ ±3
≤ ±3

PN-EN ISO 5077:2011
PN-EN ISO 3759:2011
Metoda suszenia wg
PN-EN ISO 6330:2012

10.
Ocena wyglądu po domowym 
praniu i suszeniu
– stopień gładkości

stopień
≥ 3

PN-ISO 7768:2002

11. Skłonność do mechacenia  
i pillingu stopień ≥ 4 PN-EN ISO 12945-2:2002 (2000 suwów)

12. Wartość pH wyciągu wodnego – 4,5 do 7,5 PN-EN ISO 3071:2007
13. Zawartość formaldehydu mg/kg ≤ 75 PN-EN ISO 14184-1:2011

14.
Zawartość amin aromatycznych 
redukujących się z barwników 
azotowych

mg/kg ≤ 30 PN-EN 14362-1:2012
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Lp. Parametr Jednostka Wartość Metoda badania

15.

Odporność wybarwień na:
pot kwaśny i alkaliczny
zmiana barwy
zabrudzenie bieli

stopień ≥ 4
≥ 4

PN EN ISO 105-E04:2013

pranie 40°C stopień ≥ 4 PN-EN ISO 105-C06:2010
prasowanie na wilgotno
zmiana barwy
zabrudzenie bieli

stopień ≥ 4 PN-EN ISO 105-X11:2000

3) w załączniku nr 3 pt. „Dokumentacja techniczno-technologiczna, mundur wyjściowy, czapka typu maciejówka w kolorze oliwkowozie-
lonym z wizerunkiem godła”:
a) w pkt. 2.2 „Wymagania techniczne materiałów” tabela 3 otrzymuje brzmienie:

Tabela 3
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA I WYMAGANIA

1. Rodzaj wyrobu Tkanina podszewkowa z włókien wiskozowych
2. Skład surowcowy 100% włókna wiskozowe PN-P-04604:1972
3. Splot – tkanina zewnętrzna Atłasowy 5 - nitkowy PN-P-01701:1952
4. Kolor wg wskazanego wzorca

Ciąg dalszy tabeli nr 3
Lp. Parametr Jednostka Wartość Metoda badania
5. Masa powierzchniowa g/m2 min. 70 PN-ISO 3801:1993

6.

Liczba nitek na jednostkę 
długości:
osnowa
watek

/1 cm 45-50
30-35

PN-EN 1049-2:2000 
Metoda A

7.

Siła maksymalna  
przy rozciąganiu:
osnowa
wątek

N ≥ 250
≥ 250

PN-EN ISO 13934-1:2013-07

8.
Przesuwalność nitek w szwie:
osnowa 
wątek

mm ≤ 4
≤ 4

PN-EN ISO 13936-2:2005

9.

Zmiana wymiarów po
jednokrotnym czyszczeniu 
chemicznym:
osnowa 
wątek

%
≤ ±3
≤ ±3

PN-EN ISO 3175-2:2010

10. Wartość pH wyciągu wodnego - 4,5 do 7,5 PN-EN ISO 3071:2007
11. Za wartość formaldehydu mg/kg ≤ 75 PN-EN ISO 14184-1:2011

12.
Zawartość amin aromatycznych 
redukujących się z barwników 
azotowych

mg/kg ≤ 30 PN-EN 14362-1:2012

13.

Odporność wybarwień  
na światło sztuczne 
zmiana barwy 
zabrudzenie bieli

stopień ≥ 4
≥ 4

PN-EN ISO 105-B02:2013-08
Metoda 2

14.

Odporność wybarwień na pot 
kwaśny i alkaliczny
zmiana barwy 
zabrudzenie bieli

stopień ≥ 4
≥ 4

PN-EN ISO 105-E04:2013

15.
Odporność wybarwień na tarcie 
suche i mokre 
zabrudzenie bieli

stopień ≥ 4 PN-EN ISO 105-X12:2005
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Lp. Parametr Jednostka Wartość Metoda badania

16. Odporność wybarwień  
na prasowanie na wilgotno stopień ≥ 4 PN-EN ISO 105-X11:2000

17.
Odporność wybarwień na pranie 
zmiana barwy
zabrudzenie bieli

stopień ≥ 4
≥ 4

PN-EN ISO 105-C06:2010 (metoda prania)

18.

Odporność wybarwień  
na rozpuszczalniki organiczne
zmiana barwy
zabrudzenie bieli

stopień ≥ 4
≥ 4

PN-EN ISO 105-X05:1999

19.
Czyszczenie chemiczne 
zmiana barwy 
zabrudzenie bieli

stopień ≥ 4
≥ 4

PN-EN ISO 105-D01:2010

b) w pkt. 2.2 „Wymagania techniczne materiałów” tabela 4 otrzymuje brzmienie:

Tabela 4
Lp. Parametr Jednostka Wartość liczbowa Metoda badania

1.
Zawartość procentowa surowca:
- osnowa
- wątek

% PES 100% PN-P-04604:1972

2.
Masa liniowa:
- nić zielona
- widoczna srebrna nić metalizowana

Tł 78 dtex
150 dtex

PN-ISO 3801:1993
metoda 5

3. Szerokość mm 35 PN-P-04742:1973

4.
Liczba nitek
- osnowa (cała szerokość taśmy)
- wątek na 1 cm 

szt. 6950±5%
200±5%

PN-EN 1049-2:2000

5. Kolor wg ustalonego wzorca

4) w załączniku nr 4 pt. „Dokumentacja techniczno-technologiczna, mundur wyjściowy, kapelusz w kolorze ciemnozielonym z gałązką 
modrzewiową” w pkt. 2.1 „Wymagania techniczne materiałów” tabela 3 otrzymuje brzmienie:

Tabela 3
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA I WYMAGANIA

1. Rodzaj wyrobu Tkanina podszewkowa z włókien wiskozowych, w kolorze czarnym
2. Skład surowcowy 100% włókna wiskozowe PN-P-04604:1972
3. Splot – tkanina zewnętrzna Atłasowy 5 - nitkowy PN-P-01701:1952
4. Masa powierzchniowa 90 – 110 g/m2 PN-P-01701:1952
5. Kolor czarny wg wskazanego wzorca

5) w załączniku nr 9 pt. „Dokumentacja techniczno-technologiczna, mundur wyjściowy, szalik w kolorze ciemnooliwkowym”:
a) w pkt. 2.3 „Tabela wymiarów” tabela 4 otrzymuje brzmienie:

Lp. Wyszczególnienie Wymiar w cm Dopuszczalne odchylenie w cm
A Długość z frędzlami 172 2,0
B Szerokość 30 1,0
C Długość frędzli 2 0,5

b) pkt 5.1 ,,Wszywki” otrzymuje brzmienie:
 Wszywka firmowo-rozmiarowa wszyta w odległości 1 cm (± 0,5 cm) od krawędzi dłuższego boku i 4 cm (± 0,5 cm) od krawędzi krót-

szego boku szala. 

Wszywka firmowo-rozmiarowa – powinna zawierać:
– nazwę producenta,
– nazwę wyrobu,
– skład surowcowy,
– datę produkcji (miesiąc i rok), 
– sposób konserwacji wyrobu. 
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Oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z PN-EN ISO 3758:2012 obejmujący układ znaków:

             
Wykonana w technologii zapewniającej jej czytelność przy użytkowaniu i okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres nie 

krótszy niż 2 lata.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica
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ZARZĄDZENIE NR 27
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie katalogów norm czasu dla prac leśnych 

EZ.011.7.2022

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 Gene-
ralnego Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 3 
ustawy o lasach3, zarządza się, co następuje:

§ 1
Zmienia się katalog norm czasu dla prac leśnych wykonywanych 

w zagospodarowaniu lasu oraz na składnicach manipulacyjno-
-spedycyjnych, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 kwietnia 

2021 r. w sprawie katalogów norm czasu dla prac leśnych (znak: 
EZ.011.3.2021), w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie okreś- 
lone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny „inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospo-
darki leśnej i rozwoju leśnictwa”.

ZARZĄDZENIE NR 28
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, 
mających związek z gospodarką leśną

ES.771.29.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, zwanej dalej „ustawą o lasach”, w związku z § 6 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, w wyko-
naniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wyni-
kającego z jego obowiązku, określonego w art. 33 ust. 3 pkt 3 
ustawy o lasach3, 

mając na względzie, że:
1) racjonalizacja sieci dróg leśnych oraz innych elementów infra-

struktury leśnej stanowi przejaw przedsięwzięć rozwojowych  
w Lasach Państwowych, związanych z gospodarką leśną;

2) uprawnieniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jest 
możliwość nadawana realizacji działalności w Lasach Państwo-
wych formy wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych (stosownie do brzmienia art. 33. ust. 3 pkt 8 
ustawy o lasach4), a także  art. 56 pkt 2, art. 58 ust. 1. pkt 3  
i pkt 15, - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w ramach 
dysponowania środkami, związanymi z funduszem leśnym, 
środki te może przeznaczać na tworzenie infrastruktury 
niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej, w tym na tworzenie 
takiej właśnie infrastruktury w ramach realizacji wspólnych przed-
sięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;

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

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

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

4 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych.

5 Art. 56 ust. 2 ustawy o lasach  stanowi, że środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych; art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach 
stanowi, że środki, związane z funduszem leśnym, mogą być przeznaczane na tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej; art. 58 ust. 1 
pkt 1 ustawy o lasach stanowi, że środki, związane z funduszem leśnym, mogą być przeznaczane na realizację wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych, w zakresie gospodarki leśnej oraz poza zakresem gospodarki leśnej.
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6 Art. 1 ustawy o lasach stanowi, że ustawa określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi 
elementami środowiska i z gospodarką narodową.

7 Art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach stanowi, że środki, związane z funduszem leśnym, przeznacza się dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów powstających 
przy realizacji zadań dotyczących administracji publicznej w zakresie leśnictwa.

8 Art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (j.t. Dz. U. z 2021, poz. 688.), stanowi, że budowa, przebudowa, 
remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby fizyczne i osoby 
prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

3) art.1 ustawy o lasach6 nakłada na Lasy Państwowe obowiązek 
prowadzenia działalności leśnej w zespoleniu oraz w zintegro-
waniu z pozostałą gospodarką narodową;

4) uprawnionym obszarem działalności Lasy Państwowe mogą 
wspomagać administrację publiczną w zakresie spraw, mają-
cych związek z leśnictwem, przy czym zgodnie z art. 58 ust. 1, 
pkt 2 ustawy o lasach7 nadleśnictwa powinny otrzymywać środki, 
związane z funduszem leśnym na wyrównywanie niedoborów 
powstających przy realizacji takich zadań;   

5) art. 3 ust. 5 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądo-
wego8 stanowi, że budowa, przebudowa, remont, utrzymanie  
i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale 
środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

zarządzam, co następuje

Rozdział I
Przedmiot zarządzenia 

§ 1
1. Przedmiotem zarządzenia są działania Lasów Państwowych, 

będące przejawem działalności, polegającej na:
1) budowie oraz przebudowie, w formie wspólnych przedsię-

wzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,  
z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, 
leśnej infrastruktury drogowej jako składowej gruntów zwią-
zanych z gospodarką leśną w rozumieniu art. 3 pkt 2. ustawy 
o lasach,

2) wspomaganiu administracji publicznej, w szczególności samo-
rządowej, z uwzględnieniem zintegrowania tych przedsięwzięć 
z działalnością Lasów Państwowych, poprzez finansowanie 
lub dofinansowywanie, z wykorzystaniem środków, związa-
nych z funduszem leśnym, budowy, przebudowy lub remontu 
infrastruktury technicznej, funkcjonalnie odpowiadającej infra-
strukturze, o której mowa w pkt 1 (z wyłączeniem infrastruktury 
towarzyszącej, w szczególności: sieci wodociągowej, sieci 
kanalizacyjnej, oświetlenia, chodników i innych niezwiązanych 
z podniesieniem nośności drogi), jeżeli łącznie:
a) inwestorem jest jednostka samorządu terytorialnego – 

z prawem ustanowienia zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego inwestora zastępczego;

b) ww. infrastruktura techniczna służy osiągnięciu celu 
publicznego, związanego z obowiązkami administracji 
publicznej, w tym przede wszystkim obowiązkami jedno-
stek samorządu terytorialnego;

c) budowa, przebudowa lub remonty ww. infrastruktury tech-
nicznej poprawią jakościowo lub efektywnościowo oraz 
wzmocnią efekty prowadzonej przez Lasy Państwowe 
gospodarki leśnej (w tym efekty realizowania pozapro-
dukcyjnych funkcji lasu), promocji i podnoszenia na innej 
drodze szeroko rozumianego wizerunku Lasów Państwo-
wych.

2. Ustala się następujący podział klasyfikacyjny działalności,  
o której mowa w ust. 1:
1) tworzenie w nadleśnictwach, z wykorzystaniem środków, 

związanych z funduszem leśnym, sieci dróg leśnych 
a) w powiązaniu z finansowaniem (dofinansowywaniem) 

przez Lasy Państwowe niektórych przedsięwzięć drogo-
wych administracji publicznej, przede wszystkim admini-
stracji samorządowej;

b) bez powiązania, o którym mowa w lit. a).

2) wspomaganie administracji publicznej, w szczególności samo-
rządowej, poprzez finansowanie lub dofinansowywanie, z wyko-
rzystaniem środków, związanych z funduszem leśnym budowy, 
przebudowy lub remontu drogowej infrastruktury technicznej.

§ 2
Niniejsze zarządzenie dotyczy w szczególności:

1) sposobu podziału puli środków, związanych z realizacją 
przedsięwzięć w zakresie: 
a) budowy oraz przebudowy dróg leśnych,
b) wspomagania administracji publicznej w zakresie budowy, 

przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury 
technicznej.

2) postępowania w sprawie kontynuacji realizacji przedsię-
wzięć, o których mowa w pkt 1;

3) procedury naboru wniosków nadleśnictw: 
a) w sprawie budowy oraz przebudowy dróg leśnych;
b) w sprawie wspomagania administracji publicznej poprzez 

finansowanie (dofinansowanie) budowy, przebudowy  
lub remontu drogowej infrastruktury technicznej.

4) obowiązków Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych  
w odniesieniu do:
a) analizy wniosków, o których mowa w pkt 3;
b) projektowania listy wniosków przyjętych w danym roku  

do realizacji;
c) doprowadzania do zatwierdzenia listy, o której mowa  

w lit. b, oraz objęcia wniosków porozumieniami pomiędzy 
DGLP, a wnioskodawcami;

d) prowadzenia kontroli funkcjonalnej DGLP i wniosko-
dawców, o których mowa w lit. c. w trakcie realizowania 
przez nich postanowień ww. porozumień;

e) procedury uruchamiania płatności na rzecz ww. wniosko-
dawców.

 f) przygotowywania raportów okresowych jako części 
składowych sprawozdań finansowo – gospodarczych 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

5) obowiązków wnioskodawców jako podmiotów wypełniają-
cych funkcje:
a) inwestorów w odniesieniu do działań polegających:  

na budowie, przebudowie dróg leśnych;
b) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jako 

organu dokonującego finansowania (dofinansowania) 
przedsięwzięć podlegających lub mających podlegać 
realizowaniu oraz realizowanych przez administrację 
publiczną.

6) postępowania w sprawie zmian, przesunięć i aneksów,  
o których mowa w § 20 ust. 6–8.

Rozdział II
Pula środków, związanych z funduszem leśnym,  

przeznaczonych na realizacją przedsięwzięć drogowych 

§ 3
1. Pula środków związanych z funduszem leśnym („P”), dotyczą-

cych realizacji przedsięwzięć w zakresie: 
1) budowy oraz przebudowy dróg leśnych,

2) wspomagania administracji publicznej w zakresie budowy, prze-
budowy lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej,

- jest ustalana w trakcie prac nad planem finansowo – gospodar-
czym Lasów Państwowych, w tym nad planem związanym  
z funduszem leśnym, z wyłączeniem zapisów § 10 ust. 2.
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2. Na etapie prac nad ww. planem pula środków, o których mowa  
w ust. 1, jest definiowana:
a) bezpośrednio (jako środki przeznaczone na finansowanie 

przedsięwzięć drogowych);
b) pośrednio – w trybie operacyjnych wskazań Dyrektora Gene-

ralnego Lasów Państwowych adresowanych w trakcie prac 
planistycznych do komórek organizacyjnych DGLP właściwej 
ds. infrastruktury oraz właściwej ds. planowania;

c) co do kwoty środków, związanych z funduszem leśnym, 
stanowiących tzw. rezerwę funduszu leśnego, jaką należy 
traktować jako tworzącą pulę środków „P”.

3. Realizacja wspólnych przedsięwzięć leśno-samorządowych 
możliwa jest również przy wykorzystaniu własnych środków 
finansowych jednostki w ramach puli przyznanej dla regionalnej 
dyrekcji Lasów Państwowych. Pula ta jest określana każdora-
zowo na etapie tworzenia planu finansowego, a jej rozdział na 
podległe jednostki leży w gestii właściwego dyrektora regio-
nalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

§ 4
1. W odniesieniu do puli środków „P” mają zastosowanie następu-

jące formuły:
1) P = P1 + P2 = Pk + Pn, w której:

P1 oznacza pulę środków, związanych z funduszem leśnym, 
przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na reali-
zację przedsięwzięć .drogowych, ustalonych w planie 
finansowo –gospodarczym LP w sposób bezpośredni;

P2 oznacza pulę środków, związanych z funduszem leśnym, 
przeznaczonych w danym roku na realizację przedsię-
wzięć drogowych, ustalonych w planie finansowo – gospo-
darczym LP pośrednio;

Pk oznacza pulę środków, związanych z funduszem leśnym, 
przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na reali-
zację przedsięwzięć drogowych kontynuowanych;

Pn oznacza pulę środków, związanych w funduszem leśnym, 
przeznaczonych w danym roku kalendarzowych na reali-
zację przedsięwzięć drogowych nowych;

2) Pk = Pkb + Pkf, w której:
Pkb oznacza pulę środków na kontynuację przedsięwzięć  

w zakresie budowy lub przebudowy dróg leśnych;
Pkf  oznacza pulę środków na kontynuację finansowania 

(dofinansowania) tworzenie infrastruktury drogowej  
w ramach wspomagania przez LP administracji publicznej;

Rozdział III
Kontynuowanie przedsięwzięć drogowych  

rozpoczętych w latach minionych 

§ 5
1. Jeżeli wynika to z porozumienia albo umowy lub/oraz aneksu  

do porozumienia albo umowy, wiążących w dacie obowiązy-
wania niniejszego zarządzenia DGLP z wnioskodawcą (nadle-
śnictwem) – wszczęcie w minionym okresie (w tym w poprzednim 
roku) realizacji przedsięwzięcia drogowego, wymagającego 
dalszych prac, rodzi po stronie Lasów Państwowych upraw-
nienie do przeznaczenia w planie finansowo – gospodarczym  
na dany rok kalendarzowy określonej kwoty środków, związa-
nych z funduszem leśnym, na kontynuację tego przedsięwzięcia. 

2. Kwota środków, o której mowa w ust. 1, powinna wynikać  
z wyżej wymienionego porozumienia lub aneksu (aneksów)  
do porozumienia oraz analiz własnych komórki organizacyjnej 
DGLP właściwej ds. infrastruktury.

3. W latach kolejnych, jeżeli wynika to z umowy, o której mowa  
w § 27, postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 6
Komórka organizacyjna DGLP właściwa ds. infrastruktury,  

we współdziałaniu z innymi właściwymi komórkami organizacyj-
nymi DGLP, jest obowiązana do:

1) przygotowania projektu decyzji Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych w sprawie kontynuowania finansowania 
w danym roku gospodarczym realizacji przedsięwzięć drogo-
wych z uwzględnieniem następujących informacji:
a) przydział klasyfikacji przedsięwzięcia – z uwzględnieniem 

w tym zakresie postanowienia § 1 ust. 1;
b) podstawa działań w danym roku gospodarczym (porozu-

mienia lub umowy oraz dotychczasowe aneksy do porozu-
mienia lub umowy);

c) beneficjent (nazwa nadleśnictwa lub/oraz nazwa jednostki 
samorządu terytorialnego albo administracji publicznej);

d) opis przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku 
kalendarzowym;

e) działania dotychczas wykonane, w tym zakres rzeczowy  
i finansowy;

 f) kwota środków, związanych z funduszem leśnym, prze-
znaczona na realizację (finansowanie, dofinansowanie) 
danego przedsięwzięcia;

g) kwota środków, stanowiąca tzw. wkład własny (nadleś- 
nictwa lub/oraz jednostki samorządu terytorialnego);

h) ogólna kwota środków, związana z funduszem leśnym,  
w rozbiciu na kwoty oznaczone powyżej symbolami Pkb, Pkf.

2) doprowadzenia do objęcia kontynuacji przedsięwzięć drogo-
wych najbardziej aktualnymi aneksami do wyżej wymienio-
nych porozumień lub umów, jeżeli są one potrzebne.

§ 7
Postanowienia niniejszego zarządzenia dotyczące:

1) prowadzenia kontroli funkcjonalnej nadleśnictw w trakcie 
realizowania przez nie postanowień porozumień z DGLP  
w sprawie realizacji przedsięwzięć drogowych,

2) uruchamiania płatności na rzecz nadleśnictw,
3) przygotowywania raportów okresowych jako części składo-

wych sprawozdań finansowo – gospodarczych Lasów 
Państwowych,

4) obowiązków nadleśnictw jako podmiotów wypełniających 
funkcje:
a) inwestorów w związku z budową lub przebudową dróg 

leśnych;
b) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jako organu 

dokonującego finansowania (dofinansowania) przedsię-
wzięć podlegających lub mających podlegać realizowaniu 
oraz realizowanych przez administrację publiczną.

– stosuje się odpowiednio w odniesieniu do przedsięwzięć kontynu-
owanych. 

Rozdział IV
Procedura naboru wniosków nadleśnictw dotyczących dróg 
leśnych lub/oraz dotyczących wspomagania administracji 

publicznej poprzez finansowanie (dofinansowanie) budowy, 
przebudowy lub remontu drogowej infrastruktury technicznej 

§ 8
1. Finansowanie z wykorzystaniem środków, związanych z fundu-

szem leśnym:
a) budowy lub przebudowy dróg, będących drogami leśnymi;
b) budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruk-

tury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy 
Państwowe administracji publicznej.

 - następuje na wniosek właściwego nadleśnictwa.
2. Wyróżnia się trzy rodzaje wniosków w sprawie budowy lub prze-

budowy dróg leśnych lub/oraz budowy, przebudowy lub remon-
towania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspoma-
gania przez Lasy Państwowe administracji publicznej:
a) wniosek dotyczący budowy lub przebudowy drogi leśnej;
b) wniosek dotyczący finansowania budowy, przebudowy lub 

remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach 
wspomagania przez Lasy Państwowe administracji 
publicznej;
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c) wniosek zintegrowany, obejmujący wnioski, o których mowa 
w lit. a) i b).

3. Finansowanie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w jednym 
roku gospodarczym w odniesieniu do maksymalnie trzech wnio-
sków (niezależnie od rodzaju wniosku, o którym mowa w ust. 2) 
z jednego nadleśnictwa.

§ 9
1. Wniosek zintegrowany powinien zawierać następujące infor-

macje:
1) nazwa nadleśnictwa wnioskującego;
2) nazwa jednostki samorządu terytorialnego albo innej 

jednostki administracji publicznej jako potencjalnego współ-
-beneficjenta;

3) stan przygotowania przedsięwzięcia w zakresie budowy lub 
przebudowy danej drogi leśnej do realizacji (dalej przedsię-
wzięcie drogowe);

4) szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonania danej 
drogi leśnej, w tym wykazanie, że:
a) budowa lub przebudowa drogi leśnej mieści się w ramach 

przyszłej docelowej sieci dróg leśnych w nadleśnictwie,
b) występuje istotny związek przyczynowo – skutkowy 

budowy lub przebudowy drogi leśnej:
– z przewidywanym przebiegiem użytkowania głównego 

lasu w nadleśnictwie w nadchodzącym najbliższym 
okresie,

– z wymogami ochrony lasu przed pożarami,
– z dążeniem do zapewnienia należytego skomuniko-

wania terytorium danej jednostki samorządu terytorial-
nego,

– z innymi zjawiskami występującymi lub mającymi 
wystąpić w danym nadleśnictwie,

5) szczegółowe uzasadnienie przyjętych rozwiązań techniczno 
– technologicznych dla przedsięwzięcia drogowego;

6) ustalenie syntetycznego wskaźnika ekonomicznej efektyw-
ności realizacji danego przedsięwzięcia drogowego z uwzglę- 
dnieniem:
a) nakładów łącznych na budowę lub przebudowę danej 

drogi leśnej,
b) kosztów remontów i utrzymania danej drogi wewnętrznej,
c) spadku kosztów łącznych pozyskania drewna w następ-

stwie budowy lub przebudowy danej drogi leśnej,
7) udział środków własnych nadleśnictwa w realizacji danego 

przedsięwzięcia drogowego;
8) dane globalne o nadleśnictwie:

a) aktualny wskaźnik długości dróg leśnych łącznie z liniami 
podziału przestrzennego tworzącymi ład komunikacyjny 
w przeliczeniu na roczny przeciętny rozmiar pozyskania 
drewna w okresie nadchodzących pięciu lat,

b) prognoza wolnych środków obrotowych w nadleśnictwie  
w okresie nadchodzących pięciu lat,

c) informacja o ekspertyzie drogowej sporządzonej  
na podstawie „Instrukcji wyznaczania docelowej sieci 
drogowej nadleśnictwa” (rok wykonania, rok aktualizacji),

9) dokumentacja sporządzona przez jednostkę samorządu tery-
torialnego lub inną jednostkę administracji publicznej:
a) oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego  

lub innej jednostki administracji publicznej o respekto-
waniu postanowień niniejszego zarządzenia;

b) aktualny stan przygotowania przedsięwzięcia do realizacji 
(dalej przedsięwzięcie publiczne);

c) uzasadnienie, że realizacja przedsięwzięcia publicznego 
będzie stanowiła wykonanie postanowienia § 1 ust. 1 
pkt 2 i cechuje się zintegrowaniem z przedsięwzięciem 
drogowym;

d) deklarowany udział środków własnych beneficjenta  
w realizacji przedsięwzięcia publicznego;

e) dana globalna o terytorium związanym z daną jednostką 
samorządu terytorialnego, mówiąca o długości dróg gmin-

nych i powiatowych w przeliczeniu na tys. m3 drewna 
pozyskiwanego w nadleśnictwach, których zasięg teryto-
rialny pokrywa się z terytorium danej jednostki samorządu 
terytorialnego (potencjalny wskaźnik obciążenia dróg 
lokalnych ładunkami w postaci surowca drzewnego); 

 f) lesistość jednostki samorządu terytorialnego, niezależnie 
od formy własności gruntu leśnego;

10) planowany okres realizacji zadania w latach, informacja  
o podziale przedsięwzięcia na etapy, w tym podział 
rzeczowy i finansowy;

11) informacja o długości odcinka wnioskowanego do budowy, 
przebudowy lub remontowania.

2. Wniosek, o którym mowa w § 8 ust. 2 lit. a, obejmuje informacje, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3–8 oraz w pkt 10–11.

3. Wniosek, o którym mowa w § 8 ust. 2 lit. b, obejmuje informacje, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w pkt 9–11.

§ 10
1. Wnioski, o których mowa w § 8 ust. 2, składają nadleśniczowie 

za pośrednictwem i przy opinii właściwych dyrektorów regional-
nych dyrekcji Lasów Państwowych oraz w terminie i na warun-
kach ustalanych każdorazowo w załączniku do decyzji Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie aktualizacji 
makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 mogą być składane również po 
zatwierdzeniu planu finansowo-gospodarczego. Przydział 
środków funduszu leśnego będzie odbywał się w takiej sytuacji 
na zasadach ogólnych, określonych w aktualnym zarządzeniu 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednoli-
tych zasad gospodarowania środkami funduszu leśnego  
w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

§ 11
Szczegółowe wzory wniosków, o których mowa w § 8 wraz  

ze szczegółową instrukcją ich sporządzania stanowią załączniki  
od nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział V
Wykonywanie obowiązków  

Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

§ 12
1. Wnioski, o których mowa w rozdziale poprzedzającym, podle-

gają analizie, za wykonanie której odpowiedzialny jest kierownik 
komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury.

2. W trakcie analizy, o której mowa w ust. 1, kierownik komórki 
organizacyjnej DGLP właściwej ds. infrastruktury, jest upraw-
niony do pobierania ze wszystkich możliwych źródeł potrzeb-
nych informacji i opinii, oraz ustala liczbę wniosków dopuszczo-
nych do procedowania.

3. Analiza ta powinna zmierzać do wyeliminowania z dalszego 
procedowania wniosków, które:
1) są ewidentnie sprzeczne w sposób niemożliwy do skorygo-

wania z postanowieniami niniejszego zarządzenia;
2) nie rokują nadziei na urzeczywistnienie w danym roku gospo-

darczym ze względu na aktualny stopień przygotowania 
przedsięwzięcia do realizacji;

3) obejmują łączną wartość środków finansowych wnioskowa-
nych na budowę, przebudowę lub remontowanie danej drogi, 
z wyłączeniem infrastruktury towarzyszącej, o której mowa  
w § 1 ust. 1 pkt 2, przekraczającą kwotę 2 mln zł na 1 km;

4) obejmują łączną wartość środków finansowych wnioskowa-
nych na budowę, przebudowę lub remontowanie danej drogi 
w roku wnioskowania, przekraczającą kwotę 3 mln zł;

5) pochodzą od wnioskodawców i beneficjentów, którzy  
w minionym roku nie przystąpili do realizacji przedsięwzięcia, 
na które zostały przyznane środki związane z funduszem 
leśnym, bez podania przyczyny (wyłącznie wynikającej  
ze zdarzeń losowych).
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§ 13
Ustala się następujące wartości wag dla wniosków dopuszczo-

nych do procedowania na potrzeby działań w danym roku gospo-
darczym:
1) wnioski zintegrowane – w1 = 0,4;
2) wniosek dotyczący budowy lub przebudowy drogi (dróg) 

leśnych– w2= 0,35;
3) wniosek dotyczący finansowania budowy, przebudowy  

lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach 
wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej  
– w3= 0,25.

§ 14
Komórka organizacyjna DGLP właściwa ds. infrastruktury jest 

obowiązana do ustalenia na podstawie wniosków dopuszczonych 
do procedowania:

1) sumarycznego zapotrzebowania na środki, związane  
z funduszem leśnym, wynikającego z:
a) wniosków zintegrowanych (S1),
b) wniosków dotyczących budowy lub przebudowy dróg 

leśnych (S2),
c) wniosków dotyczących finansowania budowy, przebu-

dowy lub remontowania drogowej infrastruktury tech-
nicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe 
administracji publicznej (S3),

2) wskaźnika przeliczeniowego (k), odpowiadającego następu-
jącemu ilorazowi:

k = [Pn]/ [(S1 * w1) + (S2 * w2) + (S3 * w3)];

3) pul środków, związanych z funduszem leśnym, do przezna-
czenia na finansowanie przedsięwzięć w realizacji:
a) wniosków zintegrowanych: 

Pzint.= k * (S1 * w1),

b) wniosków dotyczących budowy lub przebudowy dróg 
leśnych:

Pbud = k * (S2 * w2),

c) wniosków dotyczących finansowania budowy, przebu-
dowy lub remontowania drogowej infrastruktury tech-
nicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe 
administracji publicznej: 

Padm = k * (S3 * w3).

§ 15
Ustala się następującą procedurę przypisywania punktów ocen-

nych do poszczególnych wniosków zintegrowanych:
1) do części wniosku zintegrowanego dotyczącego budowy  

lub przebudowy drogi leśnej przypisuje się wagę w4 = 0,55;
2) do części wniosku zintegrowanego dotyczącego finanso-

wania budowy, przebudowy lub remontowania drogowej 
infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez 
Lasy Państwowe administracji publicznej przypisuje się wagę  
w5 = 0,45;

3) dla części wniosku zintegrowanego dotyczącego budowy  
lub przebudowy drogi leśnej przyjmuje się cztery kryteria 
ocenne:
a) syntetyczny wskaźnik ekonomicznej efektywności realizacji 

danego przedsięwzięcia drogowego (waga w6 = 0,30; dzie-
sięć punktów ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia 
drogowego o najwyższej wartości wskaźnika ekono-
micznej efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia 
drogowego, jeden punkt ocenny przypisuje się do przed-
sięwzięcia drogowego o najniższej wartości wskaźnika 
ekonomicznej efektywności przedsięwzięcia drogowego, 

do pozostałych przedsięwzięć punkty ocenne przypisuje 
się zgodnie z zasadą prostej proporcjonalności);

b) zdolność (Z) do realizowania przedsięwzięcia z wykorzy-
staniem własnych środków obrotowych ustalana ilorazem: 
Z = O/(PW – U), w którym symbol „O” oznacza całko-
wite zapotrzebowanie na środki potrzebne do sfinanso-
wania przedsięwzięcia drogowego, symbol „PW” oznacza 
prognozę wolnych środków obrotowych w nadleśnictwie 
(liczoną bez uwzględnienia ich zaangażowania na dzia-
łania rozwojowe), symbol U oznacza deklarowany udział 
środków własnych nadleśnictwa w realizacji przedsię-
wzięcia drogowego (waga w7 = 0,30; dziesięć punktów 
ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego 
o najniższej wartości wielkości „Z”, jeden punkt ocenny 
przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego o najwyż-
szej wartości wielkości „Z”; do pozostałych przedsięwzięć 
punkty ocenne przypisuje się zgodnie z zasadą prostej 
proporcjonalności);

c) ekspercka ocena konieczności wykonania danej drogi 
leśnej dokonywana przez członków Zespołu Ekspertów, 
o którym mowa w § 17, na podstawie analizy autorskiej 
informacji, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 4 i 5, z wyłącze-
niem danych wskazujących nazwę nadleśnictwa (waga  
w8 = 0,15; członkowie Zespołu Ekspertów do poszczegól-
nych przedsięwzięć drogowych przypisują liczbę punktów 
ocennych od 1 do 10; dla każdego przedsięwzięcia 
drogowego ustala się średnią arytmetyczną przypisanych 
punktów ocennych),

d) zaległości w kształtowaniu ładu komunikacyjnego  
w nadleśnictwie (waga w9 = 0,25; bierze się pod uwagę 
kształtowanie się wskaźnika, o którym mowa w § 9 ust. 1 
pkt 8 lit. a; dziesięć punktów ocennych przypisuje się  
do przedsięwzięcia drogowego w nadleśnictwie o najniż-
szej wartości przedmiotowego wskaźnika, jeden punkt 
ocenny przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego  
w nadleśnictwie o najwyższej wartości tego wskaźnika;  
do pozostałych przedsięwzięć punkty ocenne przypisuje 
się zgodnie z zasadą prostej proporcjonalności);

4) przyznaje się jeden punkt dodatkowo (PKT4) za posiadanie 
aktualnej ekspertyzy drogowej sporządzonej na podstawie 
„Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleś- 
nictwa”;

5) oblicza się syntetyczną ilość punktów ocennych (PKTsynt1) 
odnoszących się do danego przedsięwzięcia drogowego, 
stosując następującą formułę: 

PKTs = (PKTa * w6) + (PKTb * w7) + (PKTc * w8) + 
+ (PKTd * w9) + PKT4, 

 gdzie symbole PKTa, PKTb, PKTc, PKTd oznaczają odpo-
wiednio liczbę punktów ocennych przypisanych do poszcze-
gólnych przedsięwzięć drogowych odpowiednio z punktu 
widzenia kryteriów, o których mowa w pkt 3 lit. a - d;

6) dla części wniosku zintegrowanego dotyczącego finansowania 
budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury 
technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe 
administracji publicznej przyjmuje się cztery kryteria ocenne:

a) ekspercka ocena uzasadnienia, że realizacja przedsię-
wzięcia publicznego będzie stanowiła wykonanie postano-
wienia § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszego Zarządzenia i cechuje 
się zintegrowaniem z przedsięwzięciem drogowym, doko-
nywana przez członków Zespołu Ekspertów na podstawie 
analizy autorskiej informacji, o których mowa w § 9 ust. 1 
pkt 9 lit. c, z wyłączeniem danych wskazujących nazwę 
nadleśnictwa i jednostek samorządu terytorialnego (waga 
w10 = 0,20; członkowie Zespołu Ekspertów do poszczegól-
nych przedsięwzięć publicznych przypisują liczbę punktów 
ocennych od 1 do 10, w zależności od ich eksperckiej 
oceny stopnia spełnienia omawianego kryterium; dla 
każdego przedsięwzięcia drogowego ustala się średnią 
arytmetyczną przypisanych punktów ocennych);
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b) udział środków własnych beneficjenta w realizacji przed-
sięwzięcia publicznego (waga w11 = 0,45; dziesięć punktów 
ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego  
o najwyższym zadeklarowanym udziale środków własnych 
beneficjenta, jeden punkt ocenny przypisuje się do przed-
sięwzięcia drogowego o najniższym zadeklarowanym 
udziale środków własnych; do pozostałych przedsięwzięć 
punkty ocenne przypisuje się zgodnie z zasadą prostej 
proporcjonalności);

c) potencjalny wskaźnik obciążenia dróg lokalnych ładun-
kami w postaci surowca drzewnego, o którym mowa  
w § 9 ust. 1 pkt 9 lit. e (waga w12 = 0,25; dziesięć punktów 
ocennych przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego, 
z którym związany jest najniższa wartość potencjalnego 
wskaźnika obciążenia dróg lokalnych w postaci surowca 
drzewnego, jeden punkt ocenny przypisuje się do przedsię-
wzięcia drogowego o najwyższej wartości tego wskaźnika;  
do pozostałych przedsięwzięć punkty ocenne przypisuje 
się zgodnie z zasadą prostej proporcjonalności);

d) lesistość jednostki samorządu, o której mowa w § 9 ust. 1  
pkt 9 lit. f (waga w13 = 0,1; dziesięć punktów ocennych 
przypisuje się do przedsięwzięcia drogowego, zlokalizo-
wanego w jednostce samorządu o najwyższej lesistości, 
jeden punkt ocenny przypisuje się do przedsięwzięcia 
drogowego o najniższej wartości tego wskaźnika;  
do pozostałych przedsięwzięć punkty ocenne przypisuje 
się zgodnie z zasadą prostej proporcjonalności);

7) przyznaje się jeden punkt dodatkowo (PKT7) za posiadanie 
aktualnej ekspertyzy drogowej sporządzonej na podstawie 
„Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa”;

8) oblicza się syntetyczną ilość punktów ocennych (PKTsynt2) 
odnoszących się do danego przedsięwzięcia drogowego, 
stosując następującą formułę: 

PKTsynt2 = (PKTa * w10) + (PKTb * w11) + (PKTc * w12)  
+ (PKTd * w13) + PKT7, 

 gdzie symbole PKTa, PKTb, PKTc, PKTd oznaczają odpo-
wiednio liczbę punktów ocennych przypisanych do poszcze-
gólnych przedsięwzięć drogowych odpowiednio z punktu 
widzenia kryteriów, o których mowa w pkt 6 lit. a–d;

9) przypisywanie punktów ocennych do poszczególnych wnio-
sków zintegrowanych kończy się poprzez obliczenie łącznej 
oceny przedsięwzięcia publicznej (PKTsynt) z zastosowaniem 
następującej formuły: PKTsynt = (w4 * PKTsynt1) + (w5 * PKTsynt2).

§ 16
1. Ocenę wniosków dotyczących wyłącznie budowy lub przebu-

dowy dróg leśnych, kończy się na obliczeniu w wykonaniu § 15 
wartości wyrażenia PKTsynt1.

2. Ocenę wniosków dotyczących wyłącznie budowy, przebudowy 
lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej w ramach 
wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej, 
kończy się na obliczeniu w wykonaniu § 15 wartości wyrażenia 
PKTsynt2.

§ 17
1. Powołuje się Zespół Ekspertów, w skład którego wchodzą człon-

kowie krajowych organizacji związkowych działających w Lasach 
Państwowych, o których mowa w § 1 pkt 3 Ponadzakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Każda organizacja 
związkowa rekomenduje po jednym ekspercie.

2. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zwraca się do krajo-
wych organizacji związkowych o wskazanie eksperta.

3. Zadaniem Zespołu Ekspertów jest ocena, o której mowa w § 15.
4. Termin i miejsce spotkania Zespołu Ekspertów jest ustalony  

po ogłoszeniu decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych, o której mowa w § 10 ust. 1.

5. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może zarządzić dodat-
kowe spotkanie Zespołu Ekspertów w trakcie roku gospodar-

czego, w przypadku konieczności oceny dodatkowych wnio-
sków, o których mowa w § 10 ust. 2. 

6. Dopuszcza się przeprowadzenie spotkań o których mowa  
w ust. 4 i 5 w ramach wideokonferencji. Informacje, o których 
mowa w § 15 pkt 3 lit. c oraz § 15 pkt 6 lit. a, mogą być udostęp-
nione tylko w wersji elektronicznej.

7. Skład Zespołu Ekspertów może być zmieniony przed rozpoczę-
ciem prac nad planem finansowo-gospodarczym na dany rok,  
na wniosek organizacji związkowych wskazanych w ust. 1.

§ 18
1. Ustala się następującą procedurę tworzenia wstępnej listy wnio-

sków zintegrowanych przewidywanych w danym roku gospodar-
czym do realizacji:
1) wszystkie wnioski zintegrowane, będące wnioskami dopusz-

czonymi do dalszego procedowania w wykonaniu § 12, 
szereguje się według wartości wyrażenia PKTsynt od wniosku 
najwyżej ocenionego do wniosku o najniższej ocenie łącznej;

2) po przeprowadzeniu szeregowania, o którym mowa w pkt 1, 
przypisuje się zapotrzebowanie na środki, związane z fundu-
szem leśnym;

3) oblicza się w rachunku narastającym sumaryczne zapotrze-
bowanie na środki, związane z funduszem leśnym, rozpoczy-
nając to działanie od wniosku najwyżej ocenionego,  
a następnie uwzględniając wnioski o coraz niższej ocenie  
– aż do wyczerpania puli środków, oznaczonych w niniej-
szym zarządzeniu symbolem Pzint., z zastrzeżeniem co  
do pozycji rezerwowych, o których mowa w ust. 2.

2. W wykonaniu ust. 1 pkt 3 powstaje wstępna lista wniosków zinte-
growanych przewidzianych w danym roku gospodarczym  
do realizacji. Lista, o której mowa w zdaniu poprzedzającym 
powinna zawierać pozycje rezerwowe.

3. Wstępne listy wniosków dotyczących wyłącznie budowy lub 
przebudowy dróg leśnych oraz wniosków dotyczących wyłącznie 
budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury 
technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe 
administracji publicznej, tworzy się poprzez odpowiednie wyko-
nywanie postanowień ust. 1, odnosząc działania w tym zakresie 
odpowiednio do pul środków, oznaczonych w niniejszym zarzą-
dzeniu symbolami Pbud lub Padm.

§ 19
Kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infra-

struktury zobowiązuje się do poddawania wstępnych list, o których 
mowa w § 18, szczegółowym konsultacjom w celu zaprojektowania 
metodą ekspercką ewentualnych korekt ww. list.

§ 20
1. Kierownik komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infra-

struktury na bazie list po korektach, o których mowa w § 19, 
przygotowuje projekt decyzji Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, zawierającej:
a. wnioski przyjęte do realizacji w danym roku gospodarczym, 

wnioski rezerwowe oraz wnioski odrzucone;
b. wnioski dodatkowe, o których mowa w § 10 ust. 2.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, po jej zatwierdzeniu przez 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, staje się podstawą 
do zawarcia porozumień pomiędzy Dyrektorem Generalnym 
Lasów Państwowych a nadleśnictwami (będącymi wnioskodaw-
cami).

3. Wzory porozumień, o których mowa w ust. 2, odnoszących się 
odpowiednio do: wniosków zintegrowanych, wniosków dotyczą-
cych budowy lub przebudowy dróg leśnych oraz wniosków, doty-
czących budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infra-
struktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy 
Państwowe administracji publicznej, stanowią załączniki od nr 9 
do nr 11 do niniejszego zarządzenia.

4. Wnioski rezerwowe obejmuje się porozumieniami w razie niedoj-
ścia do skutku porozumień dotyczących wniosków przyjętych  
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do realizacji, o których mowa w ust. 1, a także w razie wydzie-
lenia z rezerwy ogólnej funduszu leśnego dodatkowych środków 
na finansowanie odpowiednio wniosków zintegrowanych, wnio-
sków dotyczących budowy lub przebudowy dróg leśnych oraz 
wniosków, dotyczących budowy, przebudowy lub remontowania 
drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania 
przez Lasy Państwowe administracji publicznej.

5. Procedura zawierania porozumień, o których mowa w ustępach 
poprzedzających, powinna zostać zakończona w terminie do 30 
dni od wejścia w życie decyzji, o której mowa w ust. 1.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest 
zawarcie aneksów do porozumień, o których mowa w ustępach 
poprzedzających. W tej sytuacji niezbędne jest przesłanie 
stosownego pisemnego wniosku do DGLP.

7. W sytuacji braku możliwości realizacji zadania zakwalifikowa-
nego do finansowania, lub w sytuacji powstania oszczędności  
w stosunku do zakładanej wartości zadania, możliwe są przesu-
nięcia niewykorzystanych środków finansowych pochodzących 
z funduszu leśnego na inne zadania ujęte na liście, o której 
mowa w ust. 1. W takim przypadku niezbędne jest przesłanie 
stosownego pisemnego wniosku do DGLP.

8. Dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego lub realizację kolej-
nego etapu zadania ujętego na liście, o której mowa w ust. 1,  
w sytuacji powstania oszczędności w stosunku do zakładanej 
wartości zadania. W tej sytuacji niezbędne jest przesłanie 
stosownego pisemnego wniosku do DGLP.

§ 21
Na kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. infra-

struktury nakłada się obowiązek doprowadzenia do wydzielenia  
z rezerwy ogólnej funduszu leśnego (zgodnie z obowiązującymi  
w LP procedurami i w razie takiej potrzeby) kwot środków z ich 
przeznaczeniem na finansowanie (współfinansowanie) poszcze-
gólnych przedsięwzięć dotyczących budowy lub przebudowy dróg 
leśnych, budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infra-
struktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy 
Państwowe administracji publicznej oraz przedsięwzięć objętych 
wnioskami zintegrowanymi.

§ 22
W porozumieniach, o których mowa w § 20, należy uwzględniać 

zasadę, iż przekazywanie do jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek administracji publicznej środków, związanych 
z funduszem leśnym, dla sfinansowania (dofinansowania) przed-
sięwzięć dotyczących budowy, przebudowy lub remontowania 
drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez 
Lasy Państwowe administracji publicznej (samoistnych lub stano-
wiących przedmiot wniosków zintegrowanych) następuje za 
pośrednictwem właściwych nadleśnictw, będących wnioskodaw-
cami.

§ 23
1. Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów 

Państwowych a nadleśnictwem będącym wnioskodawcą może 
przewidywać zaliczkowe przekazanie (przekazywanie) do tego 
nadleśnictwa środków na finansowaniem przedsięwzięć budow-
lanych lub/oraz zasilanie budżetu jednostki samorządu teryto-
rialnego albo innej jednostki administracji publicznej w związku z 
realizowaniem przez te jednostki przedsięwzięć publicznych 
objętych lub nieobjętych wnioskami zintegrowanymi.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, przekazuje się na wniosek 
wnioskodawcy kierowany do DGLP za pośrednictwem właściwej 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (wniosek o płatność). 
Właściwa regionalna dyrekcja Lasów Państwowych, przed prze-
słaniem do DGLP ww. wniosku o płatność jest obowiązana do 
jego zanalizowania pod względem merytorycznym i finansowym, 
kwitując tę analizę w piśmie przewodnim.

3. Jeżeli wniosek o płatność dotyczy zaliczkowego przekazania 
środków (por. ust. 1), wniosek powinien zawierać przywołanie 

stosownego zapisu na temat takiego zaliczkowego przekazy-
wania, zawarty w ww. porozumieniu.

4. Przekazywanie do nadleśnictwa wnioskodawcy środków, zwią-
zanych z funduszem leśnym, z tytułu faktycznie wykonanych 
robót w realizacji przedsięwzięcia drogowego lub przedsię-
wzięcia publicznego objętego lub nieobjętego wnioskiem zinte-
growanym może następować po uprzednim udokumentowanym 
rozliczenia środków, przekazanych tytułem zaliczki.

5. Wnioski o płatność z tytułu faktycznie wykonanych robót,  
o których mowa w ust. 4, powinny być należycie udokumento-
wane – stosownie do szczegółowych zapisów na ten temat  
w porozumieniu pomiędzy wnioskodawcą a DGLP.

6. Obieg wniosków o płatność, o których mowa w ust. 2 oraz w ust. 5, 
w DGLP, ich kontrola merytoryczna, formalna i finansowa,  
a także ich realizacja następuje zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie w DGLP postanowieniami instrukcyjnymi. 

§ 24
1. Na komórkę organizacyjną DGLP właściwą ds. infrastruktury 

nakłada się obowiązek przygotowania kwartalnych raportów  
z realizacji przedsięwzięć przyjętych do realizacji w danym roku 
gospodarczym.

2. Raporty, o których mowa w ust. 1, powinny być odpowiednio 
uwzględniane w corocznych sprawozdaniach finansowo – gos-
podarczych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe.

3. Wzór ww. raportu stanowi załącznik nr 12 do niniejszego zarzą-
dzenia.

Rozdział VI
Wykonywanie obowiązków wnioskodawców

§ 25
Nadleśnictwa będące wnioskodawcami: 
1) wypełniają wszystkie, prawem przewidziane, obowiązki inwe-

storskie w związku z realizowaniem w nadleśnictwie przedsię-
wzięć dotyczących budowy lub przebudowy dróg leśnych;

2) na mocy niniejszego zarządzenia działają z upoważnienia 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w odniesieniu do 
przedsięwzięć dotyczących budowy, przebudowy lub remonto-
wania drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspoma-
gania przez Lasy Państwowe administracji publicznej, objętych  
i nieobjętych wnioskiem zintegrowanym.

§ 26
1. W związku z realizacją danego przedsięwzięcia dotyczącego 

budowy lub przebudowy dróg, nadleśnictwa będące wniosko-
dawcami są w szczególności obowiązane do:
1) współdziałania z regionalną dyrekcją Lasów Państwowych  

w celu doprowadzenia do podpisania porozumienia, o którym 
mowa w § 20 ust. 2;

2) doprowadzenia do wyłonienia wykonawcy (wykonawców) 
robót budowlanych, z uwzględnieniem ust. 2;

3) zapewnienia nadzoru budowlanego;
4) protokolarnego, etapowego i końcowego, odbioru robót 

budowlanych;
5) współdziałania z regionalną dyrekcją Lasów Państwowych 

przy wykonywaniu przez nią działań nadzorczych, dotyczą-
cych robót budowlanych;

6) kompletowania wymaganej dokumentacji jako załączników 
do wniosków o płatność;

7) projektowania wniosków o płatność i ich dystrybucji do DGLP 
za pośrednictwem regionalnej dyrekcji LP;

8) wykonywania innych działań, związanych z robotami budow-
lanymi, w tym działań, o które zwróci się regionalna dyrekcja 
Lasów Państwowych lub, za jej pośrednictwem, Dyrekcja 
Generalna Lasów Państwowych.

2. W odniesieniu do każdego przedsięwzięcia dotyczącego budowy 
lub przebudowy dróg leśnych – nadleśnictwo będące wniosko-
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dawcą powinno zwrócić się do zakładów Lasów Państwowych 
wyspecjalizowanych w robotach drogowych z zapytaniem co do 
możliwości wykonania całości lub części prac w ramach tego 
przedsięwzięcia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów  
o korzystaniu z usług wewnątrz-instytucjonalnych w Lasach 
Państwowych, wynikających z rozporządzenia regulującego 
gospodarkę finansową tego podmiotu. Zakład Lasów Państwo-
wych, w odpowiedzi na ww. zapytanie, zobowiązuje się  
do przedstawienia oferty wykonawczej, jeżeli w danym roku gos-
podarczych dysponuje lub będzie w stanie uzyskać wolne moce 
przerobowe. Nadleśnictwo będące wnioskodawcą nie może 
odmówić skorzystania z usług danego zakładu Lasów Państwo-
wych, jeżeli warunki zaoferowane przez zakład są najkorzyst-
niejsze spośród pozostałych warunków zaoferowanych przez 
inne zakłady Lasów Państwowych, a ponadto, jeżeli warunki  
te wypełniają stosowne dyspozycje rozporządzenia regulują-
cego gospodarkę finansową w Lasach Państwowych.

§ 27
1. W związku z realizacją danego przedsięwzięcia dotyczącego 

budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infrastruktury 
technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe 
administracji publicznej, objętego lub nieobjętego wnioskiem 
zintegrowanym, nadleśnictwa będące wnioskodawcami  
są m.in. obowiązane do:
1) zawarcia z jednostką samorządu terytorialnego lub inną 

jednostką administracji publicznej umowy stanowiącej  
o uprawnieniach i obowiązkach nadleśnictwa, w szczegól-
ności stanowiącej o uprawnieniu nadleśnictwa do nadzoro-
wania ww. jednostki w przedmiocie postępu realizacji 
przedsięwzięcia publicznego;

2) w wykonaniu umowy, o której mowa w pkt 1:
a) prowadzenia systematycznego nadzorowania jednostki 

samorządu terytorialnego dotyczącego postępu reali-
zacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy, przebudowy 
lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej  
w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe admini-
stracji publicznej;

b) protokolarnego, etapowego i końcowego, odbioru prac;
c) kompletowania dokumentacji, w tym sporządzanej przez 

jednostkę samorządu terytorialną lub inną jednostkę 
administracji publicznej, jako załączników do wniosków  
o płatność;

d) projektowania wniosków o płatność w związku z reali-
zacją przedsięwzięcia dotyczącego budowy, przebudowy 
lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej  
w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe admi-
nistracji publicznej (objętego lub nieobjętego wnioskiem 
zintegrowanym) i ich dystrybucji do DGLP za pośrednic-
twem regionalnej dyrekcji LP;

e) prowadzeniu wszystkich działań związanych z regulo-
waniem zobowiązań finansowych względem jednostki 
samorządu terytorialnego lub innej jednostki administracji 
publicznej (w tym przyjmowanie wpłat z DGLP, przele-
wanie środków pieniężnych do jednostki samorządu tery-
torialnego lub innej jednostki administracji publicznej);

 f) wykonywanie innych działań. 
2. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 stanowi załącznik  

nr 13 do niniejszego zarządzenia.
3. W przypadku zawarcia aneksu do porozumienia, o którym mowa 

w § 20 ust. 6, niezbędne jest zawarcie aneksów do umów,  
o których mowa w ustępach poprzedzających.

§ 28
1. Zrealizowane przedsięwzięcie, o którym mowa w § 27 ust. 1 

musi zostać oznakowane przez Inwestora Wiodącego  
za pomocą tablicy informacyjnej wskazującej na udział finan-
sowy Lasów Państwowych.

2. Wzór tablicy wraz z przykładową treścią stanowi załącznik nr 14 
do niniejszego Zarządzenia.

3. Ustawienie Tablicy, o której mowa w ust. 1 powinno nastąpić 
najpóźniej z chwilą dokonania przez Inwestora Wiodącego 
skutecznego odbioru końcowego zrealizowanego przedsię-
wzięcia, pod rygorem cofnięcia dofinansowania.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe 

§ 29
Traci moc zarządzenie nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji  
w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, 
mających związek z gospodarką leśną (zn. OB.771.21.2018).

§ 30
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica
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ZARZĄDZENIE NR 30
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22  marca 2022 r. 
w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych 

i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2022 r.

ZO.7100.1.2022

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 w związku z § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 
pkt 33 ustawy o lasach, zarządzam, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ograniczania zagrożeń  
ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych 
zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2022 roku w załączniku nr 1  
w części dotyczącej RDLP w Poznaniu, kolumny „Gatunek szkod-
nika owadziego/inny czynnik” oraz „PO w Nadleśnictwie” otrzymują 
następujące brzmienie:

Gatunek szkodnika 
owadziego/inny czynnik

PO w Nadleśnictwie

Foliofagi drzewostanów 
dębowych Krotoszyn, Piaski

Zespół szkodników wtórnych 
drzewostanów dębowych Piaski, Taczanów

Zespół szkodników wtórnych 
drzewostanów sosnowych Syców

Gatunek szkodnika 
owadziego/inny czynnik

PO w Nadleśnictwie

Chrabąszcze
Babki, Grodzisk, Koło,  
Konstantynowo, Łopuchówko, 
Oborniki, Pniewy, Sieraków, Syców

Barczatka sosnówka Sieraków
Brudnica mniszka Grodzisk; Konin; Sieraków; Turek

Boreczniki sosnowe Grodziec; Antonin; Grodzisk; 
Kalisz; Oborniki; Pniewy

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (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; § 10 Statut Lasów Państwo-
wych stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać  inne stałe lub doraźne zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów 
Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów.

3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz 
ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
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ZARZĄDZENIE NR 32
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie badania przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz ich zatwierdzania

EG.0210.2.2022

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 zadań Lasów Państwo-
wych, wynikających w szczególności z przepisu art. 50 ust. 33 

ustawy o lasach oaz § 8 ust 1 pkt 3. Statutu Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe4

 
mając przy tym na względzie:

art. 51 ust.1 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 
ze zm.) stanowi, iż  Jednostka, w skład której wchodzą jednostki 
organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finan-
sowe, sporządza łączne sprawozdanie finansowe, będące sumą 
sprawozdania finansowego jednostki i wszystkich jej oddziałów 
(zakładów)

zarządzam, co następuje

§ 1
1. Wprowadzam obowiązek corocznego badania przez biegłych 

rewidentów łącznych sprawozdań finansowych regionalnych 
dyrekcji Lasów Państwowych (rdLP), sprawozdania finanso-
wego biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz spra-
wozdań finansowych biur regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-
wych. 

2. Wprowadzam obowiązek corocznego badania przez biegłych 
rewidentów sprawozdań finansowych w co najmniej 33% nadleś- 
nictw i zakładów nadzorowanych przez RDLP. 

3. Wprowadzam obowiązek badania przez biegłych rewidentów 
sprawozdań finansowych nadleśnictw i zakładów nadzorowa-
nych przez RDLP co najmniej raz w ciągu trzech lat.

4. Pozostawiam do decyzji dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych możliwość zwiększenia, określonego w ust. 2, 
limitu jednostek, których sprawozdania finansowe za dany rok 
będą podlegać badaniu przez biegłych rewidentów. 

5. Nadleśnictwa i zakłady, w których za dany rok będzie przeprowa-
dzone badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewi-
dentów, wskaże dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. 

6. Zakłady o zasięgu krajowym, w których za dany rok przeprowa-
dzone będzie badanie sprawozdań finansowych przez biegłych 
rewidentów, wskaże Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. 

§ 2
1. Badanie rocznych sprawozdań finansowych jednostek wyszcze-

gólnionych w § 1 ust. 2 oraz rocznych sprawozdań finansowych 
biur regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i łącznych spra-

wozdań finansowych regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-
wych, wraz z uzyskaniem wyników tego badania w postaci spra-
wozdania z badania, należy przeprowadzić do 20 marca roku 
następnego po roku, za który sprawozdania zostały sporzą-
dzone. 

2. Badanie rocznych sprawozdań finansowych zakładów o zasięgu 
krajowym, wraz z uzyskaniem wyników tego badania w postaci 
sprawozdania z badania, należy przeprowadzić w terminie  
do końca miesiąca lutego następnego po roku, za który spra-
wozdania zostały sporządzone. 

§ 3
1. Upoważniam dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-

wych do akceptacji wyboru firm audytorskich uprawnionych do 
przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych nadzorowa-
nych nadleśnictw i zakładów wyszczególnionych w § 1 ust. 2.  

2. Kierownicy jednostek nadzorowanych, o których mowa w ust. 1 
w terminie do 31 lipca każdego roku przedstawią dyrektorowi 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych do zaakceptowania 
propozycje w zakresie wyboru firm audytorskich uprawnionych 
do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finanso-
wych.

§ 4
1. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych  

w terminie do 20 października każdego roku przedstawią Dyrek-
torowi Generalnemu Lasów Państwowych do zaakceptowania 
propozycje w zakresie wyboru firm audytorskich uprawnionych 
do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finanso-
wych biur regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz łącz-
nych sprawozdań finansowych regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych.

2. Dyrektorzy zakładów, o których mowa w § 1 ust. 6, w terminie  
do 20 października każdego roku przedstawią Dyrektorowi 
Generalnemu Lasów Państwowych do zaakceptowania propo-
zycje w zakresie wyboru firm audytorskich uprawnionych  
do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych. 

§ 5
Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,  

są zobowiązani do dokonywania wyboru firm audytorskich upraw-
nionych do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finan-
sowych z uwzględnieniem przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z wewnętrznymi proce-
durami udzielania zamówień nie podlegających ustawie - Prawo 
zamówień publicznych.

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. 2022 poz. 672) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrekto-
rów 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. 50. 3. ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach  stanowi, że „Lasy Państwowe prowadzą rachunkowość według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości”.

4 § 8. 1.3. Statutu Lasów Państwowych stanowi, ze w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny 
ustala zasady prowadzenia rachunkowości w Lasach Państwowych.
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§ 6
1. Upoważniam dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-

wych do zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych 
nadzorowanych nadleśnictw i zakładów. 

2. Roczne sprawozdania finansowe biur regionalnych dyrekcji 
Lasów Państwowych, łączne sprawozdania finansowe regional-
nych dyrekcji Lasów Państwowych oraz roczne sprawozdania 
finansowe zakładów o zasięgu krajowych podlegają zatwier-
dzeniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
po wydaniu postanowienia w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego i podziału zysku Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe przez ministra właściwego  
ds. środowiska. 

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastoso-

wanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za 2022 rok.

§ 8
Traci moc:
Zarządzenie nr 32 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
z 16 kwietnia 2015 r. w sprawie badania rocznych sprawozdań 
finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz 
zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych nadleśnictw  
i zakładów (EG.0210.1.2015)

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

ZARZĄDZENIE NR 33
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia programu zachowania i upowszechniania wiedzy  
o zasługach, martyrologii i męczeństwie leśników i drzewiarzy polskich  

realizowanego poprzez działalność Domu Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich 
im. Adama Loreta w Spale

GD.900.1.2022

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, związanego m.in. z przepisem 
art. 58 ust. 2 pkt 13 ustawy o lasach 

– zarządzam, co następuje:

§ 1
Zatwierdzam do stosowania i użytku służbowego „Program 

zachowania  i upowszechniania wiedzy o zasługach, martyrologii  
i męczeństwie leśników i drzewiarzy polskich realizowany poprzez 
działalność Domu Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewia-
rzy Polskich im. Adama Loreta w Spale”, stanowiący załącznik  
do niniejszego zarządzenia. 

§ 2
Program realizowany jest w ramach wspólnego przedsięwzięcia 

następujących jednostek organizacyjnych Państwowego Gospo-

darstwa Leśnego Lasy Państwowe: Nadleśnictwo Spała, Regio-
nalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Dyrekcja Generalna 
Lasów Państwowych.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu 

podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2022 r.

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

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

3 Art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi, że środki funduszu leśnego mogą być przeznaczone również na wspólne przedsięwzięcia 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w szczególności w zakresie gospodarki leśnej.
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ZARZĄDZENIE NR 34
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 6 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania Rady Kobiet 
przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych

GD.O.002.1.2022

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, zwanego dalej „Statutem” – mając  
na względzie, że § 10 Statutu stwarza możliwość powoływania 
przez Dyrektora Generalnego doraźnych zespołów doradczych dla 
określonych spraw i problemów z zakresu działalności  
Lasów Państwowych oraz określania zasad i trybu działania takich 
zespołów 

– zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Powołuję Radę Kobiet przy Dyrektorze Generalnym Lasów 

Państwowych, zwaną dalej „Radą”.
2. Celem Rady jest doradzanie Dyrektorowi Generalnemu Lasów 

Państwowych we wszelkich sprawach dotyczących pracy kobiet 
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe,  
w szczególności w zakresie zwiększania aktywności zawodowej 
kobiet pracujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
Lasy Państwowe.

3. Do wypełniania funkcji stałych członków Rady wyznaczam 
następujące osoby:
1) Ewa Jedlikowska – p.o. Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej  

w Gołuchowie – Przewodnicząca Rady;
2) Krystyna Magiera – Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych we Wrocławiu – Zastępca Przewodni-
czącej Rady;

3) Marta Wasek – Kierownik Zespołu Obsługi Dyrekcji Gene-
ralnej Lasów Państwowych;

4) Magdalena Kapuścińska – Naczelnik Wydziału Gospodaro-
wania Mieniem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;

5) Marta Cichowicz – Kierownik Wydziału Organizacji, Marke-
tingu i Wydawnictw Centrum Informacyjnego Lasów Państwo-
wych;

6) Honorata Galczewska – Naczelnik Wydziału Promocji  
i Mediów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu; 

7) Ilona Starczewska – Naczelnik Wydziału Administracji 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu; 

8) Wioletta Koper-Staszowska – Naczelnik Wydziału Kadr 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach;

9) Elżbieta Barańska – Nadleśniczy Nadleśnictwa Śnieżka;
10) Izabela Pigan – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa 

Bielsko;
11) Elżbieta Galus – Główny Księgowy Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Szczecinku;
12) Agnieszka Bagan – Specjalista Służby Leśnej w Wydziale 

Promocji i Mediów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Szczecinku;

13) Anita Piecewicz – Starszy Specjalista Wydziału Infrastruktury 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku;

14) Katarzyna Szultka – Starszy Specjalista Wydziału Ochrony 
Przyrody Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku;

15) Małgorzata Szymaniak – Specjalista ds. Finansowo-Księgo-
wych w Wydziale Księgowości Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Olsztynie.

§ 2
W celu realizacji zadania, opisanego w § 1 ust. 2, zespół  

w szczególności:
1) dokona analizy stanu prawnego; 
2) opracuje postulaty zmian prawa mających zwiększyć aktyw-

ność zawodową kobiet pracujących w Państwowym Gospo-
darstwie Leśnym Lasy Państwowe;

3) przeanalizuje potencjał Lasów Państwowych w zakresie 
możliwości aktywizacji zawodowej kobiet i ułatwienia wyko-
nywania kobietom pracy w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe;

4) corocznie do 31 marca przedkłada Dyrektorowi General-
nemu Lasów Państwowych propozycje dotyczące realizacji 
Zadania opisanego w § 1 ust. 2.

§ 3
Przewodnicząca Rady w szczególności:
1) odpowiada za organizację pracy Rady,
2) przydziela zadania i rozlicza z ich realizacji członków Rady, 
3) organizuje spotkania robocze związane z realizacją zadań 

Rady,
4) konsultuje wybrane materiały opracowane przez członków 

Rady z osobami, nie będącymi formalnie członkami Rady  
a będącymi specjalistami,

5) w uzasadnionych przypadkach włącza do prac Rady,  
w charakterze konsultantów, innych pracowników jednostek 
organizacyjnych Lasów Państwowych – za zgodą kierow-
ników tych jednostek, lub ekspertów zewnętrznych.

§ 4
1. Członkowie Rady realizują swoje zadania zdalnie w miejscu 

zatrudnienia, jak również w trybie spotkań roboczych i wide-
okonferencji, które na wniosek Przewodniczącej Rady, zwołuje 
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych lub osoba upoważ-
niona.

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

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672) 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 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę o lasach oraz przez przepisy wykonawcze  
do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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§ 5
Przewodnicząca Rady na żądanie Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych będzie składała sprawozdania bieżące z dzia-
łań Rady.

§ 6
Obsługę administracyjno-kancelaryjną Rady Kobiet przy Dyrek-

torze Generalnym Lasów Państwowych zapewnia Zespół Obsługi.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

ZARZĄDZENIE NR 35
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

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

Lasów Państwowych

GS.012.2.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672) 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 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 
następujące zmiany:

1) w § 43 w ust. 3 pkt 1 uchyla się literę f;
2) w § 53 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 „2. Zespół ds. projektów LIFE (ZP.L) – funkcjonujący w ramach 

Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych, zajmuje się 
nadzorem i koordynacją całości działań przewidzianych  
w ramach projektów LIFE, w szczególności projektu  
pt.: „LIFE PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu – ochrona 
siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujęciu całościowym”.

 Do zadań Zespołu w szczególności należy:
1) składanie koncepcji projektów i wniosków w Programie 

LIFE;
2) nadzór i realizacja działań zaplanowanych w ww. projek-

tach;

3) przygotowanie procedur i udzielanie zamówień publicz-
nych, zaplanowanych w projektach, w porozumieniu  
z wydziałem właściwym ds. zamówień publicznych;

4) opracowanie i bieżąca aktualizacja procedur związanych 
z realizacją projektów;

5) koordynowanie rozliczania projektów, prowadzenie stałej 
ewidencji ponoszonych wydatków, przygotowywanie 
wniosków o płatność, raportów okresowych i zestawień  
na potrzeby m.in. Komisji Europejskiej, NFOŚiGW  
lub innych instytucji; 

6) koordynacja i udział w spotkaniach monitorujących prze-
bieg projektów, konferencji organizowanych z udziałem 
przedstawicieli grup docelowych oraz interesariuszy;

7) obsługa kontroli projektów przeprowadzanych na zlecenie 
Komisji Europejskiej, NFOŚiGW lub innych instytucji”;

3) W § 53a po literze h dodaje się literę i w brzmieniu:
„i) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem tłumaczeń”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu 

podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica
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ZARZĄDZENIE NR 36
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad tworzenia planów finansowo-gospodarczych 

w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

EP.0210.1.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672), w związku z § 6 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, stano-
wiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowi-
ska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.05.1994 r.  
w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu 
Lasy Państwowe, w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe3,

– zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad tworzenia planów 
finansowo-gospodarczych w jednostkach organizacyjnych Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (dalej: „zarządzenie 
nr 10”), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku 1 „Przychody, koszty i wynik”, o którym mowa  
w § 2 ust. 3 pkt 1 zarządzenia nr 10, w tabeli po wierszu  
Lp. 1.2 dodaje się wiersz o treści:

w tym dotacje do działalności ubocznej

2) załącznik 4 „Zatrudnienie i wynagrodzenia”, o którym mowa 
w § 2 ust. 3 pkt 4 zarządzenia nr 10, otrzymuje treść  
w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego 
zarządzenia;

3) w załączniku 5 „Wybrane zadania rzeczowe”, o którym mowa 
w § 2 ust. 3 pkt 5 zarządzenia nr 10:
a) w wierszach o Lp.: 8, 8.1, 8.2, 10, 10.1 i 10.2, w kolumnie 

„j.m.”, wyrażenie „tys. m3” zastępuje się na wyrażeniem 
„m3”;

b) usuwa się wiersz Lp. 9 (zrywka drewna);
c) po wierszu Lp. 10.2 dodaje się wiersz Lp. 10.3, o treści: 
10.3 zrębek m3

4) w § 2 ust. 3 po pkt 5 zarządzenia nr 10 dodaje się pkt 5.1,  
o treści: „5.1) plan rzeczowo – finansowy zadań zakładów  
o zasięgu krajowym - Załącznik 5a”. Załącznik 5a otrzymuje 
treść w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniej-
szego zarządzenia;

5) w załączniku 12 „Harmonogram prac – budowa planu LP”,  
o którym mowa w § 2 ust. 6 do zarządzenia nr 10, w wierszu 
Lp. 2, w kolumnie „DGLP” wyrażenie „20 lipca” zastępuje się 
wyrażeniem „do 15 sierpnia”.

§ 2
Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 10 Dyrektora General-

nego Lasów Państwowych z  dnia 24 lutego 2010 r. nie zmieniają 
się.

§ 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrek-
tor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zaso-
bów 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 zarzą-
dzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowi, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności 
zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów Państwowych”.
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Załącznik nr 2  do Zarządzenia nr 36 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 11 kwietnia 2022 r.  

Plan finansowo-gospodarczy – 20 …... r.  
ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Załącznik 5a
Jednostka organizacyjna .......................................................................                    (tys. zł)

Lp. Zadanie główne Zadanie szczegółowe Źródło  
finansowania

Wartość  
netto

Wartość  
brutto

1
 1.1
 1.2
 …
2

 2.1
 2.2
 …
3
 …
 … Ogółem:

w tym wg źródeł finansowania: 1
2
3
4
5

Źródła finansowania wg symboli:
 1 - środki na utrzymania jednostek nadrzędnych (narzut)
 2 - środki budżetu państwa
 3 - środki funduszu leśnego
 4 - środki własne
 5 - środki zewnętrzne

.......................................................................
Sporządził

.......................................................................
Zatwierdził
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ZARZĄDZENIE NR 37
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia „Ogólnopolskiego programu promującego 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe przez kluby sportowe” 

GD.P.013.1.2022

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 określonego w art. 33 ust. 3 pkt 8 
w zw. z art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 28 września 1991 r. o lasach3

- zarządzam, co następuje:

§ 1
Zatwierdzam do stosowania i użytku służbowego „Ogólnopolski 

program promujący Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe przez kluby sportowe”, stanowiący załącznik do niniej-
szego zarządzenia.

§ 2
„Ogólnopolski program promujący Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe przez kluby sportowe” realizowany jest  
w ramach wspólnego przedsięwzięcia następujących jednostek 
organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych oraz 
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu 

podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 12 kwietnia 2022 roku.

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 2022 r. poz. 672) 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 roku; § 6 Statutu 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 8) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 672) stanowi, że: „Dyrektor Generalny w szczególności: (...) organizuje wspólne 
przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;”, natomiast art. 58 ust. 2 pkt 1) tej samej ustawy stanowi, że: „Środki funduszu leśnego mogą być 
przeznaczone również na: 1) wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w szczególności w zakresie gospodarki leśnej”.
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DECYZJA NR 23
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Decyzji nr 494 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 26.09.2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Projektu (MAO) 

w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (znak: OS.080.1.2016) 

GW.011.7.2.2022

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 Gene-
ralnego Lasów Państwowych związanego z art.33 ust.1 pkt 1a3  
ustawy o lasach, postanawiam co następuje:

§ 1
W Decyzji nr 494 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 26.09.2016 roku w sprawie powołania Pełnomocnika  
ds. Projektu (MAO) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe (znak:OS.080.1.2016), §1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu właściwego reprezentowania Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe, jako Beneficjenta 
środków z Funduszu Spójności, w stosunkach z instytu-
cjami zewnętrznymi, w sprawach związanych z realizacją 
Umowy o dofinansowanie, odpowiednio dla następujących 
projektów:
a) Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa  

do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie 
erozji wodnej na terenach nizinnych

b) Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa  
do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie 
erozji wodnej na terenach górskich

c) Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 
klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograni-
czanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

d) Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przy-
rodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy 
Państwowe

 z zastrzeżeniem postanowień Decyzji 102 Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych z dnia 22 kwietnia 2016 r. (z późn. zm) 
w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt  
dla projektów pozakonkursowych współfinansowanych  
ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020,  
na okres od dnia 15 marca 2022 r. do odwołania powołuję:

 – Panią Karolinę Paulewicz-Bazała, p.o. Dyrektora Centrum 
Koordynacji Projektów Środowiskowych do pełnienia funkcji 
Pełnomocnika ds. Projektu w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe, odpowiednio dla każdego z wyżej 
wymienionych projektów. 

2. W celu właściwego reprezentowania Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe, jako Beneficjenta 
środków z Funduszu Spójności, w stosunkach z instytucjami 
zewnętrznymi, w sprawach związanych z realizacją Umowy  
o dofinansowanie, odpowiednio dla następujących projektów:
a) Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa  

do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie 
erozji wodnej na terenach nizinnych

b) Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa  
do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie 
erozji wodnej na terenach górskich

c) Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 
klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograni-
czanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

d) Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przy-
rodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy 
Państwowe

 z zastrzeżeniem postanowień Decyzji 102 Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych z dnia 22 kwietnia 2016 r. (z późn. zm) 
w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt  
dla projektów pozakonkursowych współfinansowanych  
ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020,  
na okres od dnia 20 marca 2017 r. do odwołania powołuję:

 – Panią Beatę Grabską, Zastępcę Dyrektora ds. Projektów LP  
w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych do pełnienia 
funkcji Zastępcy Pełnomocnika ds. Projektu w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, odpowiednio  
dla każdego z wyżej wymienionych projektów”. 

§ 2
Pozostałe postanowienia Decyzji, o której mowa w § 1, nie 

ulegają zmianie.

§ 3
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 2017 r. poz.788 z póź.zm) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

2 Statut PGL LP został nadany 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. § 6 Statut stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze 
do ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art.33 ust.3 pkt 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.788 z póź.zm) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, 
koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych o zasięgu krajowym.
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DECYZJA NR 24
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na stanowiska pracy 
w Służbie Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

GK.1122.17.2022

Na podstawie § 6 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowi-
ska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbo-
wych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej1 (Dz. U. nr 11 
poz. 123) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe2, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. 
postanawiam, co następuje: 

§ 1

Powołuję w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Komisję 
egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminu, warunkującego 
nadanie stopnia służbowego po raz pierwszy kandydatowi  
na stanowisko pracy w Służbie Leśnej, zwaną dalej „Komisją”  
w składzie:
Przewodniczący:

Krzysztof Janeczko – Zastępca Dyrektora Generalnego  
ds. Ekonomicznych
Członkowie:

1. Paweł Boski – p.o. Naczelnika  Biura Marketingu,
2. Krzysztof Rostek – Naczelnik Wydziału Hodowli Lasu,
3. Aldona Perlińska – Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu,
4. Paulina Bień – Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami 

Ludzkimi.

§ 2
Powołana Komisja przeprowadza egzamin dla:
– kandydatów na stanowiska w Służbie Leśnej w Dyrekcji 

Generalnej Lasów Państwowych,
– kandydatów na stanowiska dyrektorów regionalnych dyrekcji 

Lasów Państwowych,
– kandydatów na stanowiska kierowników i zastępców kierow-

ników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych  
o zasięgu krajowym.

§ 3
W sprawie szczegółowych zasad działania Komisji i trybu prze-

prowadzania egzaminów mają zastosowanie przepisy Zarządzenia 
nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 kwiet-
nia 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz trybu 
przeprowadzania egzaminu warunkującego nadanie po raz pierw-
szy stopnia służbowego w Służbie Leśnej w jednostkach organiza-
cyjnych Lasów Państwowych (znak: GK-1131-8/03).

§ 4
Traci moc Decyzja nr 488 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania 
Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na stanowiska pracy  
w Służbie Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych znak: 
GK-1122.38.2016 wraz ze zmianami.

§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

1 § 6 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej 
ustala, że egzamin do SL przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Generalnego LP.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze  
do ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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DECYZJA NR 25
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia testów produkcyjnych fotooptycznej metody pomiaru miąższości drewna 
z wykorzystaniem aplikacji Timbeter w wybranych jednostkach testowych: 
Nadleśnictwo Gorlice, Nadleśnictwo Zaporowo, Nadleśnictwo Zamrzenica 

EM.800.8.2022

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 Gene-
ralnego Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 1a3  
a także § 8 ust.1 pkt 5  Statutu, postanawiam, co następuje: 

§ 1
1. Na Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych (dalej 

„ZILP”) nakłada się obowiązek przeprowadzenia w Nadleśnic-
twie Gorlice, Nadleśnictwie Zaporowo oraz Nadleśnictwie 
Zamrzenica (zwanych dalej „Nadleśnictwami testowymi”) testu 
systemu pomiaru pozyskanego drewna stosowego oraz wielko-
wymiarowego kłodowanego z zastosowaniem aplikacji Timbeter. 
Testy prowadzone będą na bazie produkcyjnej.

2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, powinno 
uwzględniać w szczególności następujące założenia:
1) system ma funkcjonować w Nadleśnictwach testowych  

do dnia 30 czerwca 2022 roku,
2) szkolenie stanowiskowe z wykorzystania możliwości fotoop-

tycznego pomiaru surowca dla służby terenowej Nadleśnictw 
testowych powinno się odbyć nie później niż 15 kwietnia br.

3) zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności transmisji danych 
pomiędzy aplikacjami Timebter i Leśnik+ oraz SILP, 

4) przekazanie szczegółowego sprawozdania z przeprowadzo-
nego testu do dnia 8 lipca br.

§ 2
1. Do obowiązków ZILP należy wykonanie następujących zadań:

1) zapewnienie dostawy uzgodnionej liczby licencji stanowisko-
wych (użytkownik standardowy) oraz licencji administratora 
aplikacji Timbeter na uzgodniony okres trwania testu wraz  
z zobowiązaniem do świadczenia usług serwisowych, 

2) doprowadzenie do terminowego wdrożenia możliwości wyko-
rzystywania przez służbę terenową Nadleśnictw testowych 
pomiaru poprzez zintegrowane aplikacje Leśnik+ i Timbeter,

3) doprowadzenia do uzyskania możliwości pozyskiwania 
danych pomiarowych z serwera/ów dostawcy aplikacji 
Timbeter,

4) przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego oraz udzielanie 
wsparcia merytorycznego i technicznego pracownikom 
służby terenowej Nadleśnictw testowych w ramach niniejszej 
Decyzji,

5) opracowanie oraz terminowe przekazanie do Nadleśnictw 
testowych szczegółowej instrukcji prowadzenia pomiarów 
fotooptycznych pozyskanego drewna,

6) terminowe przekazanie sprawozdania z testów.

§ 3
1. Zadania, o których mowa w § 2, należy traktować jako części 

składowe wspólnego przedsięwzięcia poza gospodarką leśną 
(doskonalenie funkcjonalne Lasów Państwowych) następują-
cych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych:
1) Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (dalej „DGLP”),
2) Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, 

Olsztynie i Toruniu (dalej „RDLP”),
3) ZILP,
4) Nadleśnictw testowych.

2. Ustala się, że:
1) funkcjonowanie ZILP w realizacji przedsięwzięcia będzie 

następować w ciężar funduszu leśnego, 
2) działania RDLP oraz DGLP będą finansowane z wpłat,  

o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o lasach,
3) działania Nadleśnictw testowych w ramach pomocy dla ZILP 

będą prowadzone w ramach kosztów własnych.

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORGENERALNEGO
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 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 zasady sprzedaży przez Lasy Państwowe drewna i innych produktów i usług.
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DECYZJA NR 26
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 
do przeprowadzenia egzaminu końcowego dla kandydatów 

do pracy w Straży Leśnej w 2022 r.

GS.1401.9.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672) oraz § 6 Statutu Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wprowadzonego Zarzą-
dzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. mając na względzie zarządzenie 
nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 listo-
pada 2019 r. w sprawie określenia organizacji i zakresu działania 
posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyj-
nych w Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szcze-
gółowych zasad szkolenia strażników leśnych z późń. zm., 
postanawia się co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia 

egzaminu końcowego, w ramach kursu podstawowego dla kandy-
datów do pracy w Straży Leśnej organizowanego w Leśnym 
Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisko, w następującym skła-
dzie:

1) Tomasz Wisłocki – Przewodniczący Komisji – Główny 
Inspektor Staży Leśnej;

2) Grzegorz Radecki – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych;

3) Tomasz Biały – Sekretarz – przedstawiciel organizatora.

§ 2
Komisja egzaminacyjna funkcjonuje i przeprowadza egzamin 

końcowy na zasadach określonych w zarządzeniu nr 69 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 listopada 2019 r.  
w sprawie określenia organizacji i zakresu działania posterunków 
Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych w Regional-
nych Dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczegółowych zasad 
szkolenia strażników leśnych z późn zmianami.

§ 3
Określenie terminu oraz formy przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego ustalane są przez Przewodniczącego Komisji.

§ 4
Wykonanie decyzji powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 5
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.
Pieńsk
Pieńsk
272B m

Pieńsk
Pieńsk

ul. Dąbrowskiego 57
59-930 Pieńsk

246/4
JG1Z/00034449/7

1067

Budynek jednorodzinny.
Zasiedlony

2.
Pieńsk

Zgorzelec
119 s

Jerzmanki
Zgorzelec

Jerzmanki 91
59-900 Zgorzelec

119/474
JG1Z/00034457/6

1469

Budynek jednorodzinny 
z budynkiem gospodarczym.

Zasiedlony

3.
Lwówek Śląski

Wleń
222 px01

Czernica
Jeżów Sudecki
Czernica 107

58-521 Czernica

1018/2
JG1J/00059692/3

1510

Budynek jednorodzinny 
z budynkiem gospodarczym.

Zasiedlony

4.
Jugów
Jugów

35 gxcz, aycz

Jugów
Nowa Ruda

ul. Jana 31A/2
57-430 Jugów

950/41
SW2K/00025824/9

118
(udział 4508/10000)

950/43
SW2K/00025525/3

185
(udział 1111/10000)

Lokal mieszkalny  
w budynku dwurodzinnym.

Zasiedlony

Zatwierdzam:

p.o. Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Józef Kubica
Warszawa, 28 marca 2022 r.
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok
Nadleśnictwo Maskulińskie

Stosownie do zapisów punktu IX Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się  
w zarządzie Lasów Państwowych, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
11 grudnia 2012 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.), Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie informuje o zamiarze przeprowadzenia 
transakcji zamiany nieruchomości gruntowych własności Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Maskulińskie 
i osoby fizycznej. Zgoda na dokonanie zamiany gruntów została wydana w dniu 21.02.2022 r. przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Białymstoku (znak: ZS.2261.7.2021).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

01.12.2017 r.

01-16-3-16-95-m-00 28-16-044-0001-3095/9 Ls 0,1050 137,550

01-16-3-16-95-n-00 28-16-044-0001-3095/8 Ls 0,0813 108,137

01-16-3-16-95-r-00 28-16-044-0001-3095/10 Dr 0,0184 20,033

Razem: 0,2047 265,720

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna
28-16-044-0001-176/18 LsV 0,2291

242,767
28-16-044-0001-176/17 LsV 0,2048

Razem: 0,4339 242,767

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Maskulińskie

Krzysztof Czaporowski
Ruciane-Nida, 30 marca 2022 r. 
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno
Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne

Na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz. 672) oraz zgodnie z Wytycznymi  
w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie nadleśnictw Lasów Państwowych nadzorowanych 
przez Dyrektora RDLP w Krośnie z dnia 2 lutego 2015 r. (zn. spr.: ZS.2261.1.2015) Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne informuje o zamiarze 
przeprowadzenia transakcji zamiany gruntów znajdujących się w zarządzie nadleśnictwa. Zgoda na dokonanie zamiany została wydana 
w dniu 4 kwietnia 2022 r. przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie (zn. spr.: ZS.2261.10.2020). Przedmiotową 
transakcję Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne planuje dokonać w formie aktu notarialnego do końca 2022 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

4.04.2022 r.

04-03-2-15-133-h 18-21-042-0005
Dz. nr. 945/2 Ls 0,0416 2,00

04-03-2-15-157A-j
18-21-042-0005

Dz. nr 26/1

RIVa 0,1938
21,00

04-03-2-15-157A-i RIVb 0,4467

04-03-2-15-148-i 18-21-042-0005
Dz. nr 507/1 PsV 0,2757 12,00

04-03-2-14-249-a 18-21-042-0007
Dz. nr 493/7 Ls 23,4500 557,00

04-03-2-18-197-c 18-21-042-0002
Dz. nr 417/2 Ls 0,0090 1,00

Razem: 24,4168 593,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Gmina Olszanica

18-21-042-0007
Dz. nr 351/1 dr 0,2699 11,20

18-21-042-0002
Dz. nr 125 dr 0,5592 26,40

18-01-085-0023
dz. nr 707/2 Ls 9,9800 556,00

Razem: 10,8091 593,60

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne

Maciej Szpiech
Ustrzyki Dolne, 7 kwietnia 2022 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Korpele

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r. Ramowymi wytycznymi w sprawie zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości 
znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., znak 
spr.: ZS-D-2141-11-2/12) Nadleśnictwo Korpele informuje o zamiarze przeprowadzenia na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.) transakcji zamiany niżej opisanych nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa  
i Gminy Dźwierzuty. Zgodę na zamianę – w związku z art. 38e ust. 2 ustawy o lasach – wyraził dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Olsztynie (pismo z dnia 11 stycznia 2022 r., znak spr.: ZS.2261.9.2021).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres administracyjny nr działki powierzchnia
(w ha)  kategoria użytku wartość

(w tys. zł)

11.01.2022 r. 28-17-022-0011 274 0,7663 Ls 38,008

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny nr działki powierzchnia
(w ha)

kategoria 
użytku

wartość
(w tys. zł)

Gmina Dźwierzuty
28-17-022-0010 62/8 0,7637 Dr

35,508
28-17-022-0010 289/2 0,1900 Dr

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Korpele

Tomasz Flis
Korpele, 4 kwietnia 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: 
tel. 22 185 53 53

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



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

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


