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ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 28 czerwca 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r.)

l Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku 
netto w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Zarządzenie nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego 
do opracowania wytycznych w zakresie ścieżek pielęgnacji upraw i młodników prowadzonych w ramach pilotażowego projektu rozwo-
jowego Leśne Gospodarstwa Węglowe (GW.011.1.11.2022)

l Zarządzenie nr 56 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie prowadzenia wydzielonej 
ewidencji księgowej przy realizacji projektu LIFE20 NAT/PL/001427 pn. „»LIFE PODKOWIEC PLUS« back to the forest – holistic 
conservation of bat breeding habitats” – akronim: LIFE+ PODKOWIEC TOWERS (ZP.L.0210.2.2022) – niepublikowane w BILP

l Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21 z dnia 
13 kwietnia 2021 r. w sprawie stanu liczbowego samochodów osobowych i innych samochodów o ładowności do 3,5 tony, zasad ich 
użytkowania oraz zasad wykorzystywania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy  
w celach służbowych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, zn. ZI.4000.7.2020 (ES.4000.1.2022)

l Zarządzenie nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych do zago-
spodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych” (ZG.715.1.2022)

l Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania Grupy Reprezentacyjnej 
Lasów Państwowych (GD.0210.4.2022)

l Zarządzenie nr 60 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 lipca 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.012.3.2022)

l Zarządzenie nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia „Ogólnopolskiego 
programu promującego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w ramach konkursu pn. »Drewno jest z lasu« 
(GD.P.013.4.2022)

l Zarządzenie nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania zespołu do ustalenia zasad 
obliczania wskaźnika udziału kosztów w przychodach (EP.0210.2.2022) – niepublikowane w BILP

l Zarządzenie nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia oferty minimalnej  
na sprzedaż polowań i trofeów w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych (ZG.Ł.7326.2.2022)

l Zarządzenie nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 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.012.4.2022)

l Zarządzenie nr 65 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytko-
wania mundurów leśnika dla pracowników Lasów Państwowych (MZ.241.2.2022)

l Zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Kompleksowego programu 
przeciwdziałania procesom zamierania lasów w Polsce oraz działania mitygacyjne w perspektywie do 2030 r. (ZP.011.5.2022)

l Zarządzenie nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 69 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia organizacji i zakresu działania posterunków 
Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczegó-
łowych zasad szkolenia strażników leśnych (GS.2502.19.2022)

l Zarządzenie nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 81 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowa-
nych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi (GS.0141.1.2022)
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DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 21 czerwca 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r.)

l Decyzja nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 26 Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego dla kandydatów 
do pracy w Straży Leśnej w 2022 r. (GS.1401.12.2022)

l Decyzja nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielo-
funkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „XXII Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w Tenisie Stołowym” 
(GK.166.11.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielo-
funkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „XIV Mistrzostwa Polski Leśników w Piłce Siatkowej” (GK.166.12.2022) – niepubli-
kowane w BILP

l Decyzja nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofi-
nansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu przewidzianego do dofinansowania ze środków funduszu leśnego  
w 2023 r. oraz określenia jednostkowego kosztu netto na 1 ha prac (ZU.6007.4.2022)

l Decyzja nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – RDLP w Białymstoku (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – RDLP w Katowicach (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – RDLP w Krakowie (EG.0210.3.2022)– niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 56 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. – w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – RDLP w Krośnie (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – RDLP w Lublinie (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – RDLP w Łodzi (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – RDLP w Olsztynie (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 60 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – RDLP w Pile (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – RDLP w Poznaniu (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – RDLP w Szczecinie (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – RDLP w Szczecinku (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – RDLP w Toruniu (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 65 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – RDLP we Wrocławiu (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – RDLP w Zielonej Górze (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – RDLP w Gdańsku (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – RDLP w Radomiu (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – RDLP w Warszawie (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP



6 BILP 8–9/2022

l Decyzja nr 70 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – CILP (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – ORW LP w Bedoniu (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – OTL w Jarocinie (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 73 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – ZILP (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – CKPŚ (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – OKL w Gołuchowie (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 76 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 2021 r. – LBG Kostrzyca (EG.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 77 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielo-
funkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „Mistrzostwa Polski Leśników w Kolarstwie Górskim MTB” (GK.166.10.2022) – 
niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 78 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą 
„Bioróżnorodność grzybów zasiedlających »martwe drewno« w Puszczy Białowieskiej” (EZ.5001.22.1.2022)

l Decyzja nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunk-
cyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „XXXIII Mistrzostwa Polski Leśników w Brydżu Sportowym” (GK.166.13.2022) – niepu-
blikowane w BILP

l Decyzja nr 80 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie wykonania § 9 ust. 3 Zarządzenia nr 56 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 września 2021 r. w sprawie dofinansowania ze środków funduszu leśnego 
działań realizowanych w parkach narodowych w 2022 r., znak sprawy: ZP.0210.2.1.2021 (ZP.0210.3.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą 
„Wzrost i rozwój podrostów dębu szypułkowego (Quercus robur L.) całkowicie lub częściowo odsłoniętych spod okapu drzewostanu 
sosnowego” (MZ.5001.6.1.2022)

l Decyzja nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą 
„Postępowanie ochronne na plantacjach nasiennych drzew leśnych zagrożonych przez szkodniki nasion, szyszek i owoców” 
(MZ.5001.7.1.2022)

l Decyzja nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą 
„Monitoring lasu – ocena stanu lasów w Polsce w latach 2022-2024” (MZ.5001.8.1.2022)

l Decyzja nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą 
„Ocena ekonomicznych konsekwencji funkcjonowania obszarów Natura 2000 w nadleśnictwie – studium pilotażowe” (MZ.5001.9.1.2022)

l Decyzja nr 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą 
„Wpływ gospodarki leśnej na zwiększanie efektywności pochłaniania CO2 przez gleby i ochronę różnorodności biologicznej” 
(MZ.5001.11.1.2022)

l Decyzja nr 86 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zmiany załącznika do Decyzji nr 34 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii 
wykonawstwa prac leśnych” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (MZ.011.4.2022)

l Decyzja nr 87 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów doku-
mentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczą-
cych zamawiania usług wykonawstwa prac z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe (MZ.011.5.2022)

l Decyzja nr 88 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zwiększenia rozmiaru szacunkowego 
pozyskania w drzewostanach przeznaczonych do użytkowania przedrębnego dla Nadleśnictwa Łąck na lata 2014-2023 
(ZU.6005.10.2022) – niepublikowane w BILP
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UWAGA: zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wraz z załącznikami publikowane są na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl

l Decyzja nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą 
„Ocena i monitoring zmian stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodni-
czych – kontynuacja” (MZ.5001.12.1.2022)

l Decyzja nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą 
„Analiza warunków wodnych siedlisk leśnych wraz z określeniem wskaźników determinujących stan zdrowotny drzewostanów oraz 
wskazanie działań mogących go poprawić” (MZ.5001.13.1.2022)

l Decyzja nr 91 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zwiększenia rozmiaru szacunkowego 
pozyskania w drzewostanach przeznaczonych do użytkowania przedrębnego dla Nadleśnictwa Antonin na lata 2014-2023 
(ZU.6005.16.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 92 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie makrowskaźników do planu finansowo-
-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2023 (EP.0300.2.2.2022)

l Decyzja nr 93 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2022 
nowych przedsięwzięć drogowych, finansowanych z wykorzystaniem środków funduszu leśnego, polegających na budowie, przebu-
dowie lub remontowaniu drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej 
(MG.D.771.1.2022)

l Decyzja nr 94 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów 
Państwowych pt. „Lasy Węglowe” (GW.011.19.1.2022)

l Decyzja nr 95 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany składu Rady Naukowo-
-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Doliny Baryczy” na lata 2020-2024 (GD.7160.3.1.2022)

l Decyzja nr 96 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie  
w organizacji wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „XXXIV Ogólnopolski Rajd Leśników” na terenie 
RDLP w Zielonej Górze (GK.166.14.2022) – niepublikowane w BILP

l Decyzja nr 97 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielo-
funkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „XXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę” (GK.166.15.2022) – 
niepublikowane w BILP.
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ZARZĄDZENIE NR 55
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania wytycznych w zakresie ścieżek pielęgnacji upraw i młodników 
prowadzonych w ramach pilotażowego projektu rozwojowego Leśne Gospodarstwa Węglowe 

GW.011.1.11.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1 oraz w związku  
z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe2, w wykonaniu zadań, wynikających z obowiązków 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 
ust. 3 pkt. 33  ustawy o lasach oraz w związku z Zarządzeniem nr 67 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 września 
2018 r. (znak sprawy: ER.011.1.3.2018) w sprawie realizacji projektu 
rozwojowego pod nazwą „Leśne Gospodarstwa Węglowe”,

– zarządza się, co następuje:

§ 1
Powołuję zespół zadaniowy do spraw opracowania wytycznych 

w zakresie ścieżek pielęgnacji upraw i młodników prowadzonych w 
ramach pilotażowego projektu rozwojowego Leśne Gospodarstwa 
Węglowe (LGW), zwanych dalej Wytycznymi, w składzie:
1. Joanna Chrapowicka – Specjalista Służby Leśnej, Wydział Koor-

dynacji Projektów Rozwojowych i Nadzoru Właścicielskiego, 
DGLP – Przewodniczący,

2. Michał Magnuszewski – Specjalista Służby Leśnej, Wydział 
Hodowli Lasu, DGLP, 

3. Tomasz Kowalski – Naczelnik Wydziału Hodowli Lasu, Regio-
nalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, 

4. Emilia Wysocka-Fijorek – Adiunkt, Zakład Geomatyki, Instytut 
Badawczy Leśnictwa, 

5. Krzysztof Korzeniewski – Specjalista, Zakład Geomatyki, Instytut 
Badawczy Leśnictwa,

6. Konrad Barczyk – Zastępca Nadleśniczego, Nadleśnictwo Gorlice,
7. Michał Taszarek – Zastępca Nadleśniczego, Nadleśnictwo Torzym,
8. Tomasz Partyka – Inżynier Nadzoru, Nadleśnictwo Tuczno, 
9. Krzysztof Kiełczyński – Inżynier Nadzoru, Nadleśnictwo Celestynów.

§ 2
1. Zakres prac Zespołu obejmuje:

a) analizę obowiązujących przepisów(wytycznych oraz zasad 
powiązanych z tematem),

b) analizę aktualnie stosowanych rozwiązań w zakresie prac 
pielęgnacyjnych w ramach projektu LGW,

c) analizę opłacalności realizacji działań dodatkowych pod 
kątem maksymalizacji pochłaniania dwutlenku węgla i reko-
mendacji w tym zakresie,

d) uzgodnienie kwestii związanych jednolitym planowaniem 
oraz utrzymaniem efektu dodatkowego pochłaniania 
dwutlenku węgla.

2. W terminie do dnia 30 października 2022 r. Zespół przygotuje  
i przedstawi do akceptacji Wytyczne w zakresie ścieżek pielę-
gnacji upraw i młodników prowadzonych w ramach pilotażowego 
projektu rozwojowego Leśne Gospodarstwa Węglowe.

§ 3
1. Przewodniczący Zespołu odpowiada za organizację pracy oraz 

terminową realizację zadań.

2. Przewodniczący może włączyć do prac Zespołu:
a) innych pracowników, zatrudnionych w jednostkach organiza-

cyjnych Lasów Państwowych, za zgodą kierowników danych 
jednostek,

b) ekspertów zewnętrznych.
3. Przewodniczący jest upoważniony do zbierania informacji mają-

cych związek z pracami Zespołu i zwracania się do kierowników 
jednostek organizacyjnych Lasach Państwowych w sprawach 
związanych z pracami Zespołu.

4. Przewodniczący wnioskuje do Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych o zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia 
Zespołu zapraszanym ekspertom spoza Lasów Państwowych 
na podstawie przedstawionego rachunku lub faktury.

§ 4
Wymagane w regulaminie organizacyjnym Dyrekcji Generalnej 

Lasów Państwowych porozumienie w sprawie zasad udziału 
pracowników spoza DGLP w pracach zespołu uznaje się za speł-
nione z mocy niniejszego zarządzenia.

§ 5
Kierownicy jednostek zatrudniających członków zespołu zapew-

niają właściwą organizację pracy w celu realizacji zadań przez 
członka zespołu.

§ 6
1. Zespół realizuje swoje zadania w trybie spotkań roboczych, 

które na wniosek Przewodniczącego zespołu, zwołuje Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych.

2. W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace 
realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia.

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

§ 7
Przewodniczący Zespołu złoży sprawozdanie końcowe z pracy 

Zespołu, a na żądanie Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych będzie składał sprawozdania bieżące.

§ 8
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 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; Statut Lasów Państwowych stanowi, ze w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze  
do ustawy, a także z innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Przepis art. 33 ust.3 pkt. 1a) ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz 
ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
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ZARZĄDZENIE NR 57
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie stanu liczbowego samochodów osobowych  
i innych samochodów o ładowności do 3,5 tony, zasad ich użytkowania oraz zasad wykorzystywania  

samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w celach służbowych  
w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (zn. ZI.4000.7.2020)

ES.4000.1.2022

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 Gene-
ralnego Lasów Państwowych, wynikającego z jego obowiązku, 
określonego w art. 33 ust. 3 pkt. 3 ustawy o lasach3

– zarządzam, co następuje

§ 1
Wykreśla się § 17.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH 

Józef Kubica

1 Tekst jednolity ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach został ogłoszony w Dz. U.z2022 r. poz. 672; art. 33 ust. 1. ustawy o lasach stanowi, że Lasami Państwowymi 
kieruje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dokonując tego przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

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

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

ZARZĄDZENIE NR 58
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 5 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia „Wytycznych do zagospodarowania lasów 
o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych”

ZG.715.1.2022

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), w wykonaniu 
zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego 
w § 8 ust. 1 pkt 13 Statutu

– zarządzam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych 

Lasów Państwowych: „Wytyczne do zagospodarowania lasów  
o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów 

Państwowych”, które stanową załącznik nr 1 do niniejszego zarzą-
dzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą 

obowiązującą od dnia 1 września 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 § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
z dnia 18 maja 1994 r; stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów 
prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach zarządzanych przez 
Lasy Państwowe.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia DGLP 
nr 58 z dnia 5 lipca 2022 r.

Wytyczne do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej 
na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych

Wstęp

Las jako najbardziej złożony i trwały ekosystem lądowy, wytwo-
rzony przez siły przyrody, a kształtowany przez człowieka  
od momentu jego pojawienia się na Ziemi, stanowił źródło wielu 
dóbr i usług ekosystemowych. Współczesne gospodarowanie 
lasem opiera się na wielofunkcyjności. Realizowane jest w sposób 
zrównoważony, jako racjonalny kompromis pomiędzy trzema funk-
cjami: środowiskową (przyrodniczą), społeczną i gospodarczą.  
Te fundamentalne dla gospodarki leśnej funkcje, równoważone  
lub eksponowane w różnym stopniu, kształtują strukturę lasu.

Narzędziem kształtującym las jest trwale zrównoważona gospo-
darka leśna. Według Ustawy z dn. 28 września 1991 r. o lasach  
to „działalność zmierzająca do ukształtowania struktury lasów i ich 
wykorzystania w sposób i w tempie zapewniającym trwałe zacho-
wanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz 
potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełnia-
nia, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, gospo-
darczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym  
i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów”.

Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem 
art. 26 ust. 2 i 3 ustawy o lasach, są udostępniane dla ludności, 
dzięki czemu ponad 7 mln ha gruntów może być użytkowanych  
w sposób rekreacyjny lub turystyczny przez społeczeństwo, które  
w pełni korzysta również z materialnego produktu gospodarki leśnej 
– drewna. A zapotrzebowanie na surowiec drzewny wzrasta, wzra-
stają również potrzeby cywilizacyjne – potrzeby ochrony krajo-
brazu, zdrowotne, rekreacyjne itp. Dlatego wszyscy zainteresowani 
leśnictwem i zarządzaniem lasami podkreślają dziś znaczenie 
trzech funkcji pełnionych przez las, a także potrzebę racjonalnej 
partycypacji społecznej w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Rosnące znaczenie lasów na terenach zurbanizowanych rodzi 
potrzebę odpowiedniego kształtowania polityki ochrony środowiska  
i wymaga modyfikowania sposobu gospodarowania zasobami 
leśnymi. Współcześnie gospodarowanie lasami, oparte na zasadzie 
racjonalnego kompromisu pomiędzy funkcjami lasu, wymaga rozle-
głej wiedzy oraz nieschematycznego podejścia do każdego drzewo-
stanu. Dlatego Wytyczne do zagospodarowania lasów o zwiększonej 
funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych 
mają charakter kierunkowy i ramowy.W uzasadnionych przypadkach 
nadleśniczy, ze względu na lokalne uwarunkowania i doświadczenia, 
może podejmować indywidualne decyzje, racjonalnie modyfikując 
niniejsze wytyczne, pozostając jednak w zgodności z przyjętą ideą 
zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej.

Realizacja gospodarki leśnej w lasach o zwiększonej funkcji 
społecznej

§ 1
(Uwarunkowania)

Celem wytycznych jest określenie kierunków i sposobów gospo-
darowania, ochrony i udostępniania lasów o zwiększonej funkcji 
społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych.

Podstawą regulacji w zakresie kształtowania zasobów leśnych 
(w tym krajobrazu leśnego) jest planowanie hodowlano-urządze-
niowe i późniejsze zagospodarowanie, uwzględniające m.in. regio-
nalizację przyrodniczo-leśną.

Prowadzenie trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospo-
darki leśnej respektuje również, ważne z punktu widzenia społecz-
nego, sposoby gospodarowania dziedzictwem przyrodniczym  
i kulturowym oraz zasady planowania przestrzennego wynikające  
z przepisów prawa krajowego i europejskiego. 

Lasy o zwiększonej funkcji społecznej, szczególnie zlokalizo-
wane w granicach miast i w ich sąsiedztwie, wymagają indywidual-
nego podejścia w ich zagospodarowaniu.

Ustalenie zakresu działań służących zachowaniu walorów krajo-
brazowych powinno uwzględniać istniejące potrzeby i możliwości 
ich zrealizowania, również we współpracy z lokalnymi samorzą-
dami i innymi interesariuszami.

§ 2
(Przedmiot wytycznych)

W rozpatrywaniu kwestii zagospodarowania lasów o zwiększo-
nej funkcji społecznej istotnym jest właściwe ich zdefiniowanie.

W niniejszych wytycznych przyjęto, że lasy o zwiększonej funk-
cji społecznej nie są lasami tożsamymi z lasami ochronnymi  
o kategorii: lasy w miastach i do 10 km wokół miast o liczbie 
mieszkańców ponad 50 tys., ujętymi w decyzji lub (uprzednio) 
zarządzeniu ministra właściwego ds. środowiska o uznaniu lasów 
danego nadleśnictwa za ochronne, ponieważ te wyznaczane były 
schematycznie.

Celowym jest używanie sformułowania „lasy o zwiększonej funk-
cji społecznej”, a nie „lasy miejskie”, gdyż definicja tego drugiego 
pojęcia jest identyfikowana z lasami komunalnymi.

W przedmiotowych wytycznych przyjęto, że lasy o zwiększonej 
funkcji społecznej obejmują:

– lasy intensywnie użytkowane rekreacyjnie,
– tereny leśne w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków wypo-

czynkowych,
– lasy uzdrowiskowe w strefach A i B (w rozumieniu ustawy  

z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowi-
skach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych).

Wyznacza się w nadleśnictwie obszary o zwiększonej funkcji 
społecznej.

Podczas rewizji planu urządzenia lasu obszary o zwiększonej 
funkcji społecznej zaklasyfikowane zostaną do tzw. gospodarstwa 
lasów oddziaływania społecznego. Propozycję obszarów leśnych  
o zwiększonej funkcji społecznej przedstawia nadleśniczy podczas 
narady wstępnej do prac urządzeniowych i odpowiednio do akcep-
tacji przez Komisję Założeń Planu.

W kompleksach leśnych zaklasyfikowanych do obszarów o zwięk-
szonej funkcji społecznej można wyznaczyć strefy oddziaływania 
społecznego (stosownie do potrzeb) intensywnego i zrównoważo-
nego. Taki podział będzie podstawą do różnicowania sposobu wyko-
nywania wskazań gospodarczych. W strefie intensywnego 
oddziaływania społecznego niniejsze wytyczne stosuje się obligatoryj-
nie, natomiast w strefie zrównoważonej – fakultatywnie, wg potrzeb.

Strefę oddziaływania społecznego wyznacza się w kompleksach 
leśnych, w których w planie urządzenia lasu, w ramach planowanej 
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, wskazano zwiększoną funkcję 
społeczną. Celem planowanej gospodarki leśnej jest zachowanie 
krajobrazu leśnego i jego estetyki, spowolnienie następujących 
zmian, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości lasu i zdolności do 
pełnienia wskazanych funkcji społecznych w przyszłości. Kompleksy 
leśne o zwiększonej funkcji społecznej nie są parkami leśnymi. 
Wyznaczane strefy różnią się stopniem użytkowania rekreacyjnego  
i stanowią kryterium do wyznaczania granic wydzieleń leśnych.  
W tak wyznaczanych pododdziałach leśnych planowane są wskaza-
nia gospodarcze różniące się sposobem realizacji i intensywnością. 

Rozróżnia się:
– strefę intensywnego oddziaływania społecznego,
– strefę zrównoważonego oddziaływania społecznego.
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Ważnym elementem organizacji prac leśnych jest planowanie 
składowania drewna i jego wywozu. Dotyczy to zarówno przebiegu 
docelowej sieci drogowej, jak i terminów wywozu drewna oraz 
czasu jego składowania.

Strefa intensywnego oddziaływania społecznego przeważnie 
dotyczy terenów leśnych położonych w bezpośrednim lub bliskim 
sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych oraz wzdłuż głównych szla-
ków, na których koncentruje się ruch rekreacyjny. W ich obrębie 
przez cały rok i każdego dnia odnotowuje się znaczącą, intensywną 
obecność ludzi chodzących na indywidualne i rodzinne spacery, 
uprawiających sport (bieganie, nordic walking, jazda na rowerze) 
czy też traktujących las jako miejsce zabawy dla dzieci. Z punktu 
widzenia gospodarki leśnej musi to być uwzględnione w jej plano-
waniu na kolejny okres obowiązywania planu urządzenia lasu. 
Planowane działania mają przede wszystkim zapewnić bezpie-
czeństwo osób tam przebywających i zachować estetykę krajo-
brazu leśnego, przy jego spowolnionej wymianie pokoleniowej  
i zachowaniu trwałości lasu oraz pełnionych przez niego funkcji. 
Zabiegi z zakresu użytkowania lasu ukierunkowane są na poprawę 
stanu zdrowotnego oraz różnicowanie w budowie lasu (struktura 
gatunkowa i wiekowa). Zastosowanie mają przede wszystkim 
rębnie złożone o długim lub bardzo długim okresie odnowienia,  
z nieschematycznymi cięciami. Cięcia pielęgnacyjne powinny mieć 
charakter sanitarny lub przekształceniowy, kształtujący krajobraz. 
Intensywność użytkowania winna uwzględniać procesy wymiany 
pokoleń oraz stan zdrowotny.

Strefa zrównoważonego oddziaływania społecznego dotyczy 
pozostałych terenów leśnych, w ramach kompleksu o zdiagnozo-
wanej w planie urządzenia lasu zwiększonej funkcji społecznej. 
Zwykle położone są dalej od osiedli mieszkaniowych i głównych 
traktów, z zauważalną znacznie mniejszą obecnością ludzi.  
Z punktu widzenia gospodarki leśnej presja społeczna jest mniej-
sza i realizacja celów gospodarki leśnej nie musi być poddana tak 
istotnym zmianom, jak w strefie intensywnego oddziaływania 
społecznego.

Kluczowe jest prawidłowe wyznaczenie obszarów leśnych 
ujmowanych następnie jako „lasy o zwiększonej funkcji społecz-
nej” w opracowywanych planach urządzenia lasu. Propozycje 
obszarów o zwiększonej funkcji społecznej winny być zaakcepto-
wane na posiedzeniu właściwej Komisji Założeń Planu. Wyzna-
czenie tych obszarów wymaga możliwie jak najdokładniejszego 
wcześniejszego rozpoznania potrzeb społecznych w celu uniknię-
cia potencjalnych napięć w tym zakresie. Zasięg obszarów może 
być korygowany w oparciu o prowadzone konsultacje społeczne, 
również w trakcie obowiązywania planu urządzenia lasu.

Pozostałe lasy w zarządzie nadleśnictwa należy uznać  
za obszar rozproszonego ruchu rekreacyjnego i turystycznego.

§ 3
(Priorytety gospodarki leśnej)

Priorytetowym celem prowadzonych działań gospodarczych jest 
realizacja wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, utrzymanie właści-
wego stanu sanitarnego i stabilności drzewostanów. 

W lasach o zwiększonej funkcji społecznej prowadzenie gospo-
darki leśnej ukierunkowane jest na zachowanie ich charakteru oraz 
utrzymanie walorów krajobrazowych lasu. 

Uwzględniając potrzeby zagospodarowania lasów o których 
mowa w wytycznych oraz potrzeby społeczne(np.: krajobrazowe, 
zdrowotne, rekreacyjne), w planowaniu i realizowaniu prac  
z zakresu gospodarki leśnej powinno się brać pod uwagę w więk-
szym zakresie intensywność użytkowania rekreacyjnego lasu przez 
społeczeństwo.

§ 4
(Wybrane działania z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu)

Z uwagi na silne oddziaływanie ludzi i infrastruktury miast  
na lasy w obszarach zurbanizowanych należy mieć na uwadze,  

że tamtejsze ekosystemy leśne są często znacznie przekształcone, 
ale nadal stanowią ważne miejsca dla utrzymania różnorodności 
biologicznej.

Szczególną uwagę zwrócić należy na stanowiska gatunków 
chronionych. Działania ochronne w tym zakresie prowadzi się 
zgodnie z przyjętymi regulacjami prawnymi oraz wewnętrznymi 
przepisami w Lasach Państwowych.

W celu zachowania różnorodności biologicznej oraz walorów 
krajobrazowych w lasach dąży się do zachowania w stanie zbliżo-
nym do naturalnego lub odtworzenia śródleśnych zbiorników 
wodnych, cieków, bagien, trzęsawisk, mszarów, torfowisk i innych 
gruntów nieleśnych niepodlegających zalesianiu.

W celu ochrony miejsc rozrodu i bytowania ptaków w lasach 
pozostawia się zidentyfikowane drzewa dziuplaste oraz drzewa  
z gniazdami wieloletnimi. Stosowne wytyczne regulujące w nadle-
śnictwie kwestie ochrony ptaków stosuje się odpowiednio.

W celu ochrony owadów i innych organizmów należy pozosta-
wiać martwe drzewa, stojące i leżące, z zastrzeżeniem, iż drzewa 
martwe stojące pozostawia się w bezpiecznym oddaleniu od szla-
ków i ścieżek. Przy uczęszczanych ścieżkach, w sytuacji koniecz-
ności ścinki drzew niebezpiecznych, zaleca się ich pozostawienie 
na gruncie po ścięciu. Działania te nie mogą doprowadzać  
do powierzchniowego zamierania lasu i nagromadzenia martwych 
drzew w jednym miejscu. Szczególną uwagę należy zwrócić  
na miejsca uczęszczane przez ludzi, drogi publiczne, ścieżki 
spacerowe, miejsca wypoczynku i rekreacji oraz miejsca postoju 
pojazdów, gdzie priorytetem jest zachowanie bezpieczeństwa.

Należy zwrócić również uwagę na ochronę owadów zapylają-
cych. W zależności od warunków terenowych należy utrzymywać 
niewielkie powierzchnie otwarte z rodzimymi roślinami kwiatowymi, 
szczególnie nektarodajnymi, a podczas odnawiania lasu można 
zwiększyć liczbę domieszek biocenotycznych.

§ 5
(Wymiana pokoleń lasu)

W zmieniających się warunkach przyrodniczych przyjmowane 
cele gospodarowania zapewniać mają zachowanie trwałości lasu,  
z uwzględnieniem potrzeb odnowienia, pielęgnowania, przebu-
dowy, ochrony oraz ciągłości wielofunkcyjnego użytkowania lasu 
dla przyszłych pokoleń.

Mając na uwadze oczekiwania społeczne wnoszone w postaci 
uwag podczas konsultacji projektu planu urządzenia lasu dla nadle-
śnictwa, zauważalna jest ograniczona akceptacja lub jej brak  
dla otwartych powierzchni odnowieniowych.

Wyjściem naprzeciw tym oczekiwaniom jest odpowiedni wybór, 
zaplanowanie i wykonywanie rębni, zapewniające wymianę poko-
leń w danych uwarunkowaniach siedliskowo-drzewostanowych  
lub przebudowę drzewostanu. W praktyce leśnej należy preferować 
stosowanie rębni złożonych z długim okresem odnowienia oraz 
umiarkowanym i rozłożonym w czasie poborem miąższości. Należy 
tu zauważyć, że znaczną część lasów na obszarach zurbanizowa-
nych stanowią lite drzewostany sosnowe na siedliskach borowych. 
Prowadzenie takich drzewostanów w sposób zapewniający zacho-
wanie trwałości lasu wymaga umiejętnych działań hodowlano-
-ochronnych z uwzględnieniem cech biologicznych odnawianych 
gatunków.

Stosowanie zrębów zupełnych może mieć miejsce, jeżeli usta-
nowione plany ochrony w odniesieniu do określonych gatunków  
lub siedlisk przyrodniczych wymagają odpowiednich terenów 
otwartych, w przypadkach wystąpienia klęsk i szkód w lasach lub  
w przypadku uzyskania akceptacji społecznej dla takich działań 
gospodarczych. Zastosowanie tej rębni należy poprzedzić odpo-
wiednim komunikatem, umieszczonym np. na stronie internetowej 
nadleśnictwa lub lokalnego samorządu. W zależności od sytuacji, 
powody zastosowania tej rębni należy przedstawić lokalnej społecz-
ności.

Na obszarach o zwiększonej funkcji społecznej preferowane jest 
stosowanie rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej (IVd)  
oraz rębni przerębowej (V).
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§ 6
(Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona [IVd])

Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona (IVd) wykorzystuje 
różne sposoby cięć, w tym także cięcia zupełne dla zapewnienia 
optymalnych warunków odnowienia naturalnego i łączonego oraz  
w celu utworzenia drzewostanów wielogatunkowych o zróżnicowa-
nej strukturze przestrzennej i wiekowej. Dopuszcza się w niej 
zmianę wielkości gniazd, gdzie możliwe jest stosowanie cięć brze-
gowych na odnowionych gniazdach, a także, co istotne, cięć 
częściowych i przerębowych. W rębni tej dopuszcza się elastyczne 
stosowanie różnych sposobów odnowienia, zarówno naturalnego, 
jak i z sadzenia oraz siewu. Okres odnowienia powinien być długi 
lub bardzo długi (minimum 40 lat). W niektórych przypadkach, przy 
znaczącym udziale cięć przerębowych, można zrezygnować  
z określenia całkowitego okresu odnowienia. 

W rębni tej stosuje się zasadę wychowania drzew przez prowa-
dzenie odnowień we właściwej strukturze wysokościowej i zwarciu 
oraz oddziaływaniu drzewostanu matecznego, bądź osłonowego 
zgodnie z biologią odnawianych gatunków. Stosuje się również 
zasadę pielęgnacji zapasu polegającą na wykorzystaniu indywidu-
alnych możliwości przyrostowych drzew. W konsekwencji stosowa-
nia zasad wychowania i pielęgnacji zapasu uzyskuje się 
drzewostany zróżnicowane pod względem budowy, struktury  
i składu gatunkowego, zapewniające trwałość ich istnienia i pełnio-
nych funkcji. Rębnię zaleca się stosować w drzewostanach  
w warunkach górskich i wyżynnych pełniących funkcje glebo-
chronne i wodochronne, a w warunkach nizinnych (np. w drzewo-
stanach sosnowych) funkcje krajobrazowe, środowiskowe  
i społeczne. W szczególności rębnię stopniową gniazdową udosko-
naloną zaleca się stosować w otulinach rezerwatów, miast, w tere-
nach rekreacyjnych i uzdrowiskowych.

§ 7
(Rębnia przerębowa [V])

Rębnia przerębowa (V), nazywana również ciągłą, polega  
na prowadzeniu w sposób ciągły cięcia przerębowego (pojedyn-
czych drzew lub w grupach i kępach) na całej powierzchni drzewo-
stanu. Proces odnowienia naturalnego odbywa się nieprzerwanie 
lub falowo w korzystnych warunkach siedliskowo-drzewostano-
wych, a naloty i podrosty korzystają trwale z osłony górnej lub bocz-
nej drzewostanu. Celem cięć przerębowych jest użytkowanie drzew 
dojrzałych, regulacja struktury i wielkości zapasu drzewostanu oraz 
inicjowanie procesów odnowieniowych. 

W zależności od warunków siedliskowych oraz aktualnego  
i docelowego składu gatunkowego drzewostanu rębnia przerębowa 
może przyjmować następujące formy:

rębnia jednostkowo-przerębowa (Va) polegająca na pozyskiwa-
niu pojedynczych drzew (1–3 drzewa w najbliższym sąsiedztwie). 
Tę formę rębni zaleca się stosować przede wszystkim w drzewosta-
nach o złożonej budowie, litych jodłowych i mieszanych z dominu-
jącym udziałem jodły;

rębnia kępowo-przerębowa (Vb) polegająca na pozyskiwaniu 
pojedynczych drzew, a także w grupach i kępach, tworząca luki  
o średnicy nie większe jniż wysokość drzew dojrzałych. Tę formę 
rębni zaleca się stosować w drzewostanach o złożonej budowie, 
mieszanych, w których występują gatunki światłożądne, oraz  
w drzewostanach sosnowych o zwiększonej funkcji społecznej.

§ 8
(Odnowienie i pielęgnowanie lasu)

W procesie odnowienia cenne fragmenty drzewostanów,  
np. młodsze i stabilne kępy drzew gatunków głównych, domieszko-
wych i biocenotycznych, można traktować jako przyszłe pokolenie 
lasu. Kępy starych drzew, drzewa dziuplaste, biocenotyczne i prze-
stoje kształtujące krajobraz powinny pozostać, jako pożądane 
elementy strukturalne i funkcjonalne nowego drzewostanu, przy 

uwzględnieniu zachowania bezpieczeństwa na obszarach inten-
sywnie użytkowanych rekreacyjnie.

Odnowienia naturalne rodzimych gatunków należy wykorzysty-
wać w pierwszej kolejności i maksymalnym zakresie (nawet jeśli 
gatunkowo są niezgodne z siedliskiem), jako cenny element struktu-
ralny przyszłego drzewostanu. Możliwa jest modyfikacja składu 
gatunkowego odnowienia w trakcie obowiązywania planu urządze-
nia lasu. W razie potrzeby należy stosować poprawki i uzupełnienia.

W zwartych kompleksach leśnych na obszarach o zwiększonej 
funkcji społecznej istnienie otwartych przestrzeni jest również istot-
nym elementem struktury lasu, stanowiącym często niezbędny 
warunek do bytowania wielu gatunków fauny, flory i grzybów.

Lokalne kształtowanie krajobrazu leśnego odbywa się w obrębie 
drzewostanów, wnętrza lasu oraz stref ekotonowych, będących 
miejscem nakładania się wpływów sąsiadujących ze sobą odmien-
nych ekosystemów.

Przy głównych drogach (krajowych i wojewódzkich) oraz kolejo-
wych szlakach komunikacyjnych zaleca się kształtowanie,  
w ramach prowadzonych cięć odnowieniowych, stref przejściowych 
(brzeg drzewostanu, okrajek).

Zabiegi pielęgnowania lasu związane z pielęgnowaniem gleby, 
wprowadzaniem podszytów i dolnego piętra, wykonywaniem trze-
bieży, kształtowaniem stref brzegowych drzewostanu, ekotonów  
i cennych elementów środowiska, prowadzone są w zależności  
od wieku drzewostanu oraz jego fazy rozwojowej i stanu zdrowot-
nego. Zasadą jest kształtowanie, dzięki zabiegom pielęgnacyjnym 
wykonywanym we wcześniejszym okresie życia, takich cech drze-
wostanu, które umożliwią jego harmonijny rozwój.

Trzebieże wykonuje się w sposób zapewniający realizację priory-
tetów określonych w § 3.Dopuszcza się wykonanie trzebieży  
o większym nasileniu, kształtującej drzewostany o zróżnicowanej 
strukturze i wysokiej stabilności, np. trzebieży przekształceniowych.

Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach na obsza-
rach przylegających do szlaków komunikacyjnych (turystycznych) 
oraz miejsc wzmożonego wypoczynku ludności powinno w szcze-
gólności uwzględniać wymogi bezpieczeństwa.

W lasach na obszarach o zwiększonej funkcji społecznej należy 
w miarę możliwości preferować małoinwazyjne przygotowanie 
gleby pod przyszłe pokolenie lasu.

Wskazane jest wyprzedzające wprowadzanie podsadzeń 
produkcyjnych pielęgnacyjnych w drzewostanach średnich klas 
wieku w celu kształtowania struktury przestrzennej i pionowej lasu.

§ 9
(Wykonawstwo zabiegów gospodarczych)

Terminy realizacji zabiegów gospodarczych powinny uwzględ-
niać aktualnie obowiązujące regulacje z zakresu ochrony przyrody, 
potrzeby pielęgnowania lasu i jego ochrony oraz natężenie ruchu 
rekreacyjnego. 

Przy pozyskiwaniu i zrywce drewna obowiązuje stosowanie 
bezpiecznych technologii i technik pracy. Uwzględniając intensyw-
ność cieć, zaleca się stosowanie technologii ręczno-maszynowych, 
nie wykluczając stosowania technologii maszynowych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na dostosowanie docelowej 
sieci drogowej nadleśnictwa (drogi wywozowe), miejsc składowa-
nia drewna i logistyki jego wywozu do intensywności korzystania 
przez ludzi ze szlaków komunikacyjnych.

§ 10
(Bezpieczeństwo publiczne)

Priorytetem w prowadzeniu gospodarki leśnej w lasach jest 
zachowanie bezpieczeństwa, szczególnie po wystąpieniu klęsk  
i szkód. Usuwanie ich skutków może wiązać się z koniecznością 
wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasów.

Mając na uwadze czynniki kształtujące zagrożenie pożarowe 
lasu, szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie prze-
ciwpożarowe terenów rekreacyjnych.
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W przypadku konieczności uzasadnionej względami ochrony 
lasu lub zapewnienia bezpieczeństwa publicznego dopuszcza się 
możliwość odstąpienia od niniejszych wytycznych. W takim przy-
padku podejmowane działania powinno się poprzedzić odpowied-
nimi komunikatami.

§ 11
(Zagospodarowanie rekreacyjne lasu)

Zagospodarowanie rekreacyjne jest istotnym elementem 
udostępniania lasu, prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej,  
a w połączeniu z wyżej przedstawionymi wytycznymi realizowa-
nymi na obszarach o zwiększonej funkcji społecznej stanowi zespół 
czynników kształtujących las w celach wypoczynkowo-rekreacyj-
nych, umożliwiając przy tym wykonanie podstawowych zadań  
z zakresu gospodarki leśnej.

Zagospodarowaniu rekreacyjnemu mogą podlegać w szczegól-
ności:

– lasy w strefach ochronnych wokół sanatoriów i uzdrowisk,
– lasy w granicach administracyjnych miast i w ich bezpo-

średnim sąsiedztwie,
– inne lasy, które pełnią funkcje rekreacyjne na podstawie 

odrębnych ustaleń.
Do podstawowych kryteriów warunkujących i uzasadniających 

zagospodarowanie rekreacyjne lasów zalicza się w szczególności:
– położenie kompleksów leśnych w stosunku do aglomeracji 

miejskich i ośrodków życia społecznego (np. uzdrowisk, 
ośrodków wypoczynkowych) i ich dostępność komunika-
cyjną, 

– istnienie miejsc widokowych, ścieżek dydaktycznych, izb 
edukacyjnych itp.,

– inne walory środowiska przyrodniczego, jak np.: potencjał 
biotyczny lasu, obecność jezior, zbiorników i cieków wodnych, 
krajobraz.

Istniejąca infrastruktura rekreacyjna winna być utrzymana  
w stanie, który umożliwia społeczeństwu korzystanie z jej funkcjo-
nalności.

Nową infrastrukturę rekreacyjną należy lokalizować na obrze-
żach lasu, przy drogach dopuszczonych do ruchu samochodo-
wego. W celu zachowania spójnego charakteru zagospodarowania 
rekreacyjnego lokalnej okolicy wskazana jest współpraca  
z jednostką samorządu terytorialnego w zakresie lokalizacji, 
budowy, finansowania i utrzymania infrastruktury, również na zasa-
dach przedsięwzięć wspólnych.

Planując budowę infrastruktury rekreacyjnej, należy zawsze 
zachować leśny charakter obszaru. Obiekty takie nie mogą zdomi-
nować przestrzeni leśnej.

Należy zadbać o obiekty historyczne znajdujące się na terenie 
nadleśnictwa w ramach posiadanych kompetencji i możliwości. 
Miejsca pamięci historycznej mają bowiem szczególne znaczenie 
w relacjach z lokalnymi mieszkańcami i interesariuszami.

§ 12
(Organizacja przedsięwzięć wspólnych)

Współpracując z jednostkami samorządu terytorialnego, organi-
zacjami społecznymi oraz interesariuszami zapraszanymi do wspól-
nego organizowania wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych, należy  
w jak najszerszym stopniu wykorzystywać posiadaną infrastrukturę.

W przypadku organizacji na gruntach w zarządzie nadleśnictwa 
wydarzeń i imprez rekreacyjnych sporządza się stosowne porozu-
mienia lub umowy, określające zakres i zasady organizacji (bezpie-
czeństwo), prawa i obowiązki nadleśnictwa oraz organizatora 
wydarzenia. 

Ofertę rekreacyjno-turystyczną Lasów Państwowych należy 
promować wykorzystując w tym celu aplikacje internetowe, tj. Bank 
Danych o Lasach, np. w zakresie programu „Zanocuj w lesie”, 
portal czaswlas.pl, strony internetowe nadleśnictw oraz inne środki 
komunikacji ze społeczeństwem używane przez jednostki LP.

W ramach prowadzonej współpracy z samorządami oraz innymi 
podmiotami w miarę możliwości należy wspólnie opracowywać 
kalendarz wydarzeń rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych  
na obszarze nadleśnictwa.

W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa publicz-
nego podczas organizowanego wydarzenia bezwzględnie należy 
dochować procedur w zakresie przeglądu drzew rosnących  
w sąsiedztwie szlaków turystycznych, dróg publicznych, dróg leś-
nych dopuszczonych do ruchu, zabudowań, miejsc edukacyjnych, 
obiektów infrastruktury turystycznej, parkingów i wyznaczonych 
miejsc postoju pojazdów. Powyższe działania wykonywać można 
we współdziałaniu z przedstawicielem lokalnego samorządu czy 
organizatora wydarzenia. Zarządca ww. terenów i obiektów powi-
nien niezwłocznie eliminować stwierdzone zagrożenia. Wyniki 
przeglądów i usunięcie zagrożenia musi być udokumentowane 
pisemnie.

§ 13
(Działania edukacyjne i medialne)

Ryzyko wystąpienia zdarzeń konfliktowych należy minimalizo-
wać poprzez zaangażowanie w edukację przyrodniczo-leśną społe-
czeństwa, w tym z wykorzystaniem własnych ośrodków oraz 
obiektów przeznaczonych do działań związanych z promocją zrów-
noważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Nadleśnictwo jako podstawowa jednostka w strukturach Lasów 
Państwowych  zobowiązane jest do prowadzenia aktywnej polityki 
informacyjnej oraz komunikacji społecznej, szczególnie w związku 
z pracami gospodarczymi wykonywanymi w lasach o zwiększonej 
funkcji społecznej. Ważne jest publikowanie przystępnych informa-
cji o gospodarce leśnej na stronie internetowej nadleśnictwa  
i w mediach społecznościowych, a w uzasadnionych przypadkach 
umieszczanie stosownych tablic informacyjnych w lesie (np. doty-
czących planowanych zabiegów).

Leśnictwo jest istotnym elementem rozwoju regionalnego, 
dlatego wskazane jest, aby w ramach prowadzonej współpracy  
z samorządami informacje o lasach regionu, leśnictwie, gospo-
darce leśnej prowadzonej przez nadleśnictwa prezentowane były 
również na stronach lokalnych samorządów.

Należy prowadzić współpracę z instytucjami i organizacjami 
zajmującymi się ochroną środowiska, ochroną przyrody, turystyką  
i edukacją przyrodniczą oraz budować relacje z mieszkańcami, 
mając na względzie kształtowanie wizerunku Lasów Państwowych 
i działania na rzecz kształtowania postaw proekologicznych  
oraz propagowania zasad zrównoważonego rozwoju.

§ 14
(Dialog społeczny i Zespoły Lokalnej Współpracy)

Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu podlega regula-
cjom przepisów Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko. Projekt tworzony jest przy zapewnionym udziale społecznym.

Obligatoryjne konsultacje społeczne wynikające z przepisów 
prawa w trakcie tworzenia projektu planu urządzenia lasu powinny 
być uzupełnione dialogiem społecznym, prowadzonym z udziałem 
wszystkich zainteresowanych stron (przedstawiciele samorządów, 
lokalnej społeczności, lokalnych organizacji, itd.) w ramach  
tzw. Zespołów Lokalnej Współpracy.

Dialog społeczny należy prowadzić, na każdym etapie obowią-
zywania planu urządzenia lasu, a w okresie tworzenia jego projektu, 
ze szczególnym uwzględnieniem Komisji Założeń Planu, a następ-
nie w ramach Zespołów Lokalnej Współpracy.

Zespoły Lokalnej Współpracy powinny składać się z grup intere-
sariuszy specyficznych dla danego nadleśnictwa. Zaproszenia  
do współpracy należy kierować do osób i organizacji lokalnych 
zaangażowanych w problematykę leśną: składających uwagi i pyta-
nia do nadleśnictwa, publikujących opracowania dotyczące lokal-
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nych lasów, aktywnych w mediach społecznościowych. Rozwiązania 
wypracowane w trakcie trwania dialogu społecznego prowadzo-
nego w trakcie realizacji planu urządzenia lasu mogą i powinny być 
wykorzystywane przy tworzeniu nowego projektu planu urządzenia 
lasu.

W zależności od potrzeb przyjąć można, że Zespół Lokalnej 

Współpracy lub inne fora oraz gremia mogą funkcjonować w nadleś- 
nictwie w celu poprawy dialogu społecznego, wymiany informacji 
oraz konsultowania założeń do budowy kolejnego projektu planu 
urządzenia lasu dla nadleśnictwa. W szczególnych przypadkach 
możliwe jest omawianie bieżących zamierzeń gospodarczych  
z przedstawicielami lokalnej społeczności.

ZARZĄDZENIE NR 59
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 7 lipca 2022 r. 

w sprawie powołania Grupy Reprezentacyjnej Lasów Państwowych

GD.0210.4.2022

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

§ 1
1. Powołuję Grupę Reprezentacyjną Lasów Państwowych, zwaną 

dalej „Grupą Reprezentacyjną LP”.
2. Dopuszczam używanie skrótu nazwy Grupa Reprezentacyjna 

LP – „GR LP”.

§ 2
1. Jako jednostki wiodące, zajmujące się sprawami organizacyjny-

miGrupywyznaczam Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych 
w Katowicach i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych  
w Szczecinku, które zapewnią skład osobowy, wyszkolenie  
oraz reprezentację do udziału na wskazanych przez Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych uroczystościach.

2. GR LP pozostaje do stałej dyspozycji Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych.

§ 3
1. Opracowanie wzorów umundurowania GR LP oraz zasad i regu-

laminu działania Grupy powierzam Regionalnym Dyrekcjom 
Lasów Państwowych w Katowicach i Szczecinku, które zobowią-
zuję do współpracy w tym zakresie z Dyrekcją Generalną Lasów 
Państwowych. 

2. Opracowanie wzorów umundurowania oraz zasad i regulaminu 
działania Grupy powinno nastąpić nie dalej niż do dnia  
31 grudnia 2023 r.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

p.o. Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Józef Kubica

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

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

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

4 Art. 35a ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że pracownicy Lasów Państwowych uprawnieni są do noszenia munduru leśnika, a art. 46 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowi,  
że pracownicy Służby Leśnej mają prawo do otrzymywania bezpłatnego umundurowania i oznak służbowych, z obowiązkiem ich noszenia w czasie pełnienia 
obowiązków służbowych.
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ZARZĄDZENIE NR 60
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 7 lipca 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.012.3.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672) oraz 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 Gospo-
darstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządza się, co następuje: 

§ 1
W strukturze organizacyjnej Dyrekcji Generalnej Lasów 

Państwowych wprowadza się następujące zmiany organizacyjne:
1) Tworzy się nowe komórki organizacyjne:

a) Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Nieruchomości i Zamó-
wień wraz z Pionem Nieruchomości i Zamówień;

b) w ramach pionu Dyrektora Generalnego:
– Stanowisko ds. Korporacyjnych i Ochrony Danych Osobo-

wych.

§ 2
W załączniku do Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Regulamin organi-
zacyjny DGLP) z póź. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„W skład Dyrekcji wchodzą:
1) Pion Dyrektora, podporządkowany Dyrektorowi General-

nemu;
2) Pion Ekonomiczny, podporządkowany Zastępcy Dyrek-

tora Generalnego ds. Ekonomicznych;
3) Pion Gospodarki Leśnej, podporządkowany Zastępcy 

Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej;
4) Pion Nieruchomości i Zamówień, podporządkowany Zastępcy 

Dyrektora Generalnego ds. Nieruchomości i Zamówień.”
2) § 3 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

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

w ramach Wydziału funkcjonuje

- Zespół Obsługi GD.O
- Zespół Rzecznika Prasowego GD.P

b) Zespół Prawny GR
c) Inspekcja Lasów Państwowych GI

w ramach Inspekcji Lasów Państwowych funkcjonują

- Regiony Inspekcyjne GI.(…)
d) Inspektorat Straży Leśnej GS 
e) Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi  GK

f) Zespół ds. Obronności 
i Ochrony Informacji Niejawnych GN

g) Wydział Administracji, Bezpieczeństwa 
i Ochrony Pracy w Leśnictwie GB

h) Wydział Koordynacji Projektów 
Rozwojowych i Nadzoru Właścicielskiego GW

i) Stanowisko ds. Korporacyjnych 
i Ochrony Danych Osobowych GO

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

w ramach Głównego Księgowego LP funkcjonują:

- Wydział Księgowości EG.K

- Zespół Wsparcia Ekonomicznego EG.F

c) Wydział Analiz Ekonomicznych i Planowania EP
d) Wydział Informatyki EI

w ramach Wydziału Informatyki funkcjonuje:
- Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa EI.C

e) Stanowisko Radcy Prawnego 
ds. Ekonomicznych EE

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

w ramach Wydziału Hodowli Lasu funkcjonuje:

- Zespół Gospodarki Łowieckiej ZG.Ł

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

- Zespoły Ochrony Lasu ZOL(…)

c) Wydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych ZP
w ramach Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych funkcjonuje:

- Zespół ds. Projektu LIFE ZP.L

d) Wydział Urządzania Lasu ZU

e) Stanowisko Radcy Prawnego 
ds. Gospodarki Leśnej ZR

f) Wydział ds. Współpracy Międzynarodowej ZZ
4) Pion Nieruchomości i Zamówień M
a) Wydział Gospodarowania Mieniem MG

Wydziału Gospodarowania Mieniem funkcjonują:

- Zespół Inwestycji Drogowych i Transportu MG.D

- Zespół Ochrony Gruntów Leśnych MG.G

b) Wydział Zamówień Publicznych i Innowacji MZ

c) Stanowisko Radcy Prawnego 
ds. Nieruchomości i Zamówień ME

3) § 16 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 16

W ramach Stanowiska ds. Korporacyjnych i Ochrony Danych 
Osobowych funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, który  
na podstawie odrębnej regulacji, w imieniu i na rzecz admini-
stratora danych osobowych (w rozumieniu przepisów Rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej rozporządzeniem  
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lub RODO, realizuje czynności związane z przestrzeganiem 
przepisów o ochronie danych osobowych, podlegając w tym 
zakresie bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu.”

4) § 18 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 18

1. Dyrektora Generalnego, w czasie jego nieobecności, zastę-
puje Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych. 
W razie jednoczesnej nieobecności Dyrektora Generalnego  
i Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych, 
Dyrektora Generalnego zastępuje Zastępca Dyrektora Gene-
ralnego ds. Gospodarki Leśnej. W razie jednoczesnej 
nieobecności Dyrektora Generalnego i Zastępcy Dyrektora 
Generalnego ds. Ekonomicznych oraz Zastępcy Dyrektora 
Generalnego ds. Gospodarki Leśnej, Dyrektora Generalnego 
zastępuje Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Nierucho-
mości i Zamówień. W przypadku jednoczesnej nieobecności 
Dyrektora Generalnego LP i jego zastępców Dyrektora 
Generalnego zastępuje wyznaczony przez niego pracownik. 
Dyrektor Generalny udziela mu pełnomocnictwa, określając 
zakres obowiązków i uprawnień w ramach planowanego 
zastępstwa.

2. Zastępujący Dyrektora Generalnego jego zastępca ma  
w kontaktach zewnętrznych właściwość do składania oświad-
czeń woli w pełnym zakresie zadań i uprawnień Dyrektora 
Generalnego pod jego nieobecność w Dyrekcji, chyba,  
że pełnomocnictwo do zastępowania Dyrektora Generalnego 
stanowi inaczej.

3. Zastępstwa zastępców Dyrektora Generalnego odbywają się 
wg zasady jak niżej:
a) Zastępcę Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych 

w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrek-
tora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej, zaś Zastępcę 
Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej zastępuje 
Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Nieruchomości  
i Zamówień, a Zastępcę Dyrektora ds. Nieruchomości  
i Zamówień zastępuje Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicz-
nych;

b) w przypadku jednoczesnej nieobecności wyżej wymie-
nionych zastępców, w uzgodnieniu z Dyrektorem Gene-
ralnym, wyznaczony kierownik komórki organizacyjnej 
lub pracownik pionu Zastępcy Dyrektora Generalnego  
ds. Ekonomicznych.”

5) w § 42 skreśla się pkt 7-9, 12-13, 18-20;
6) po § 42 dodaje się nowy §42a o następującym brzmieniu:

„§ 42a. Do zadań Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Nieru-
chomości i Zamówień (M) należą sprawy określone w § 40 
oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez 
poszczególne komórki organizacyjne wchodzące w skład 
podległego pionu, w szczególności w zakresie:
1) spraw związanych z regulacją spraw własności i ewidencji 

lasów i gruntów w Lasach Państwowych;
2) prowadzenia spraw związanych z udzielaniem zamówień 

publicznych;
3) prowadzenia badań naukowych na rzecz Lasów Państwo-

wych;
4) spraw związanych z użytkowaniem i zmianami we wzorcu 

munduru leśnika;
5) infrastruktury leśnej wraz ze sprawami związanymi  

z gospodarką nieruchomościami zabudowanymi;
6) spraw dotyczących gospodarowania transportem samo-

chodowym w LP; 
7) ubezpieczeń majątkowych;
8) koordynowania obsługi prawnej w ramach komórek orga-

nizacyjnych wchodzących w skład własnego pionu.”
7) w 47a wprowadza się następujące zmiany:

a) w wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się sformułowanie  
„W ramach Zespołu funkcjonuje Inspektor Danych Osobowych”.;

b) skreśla się pkt 19.
8) w §48 skreśla się pkt 9-11 i 15-16;

9) w § 49a wprowadza się następujące zmiany:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 49a.
Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych  

i Nadzoru Właścicielskiego (GW) – zajmuje się sprawami 
związanymi z koordynacją działań w zakresie realizacji 
projektów rozwojowych przez jednostki organizacyjne LP,  
w tym komórki organizacyjne DGLP. Prowadzi sprawy zwią-
zane z analizowaniem i sprawozdawczością w zakresie 
środków zewnętrznych w Lasach Państwowych oraz spra-
wuje nadzór właścicielski nad spółkami, których udziałow-
cami są Lasy Państwowe, a w tym w zakresie tworzenia lub 
przystępowania przez Dyrektora Generalnego w imieniu 
Skarbu Państwa do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 
lub spółek akcyjnych oraz w zakresie wykonywania przez 
Dyrektora Generalnego uprawnień wynikających z praw 
majątkowych Skarbu Państwa w zakresie posiadanych przez 
Lasy Państwowe akcji i udziałów w spółkach. W kwestiach 
prawnych dotyczących realizacji zadań w zakresie nadzoru 
właścicielskiego Wydział ściśle współpracuje z Zespołem  
ds. korporacyjnych i ochrony danych osobowych”.

b) pkt 11 otrzymuje następujące brzmienie:
11) w zakresie spraw związanych ze spółkami, których 

udziałowcami są Lasy Państwowe, a w tym w zakresie 
tworzenia lub przystępowania przez Dyrektora General-
nego w imieniu Skarbu Państwa do spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych oraz w zakresie 
wykonywania przez Dyrektora Generalnego uprawnień 
wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa  
w zakresie posiadanych przez Lasy Państwowe akcji  
i udziałów w spółkach: 
a) Inicjowanie działań w zakresie spraw związanych  

ze spółkami, w których udziałowcami są Lasy 
Państwowe, a w tym w zakresie tworzenia lub przy-
stępowania przez Dyrektora Generalnego w imieniu 
Skarbu Państwa do spółek z ograniczoną odpowie-
dzialnością lub spółek akcyjnych oraz w zakresie 
wykonywania przez Dyrektora Generalnego uprawnień 
wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa  
w zakresie posiadanych przez Lasy Państwowe akcji  
i udziałów w spółkach;

b) inicjowanie tworzenia lub zmiany aktów normatywnych 
w zakresie spraw wskazanych lit. a);

c) inicjowanie, prowadzenie oraz uczestniczenie  
w rozmowach i rokowaniach w zakresie spraw wska-
zanych w lit. a);

d) inicjowanie działań w zakresie zamiany lub sprzedaży 
udziałów lub akcji spółek posiadanych przez Lasy 
Państwowe; 

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

 f) gromadzenie wymaganej prawem dokumentacji spółek 
z udziałem kapitału Lasów Państwowych; 

g) zestawianie danych giełdowych o zmianach wartości 
akcji, z uwzględnieniem sytuacji w zakładach 
kompleksu przemysłu drzewnego; 

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

 i) przygotowywanie informacji do decyzji o zamianach 
(lub sprzedaży) akcji spółek posiadanych przez Lasy 
Państwowe; 

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

10) po § 49a dodaje się § 49 b w brzmieniu:
„§ 49b.

Stanowisko ds. Korporacyjnych i Ochrony Danych 
Osobowych (GO) – odpowiada za obsługę prawną Dyrektora 
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Generalnego oraz Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojo-
wych i Nadzoru Właścicielskiego w zakresie spraw związanych 
ze spółkami, w których udziałowcami są Lasy Państwowe,  
a w tym w zakresie tworzenia lub przystępowania przez Dyrek-
tora Generalnego w imieniu Skarbu Państwa do spółek z ogra-
niczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych oraz  
w zakresie wykonywania przez Dyrektora Generalnego upraw-
nień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa  
w zakresie posiadanych przez Lasy Państwowe akcji i udziałów 
w spółkach. 

W realizacji zadań Stanowisko ścisłe współpracuje  
z Wydziałem Koordynacji Projektów Rozwojowych i Nadzoru 
Właścicielskiego oraz Zespołem Prawnym.

W ramach Stanowiska funkcjonuje Inspektor Ochrony 
Danych, który na podstawie odrębnej regulacji, w imieniu i na 
rzecz administratora danych osobowych (w rozumieniu przepi-
sów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyle-
nia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej rozporządzeniem lub 
RODO) realizuje czynności związane z przestrzeganiem prze-
pisów o ochronie danych osobowych, podlegając w tym zakre-
sie bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu.
Do zadań Stanowiska w szczególności należy:
1) w zakresie spraw związanych ze spółkami, w których udzia-

łowcami są Lasy Państwowe, a w tym spraw dotyczących 
tworzenia lub przystępowania przez Dyrektora Generalnego 
w imieniu Skarbu Państwa do spółek z ograniczoną odpowie-
dzialnością lub spółek akcyjnych oraz dotyczących wykony-
wania przez Dyrektora Generalnego uprawnień wynikających 
z praw majątkowych Skarbu Państwa w zakresie posiada-
nych przez Lasy Państwowe akcji i udziałów w spółkach:
a) opiniowanie pod względem redakcyjnym i legislacyjnym 

projektów aktów normatywnych w zakresie spraw zwią-
zanych ze spółkami, których udziałowcami są Lasy 
Państwowe inicjowanych przez Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych oraz Wydział Koordynacji Projektów 
Rozwojowych i Nadzoru Właścicielskiego; 

b) ocena prawna oraz udzielanie Dyrektorowi Generalnego 
Lasów Państwowych oraz pracownikom Wydziału Koor-
dynacji Projektów Rozwojowych i Nadzoru Właściciel-
skiego, opinii i porad prawnych w zakresie stosowania 
prawa w związku ze spółkami, których udziałowcami są 
Lasy Państwowe; 

c) wskazywanie potrzeb zmian regulacji prawnych, w tym 
wynikających z orzeczeń sądów w zakresie spraw zwią-
zanych ze spółkami, których udziałowcami są Lasy 
Państwowe; 

d) bieżące informowanie Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych oraz pracowników Wydziału Koordynacji 
Projektów Rozwojowych i Nadzoru Właścicielskiego  
o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie 
spraw związanych ze spółkami, których udziałowcami są 
Lasy Państwowe; 

e) nadzór i koordynacja prac legislacyjnych dotyczących 
Lasów Państwowych w zakresie spraw związanych  
ze spółkami, których udziałowcami są Lasy Państwowe; 

f) wsparcie oraz uczestniczenie w prowadzonych przez Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych oraz pracowników 
Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych i Nadzoru 
Właścicielskiego rozmowach i rokowaniach w zakresie 
spraw związanych ze spółkami, których udziałowcami są 
Lasy Państwowe – w przypadkach tego wymagających; 

g) okresowa analiza obowiązujących w Lasach Państwo-
wych aktów prawnych w zakresie spraw związanych  
ze spółkami, których udziałowcami są Lasy Państwowe;

h) analizowanie i nadzór nad zgodnością z prawem i uregu-
lowaniami wewnętrznymi zarządzeń i decyzji wydawa-

nych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
w zakresie spraw związanych ze spółkami, których udzia-
łowcami są Lasy Państwowe; 

i) wykonywanie innych czynności z zakresu obsługi prawnej 
dotyczących spraw związanych ze spółkami, których 
udziałowcami są Lasy Państwowe zleconych przez Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych lub naczelnika 
Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych i Nadzoru 
Właścicielskiego;

j) występowanie w charakterze pełnomocnika Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych lub Dyrekcji w postę-
powaniu sądowym, arbitrażowym oraz przed innymi orga-
nami w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru 
właścicielskiego nad spółkami, których udziałowcami 
są Lasy Państwowe, a w tym sprawach dotyczących 
tworzenia lub przystępowania przez Dyrektora General-
nego w imieniu Skarbu Państwa do spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych oraz dotyczą-
cych wykonywania przez Dyrektora Generalnego upraw-
nień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa 
w zakresie posiadanych przez Lasy Państwowe akcji  
i udziałów w spółkach;

2) w zakresie ochrony danych osobowych: 
a) opracowywanie, wdrażanie i nadzorowanie realizacji poli-

tyki bezpieczeństwa danych osobowych DGLP, 
b) prowadzenie działań podnoszących świadomość oraz 

organizowanie szkoleń dla osób uczestniczących  
w operacjach przetwarzania w DGLP, 

c) współpraca z organem nadzorczym do spraw ochrony 
danych osobowych – Prezesem Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych wraz z pełnieniem funkcji punktu kontakto-
wego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych  
z ochroną danych osobowych, 

d) koordynacja oraz współuczestniczenie w procesie 
tworzenia oraz zmiany wewnętrznych aktów prawnych, 
które odnoszą się do zakresu danych osobowych, 

e) monitorowanie, identyfikacja oraz analiza zagrożenia  
i ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, 

f) analiza sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowa-
dziły do naruszenia bezpieczeństwa danych, 

g) wnioskowanie do Dyrektora Generalnego o wdrożenie 
określonych zabezpieczeń adekwatnych do zagrożeń  
i ryzyka, 

h) nadzorowanie oraz koordynacja spraw dotyczących 
ochrony danych osobowych w LP; 

i) inicjowanie i podejmowanie innych przedsięwzięć  
w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych  
w DGLP oraz LP.”

3) skreśla się §60a i §64;
4) po § 64a dodaje się następującą treść:

„Pion Nieruchomości i Zamówień 
§ 64 b.

1. Wydział Gospodarowania Mieniem (MG) - inicjuje, koor-
dynuje oraz nadzoruje działalność w zakresie gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi i lokalowymi w Lasach 
Państwowych oraz przeprowadza analizy stanu i plano-
wania rozwoju infrastruktury drogowej oraz innych budowli 
występujących w LP. Prowadzi sprawy związane z trans-
portem samochodowym oraz ubezpieczeniami majątko-
wymi, a także sprawy związane z regulacją spraw 
własności i ewidencji lasów i gruntów w Lasach Państwo-
wych. 
W skład Wydziału wchodzą:
1) Zespół Inwestycji Drogowych i Transportu;
2) Zespół Ochrony Gruntów Leśnych.

2. Do zadań Wydziału w szczególności należy:
1) prowadzenie banku danych o nieruchomościach zabu-

dowanych w Lasach Państwowych z uwzględnieniem 
rejestru ksiąg wieczystych;
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2) ustalanie polityki i opracowywanie kierunków rozwoju 
gospodarki nieruchomościami zabudowanymi w LP, 
odpowiednio do przyjętego modelu organizacyjnego 
LP;

3) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów 
normatywnych dotyczących substancji biurowej, 
mieszkaniowej i lokalowej w LP (m.in. sprzedaż, lokale 
zamienne, najem, dzierżawa, udostępnianie);

4) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem 
w zarząd mieszkań i lokali nabywanych przez DGLP 
(lub wydzielanych z bezpośredniego zarządu nadleśni-
czych) lub wspólnych przedsięwzięć jednostek organi-
zacyjnych LP;

5) opiniowanie wniosków o zwrot nieruchomości włączo-
nych do LP;

6) koordynacja oraz nadzór nad realizacją inwestycji 
budowlanych zgłoszonych przez komórki organiza-
cyjne DGLP;

7) nadzór oraz rozliczanie zadań inwestycyjnych finanso-
wanych ze środków funduszu leśnego, realizowanych 
przez zakłady LP o zasięgu krajowym;

8) w zakresie ubezpieczeń majątkowych:
a) analiza wskaźników ubezpieczeniowych i ocena 

celowości prowadzonych ubezpieczeń majątko-
wych, 

b) prowadzenie współpracy z ubezpieczycielami  
i ustalanie zakresu ubezpieczenia majątkowego 
jednostek LP,

c) rozliczanie rocznych składek płaconych do TUW 
Cuprum przez jednostki organizacyjne LP, 

d) nadzorowanie dysponowania środkami zgromadzo-
nymi na funduszu prewencyjnym w TUW Cuprum;

e) przygotowywanie decyzji Dyrektora Generalnego  
w wypadku spraw spornych pomiędzy ubezpieczy-
cielami i jednostkami LP.

9) w zakresie stanu posiadania:
a) sprzedaż i zakup lasów, gruntów i innych nierucho-

mości LP łącznie z lokalami mieszkalnymi i nieru-
chomościami zabudowanymi;

b) zakup lasów, gruntów i innych nieruchomości LP 
łącznie z lokalami mieszkalnymi i nieruchomościami 
zabudowanymi;

c) nadzór nad zakupem i przejmowaniem lasów, 
gruntów i innych nieruchomości oraz współpracy 
z wydziałem właściwym ds. gospodarki leśnej –  
w wypadku gruntów przeznaczonych do zalesień;

d) służebności gruntowej i przesyłu, dzierżawy oraz 
najmu (użyczenia) lasów, gruntów i innych nierucho-
mości łącznie z lokalami mieszkalnymi;

e) przekazywania nieruchomości w użytkowanie; 
f) wymiany, scalania oraz zamiany gruntów;
g) zmiany przeznaczenia gruntów Lasów Państwo-

wych w planach zagospodarowania przestrzen-
nego;

h) rejestru gruntów i ich ewidencjonowania oraz doku-
mentowania własności (księgi wieczyste);

i) rozpatrywania wniosków o zwrot nieruchomości 
oraz spraw serwitutowych;

j) koordynowania terminowego i prawidłowego wyko-
rzystania środków budżetowych na zakup lasów 
i gruntów do zalesień, współpraca z właściwymi 
komórkami organizacyjnymi w zakresie plano-
wania dochodów budżetu z tytułu sprzedaży lasów  
i gruntów (art. 38 ustawy o lasach);

k) dokonywania sprawdzeń terenowych niektórych 
opinii i wniosków z zakresu działania Wydziału;

l) prowadzenie bazy danych o sprzedanych, zakupio-
nych i zamienionych gruntach i nieruchomościach  
w jednostkach organizacyjnych LP;

m) planowanie, koordynowanie i realizowanie zadań, 
związanych z obronnością kraju, wynikających  
z odrębnych przepisów;

n) nadzór nad zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych 
RP, realizowanych przez jednostki organizacyjne 
LP; 

o) organizowanie międzyresortowych komisji do spraw 
przestrzegania warunków użytkowania lasów  
na potrzeby związane z obronnością; 

p) nadzór nad przekazywaniem przez jednostki organi-
zacyjne LP obszarów leśnych na potrzeby związane 
z obronnością;

q) reprezentowanie stanowiska LP w trakcie roboczych 
konferencji w sprawie pobytu wojsk sojuszniczych  
w czasie ćwiczeń w lasach; 

r) negocjowanie warunków pobytu wojsk własnych  
i sojuszniczych na obszarach LP;

s) nadzór nad zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych 
RP, realizowanych przez jednostki organizacyjne 
LP; 

t) organizowanie międzyresortowych komisji do spraw 
przestrzegania warunków użytkowania lasów  
na potrzeby związane z obronnością; 

u) nadzór nad przekazywaniem przez jednostki organi-
zacyjne LP obszarów leśnych na potrzeby związane 
z obronnością;

v) reprezentowanie stanowiska LP w trakcie roboczych 
konferencji w sprawie pobytu wojsk sojuszniczych  
w czasie ćwiczeń w lasach; 

w) negocjowanie warunków pobytu wojsk własnych  
i sojuszniczych na obszarach LP.

3. Funkcjonujące w ramach Wydziału, wewnętrzne zespoły 
realizują następujące zadania:
1) Zespół Inwestycji Drogowych i Transportu (MG.D) 

– zajmuje się sprawami związanymi z realizacją 
inwestycji drogowych, przedsięwzięciami wspólnymi  
z samorządami w zakresie budowy i remontów dróg, 
nadzorem nad przekazywaniem środków trwałych 
oraz pomocą finansową dla pracowników w zakresie 
zakupów samochodów wykorzystywanych na cele 
służbowe, regulacjami w zakresie podróży służbowych.

Do zadań Zespołu w szczególności należy:
a) przeprowadzanie analizy stanu i planowania rozwoju 

infrastruktury drogowej;
b) prowadzenie sprawy związane z transportem samo-

chodowym;
c) kreowanie wydatkowania środków funduszu leśnego 

w zakresie własnych kompetencji komórki organi-
zacyjnej, w szczególności na rozwój infrastruktury 
drogowej w ramach wspólnych przedsięwzięć LP;

d) koordynacja, nadzór i wspomaganie realizacji 
programów i planów inżynieryjnego zagospodaro-
wania lasu w zakresie budownictwa drogowego; 

e) nadzór oraz rozliczanie zadań inwestycyjnych finanso-
wanych ze środków funduszu leśnego, realizowanych 
przez zakłady LP o zasięgu krajowym;

f) koordynowanie oraz ustalanie zasad gospodarowania 
transportem samochodowym w LP, w tym regulacji 
dotyczących ryczałtów na jazdy lokalne dla Służby 
Leśnej; 

g) rozpatrywanie porozumień kierowników jednostek 
organizacyjnych właściwego szczebla o przekazanie 
składników majątku (środków trwałych) pomiędzy 
jednostkami;

h) opracowywanie regulacji dotyczących pożyczek  
na zakup samochodów przez pracowników LP, wyko-
rzystywanych w celach służbowych;

i) prowadzenie spraw dot. pomocy finansowej udzie-
lanej pracownikom DGLP w nabywaniu samochodów 
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prywatnych, używanych również do celów służbo-
wych;

j) przygotowanie i prowadzenie ewidencji umów  
na jazdy lokalne samochodem prywatnym w celach 
służbowych oraz sprawowanie nadzoru merytorycz-
nego nad rozliczaniem ryczałtu na jazdy lokalne samo-
chodem prywatnym, używanym w celach służbowych 
przez pracowników DGLP;

k) w przypadkach tego wymagających dokonywania 
sprawdzeń terenowych opinii i wniosków z zakresu 
działania Zespołu

2) Zespół Ochrony Gruntów Leśnych (MG.G) – zajmuje 
się sprawami związanymi z realizacją obowiązków wyni-
kających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
oraz planowania przestrzennego.
Do zadań Zespołu w szczególności należy:
a) rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów regional-

nych dyrekcji Lasów Państwowych w zakresie ochrony 
gruntów leśnych;

b) rozpatrywanie zażaleń od postanowień dyrektorów 
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w zakresie 
ochrony gruntów leśnych;

c) ustalanie wytycznych w sprawie procedur związanych 
z wyłączaniem gruntów leśnych z produkcji;

d) nadzorowanie obowiązków wynikających z planowania 
przestrzennego w odniesieniu do gruntów leśnych;

e) w przypadku tego wymagającym dokonywanie spraw-
dzeń terenowych opinii i wniosków z zakresu działania 
Zespołu.

§ 64c.
Wydział Zamówień Publicznych i Innowacji (MZ) – prowa-

dzi sprawy związane z udzielaniem zamówień publicznych, 
ustalaniem jednolitych procedur postępowania oraz prowadze-
niem postępowań o udzielenie zamówienia na potrzeby Dyrek-
cji. Zajmuje się sprawami związanymi z inicjowaniem  
i wdrażaniem innowacji technicznych, prowadzeniem badań 
naukowych na rzecz Lasów Państwowych, z ustalaniem wzorca 
mundurów leśnika.
Do zadań Wydziału należy w szczególności:
1) udział w planowaniu oraz prowadzenie spraw związanych  

z zamówieniami publicznymi dokonywanymi w DGLP;
2) udzielanie porad oraz opiniowanie dokumentów związanych 

z zamówieniami publicznymi w DGLP;
3) opracowywanie sprawozdań dotyczących postępowań  

w DGLP;
4) organizowanie, prowadzenie i rejestracja postępowań  

na potrzeby DGLP;
5) prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Dyrektora 

Generalnego;
6) współpraca z jednostkami organizacyjnymi LP w zakresie 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
7) inicjowanie, koordynacja i współpraca w zakresie wdrażania 

nowych rozwiązań organizacyjnych, metod pracy i techno-
logii, postępu techniczno-technologicznego oraz przedsię-
wzięć innowacyjnych w LP;

8) organizowanie i koordynowanie współpracy DGLP oraz 
jednostek organizacyjnych LP z ośrodkami badawczo-
-naukowymi w zakresie zlecania, odbioru i rozliczania badań 
naukowych; 

9) monitorowanie wdrażania wyników badań naukowych  
do praktyki leśnej w LP oraz opracowywanie informacji w 
tym zakresie; 

10) koordynacja prac nad katalogiem norm pracochłonności dla 
prac leśnych; 

11) koordynowanie prac nad projektami zmian we wzorcu 
mundurów leśnika, ich  wdrażanie oraz aktualizowanie doku-
mentacji projektowo-technicznej sortów mundurowych,  
w tym współpraca z ORWLP w Bedoniu w tym zakresie oraz 
opracowywanie regulacji dotyczących zasad rozliczania  
z pobranych elementów umundurowania;

12) analiza funkcjonowania i organizacji zakładów LP o zasięgu 
krajowym i regionalnym oraz ośrodków LP;

13) nadzór nad działalnością:
a) Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego LP w Bedoniu, 
b) Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie.

§ 64d.
Stanowisko Radcy Prawnego ds. Nieruchomości i Zamó-

wień (ME) – odpowiada za obsługę prawną Zastępcy Dyrektora 
Generalnego ds. Nieruchomości i Zamówień oraz komórek 
organizacyjnych wchodzących w skład tego Pionu. W realizacji 
zadań Stanowisko ściśle współpracuje z Zespołem Prawnym.
Do zadań Stanowiska należy w szczególności:
1) opiniowanie pod względem redakcyjnym i legislacyjnym 

projektów aktów normatywnych inicjowanych przez komórki 
organizacyjne pionu;

2) ocena prawna oraz udzielanie Zastępcy Dyrektora  
ds. Nieruchomości i Zamówień, a także kierownikom komórek 
organizacyjnych pionu, opinii i porad prawnych w zakresie 
stosowania prawa;

3) wskazywanie potrzeb zmian regulacji prawnych, w tym wyni-
kających z orzeczeń sądów w zakresie kompetencji pionu;

4) bieżące informowanie Zastępcy Dyrektora ds. Nierucho-
mości i Zamówień, a także kierowników komórek organiza-
cyjnych pionu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym 
w zakresie działalności PGL LP;

5) nadzór i koordynacja prac legislacyjnych dotyczących LP  
w obszarze zadaniowym pionu;

6) wsparcie oraz uczestniczenie w prowadzonych przez 
Zastępcę Dyrektora ds. Nieruchomości i Zamówień, a także 
kierowników komórek organizacyjnych pionu, rozmowach  
i rokowaniach – w przypadkach tego wymagających, 

7) okresowa analiza obowiązujących w Lasach Państwowych 
aktów prawnych w obszarze zadaniowym pionu;

8) analizowanie i nadzór nad zgodnością z prawem i uregulowa-
niami wewnętrznymi zarządzeń i decyzji wydawanych przez 
kierowników jednostek organizacyjnych LP w obszarze zada-
niowym pionu; 

9) wykonywanie innych czynności z zakresu obsługi prawnej, 
zleconych przez Zastępcę Dyrektora ds. Nieruchomości  
i Zamówień.”

§ 3
Wprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej biura Dyrek-

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

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2022 r.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica
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ZARZĄDZENIE NR 61
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 7 lipca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia „Ogólnopolskiego programu promującego 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w ramach konkursu pn. »Drewno jest z lasu«”

GD.P.013.4.2022

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 wart. 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 w ramach konkursu pn. „Drewno jest z lasu”, stano-
wiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
„Ogólnopolski program promujący Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe w ramach konkursu pn. „Drewno jest  
z lasu” realizowany jest w ramach wspólnego przedsięwzięcia 

następujących jednostek organizacyjnych Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe: Centrum Informacyjne Lasów 
Państwowych, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Dyrek-
cja Generalna Lasów Państwowych.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu 

podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 8 lipca 2022 r.

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”.

Załącznik do zarządzenia nr 61
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 7 lipca 2022 r.

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM 
PROMUJĄCY PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE 

W RAMACH KONKURSU PN. „DREWNO JEST Z LASU”

Założenia ogólne Programu: Program ma zasięg ogólnopol-
ski. Założeniem ogólnym Programu jest promowanie obiektów 
stworzonych z wykorzystaniem drewna, posiadających szczególne 
walory kulturowe i społeczne, które służą lokalnym społeczno-
ściom. 

Cele Programu: promocja Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe, promocja gospodarczej funkcji lasu  
i polskiego modelu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej; 
promocja drewna jako naturalnego i odnawialnego surowca; 
promocja obiektów architektury drewnianej. 

Narzędzia Programu: Konkurs dla uczestników Programu 
dysponujących prawem własności do obiektów stworzonych  
z wykorzystaniem drewnao dofinansowanie na promocję Lasów 
Państwowych, wnioski uczestników Programów dysponujących 

prawem własności do obiektów stworzonych z wykorzystaniem 
drewna o dofinansowanie na promocję Lasów Państwowych, 
umowy o wykonanie świadczeń promocyjnych dla wyłonionych  
w Konkursie uczestników Programu dysponujących prawem własno-
ści do obiektów stworzonych z wykorzystaniem drewna, środki  
na dofinansowanie promocji Lasów Państwowych przez wyłonione  
w Konkursie uczestników Programu dysponujących prawem własno-
ści do obiektów stworzonych z wykorzystaniem drewna.

Uczestnicy/odbiorcy Programu: Uczestnikami Programu są: 
podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej; osoby prawne, osoby prawne,  
o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1989 r.  
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej (t.j. w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1347 ze zm.) oraz osoby 
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prawne kościołów i innych związków wyznaniowych o uregulowa-
nym statusie prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej; jednostki 
samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organiza-
cyjne.

Odbiorcami Programu są szerokie warstwy społeczeństwa  
na terenie całego kraju, a w szczególności lokalne społeczności,  
do których skierowane będą działania mające na celu promocję 
Lasów Państwowych, korzystające z obiektów architektury drew-
nianej o szczególnych walorach kulturowych i społecznych.

Zakładany termin realizacji Programu: (i) termin naboru wnio-
sków do Konkursu –od 11 lipca 2022 roku do 31sierpnia 2022 roku;  
(ii) zakończenie realizacji całego Programu – do 30 listopada 2022 
roku. 

Budżet Programu: maksymalnie 10 mln zł. Podstawą wydatko-
wania środków z funduszu leśnego na sfinansowanie Programu 
jest art. 58 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 672) oraz § 7 pkt 2) i § 12 zarządzenia  

nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 
października 2020 roku w sprawie jednolitych zasad gospodarowa-
nia środkami funduszu leśnego w jednostkach organizacyjnych 
Lasów Państwowych.

Jednostki organizacyjne PGL LP wdrażające Program: 
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych jako zakład o zasięgu 
krajowym, do którego zadań należy m.in. podejmowanie działań  
i realizacja projektów promocyjnych na rzecz Lasów Państwowych, 
jak również zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, 
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie jako jednostka Lasów 
Państwowych o zasięgu krajowym, która m.in. prowadzi działal-
ność w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego polskiego leś-
nictwa oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych jako 
jednostka nadzorująca realizację Programu w ramach przedsię-
wzięcia wspólnego. 

ZATWIERDZAM DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

ZARZĄDZENIE NR 63
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 18 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia oferty minimalnej na sprzedaż polowań i trofeów 
w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych

ZG.Ł.7326.2.2022  

Na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz. 672) oraz § 6 Statutu Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik 
do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Natu-
ralnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania 
Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, 
zarządzam co następuje. 

§ 1
1. Wprowadzam do stosowania „Ofertę minimalną na sprzedaż 

polowań i trofeów w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów 
Państwowych”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarzą-
dzenia. 

2. Zawarte w ofercie ceny na polowania i trofea są wartościami 
brutto.

§ 2
1. Nadleśniczowie - zarządcy ośrodków hodowli zwierzyny (dalej 

jako ohz), lub działający z ich umocowania dyrektorzy rdLP 
sporządzają, w oparciu i z uwzględnieniem wymienionej w § 1 
oferty minimalnej, oferty na sprzedaż polowań i trofeów w ohz  
na terenie rdLP. 

2. Sporządzone przez zarządców ohz lub dyrektorów rdLP oferty, 
powinny uwzględniać interes Lasów Państwowych, a w szcze-
gólności sprzyjać minimalizacji szkód wyrządzanych przez zwie-
rzynę oraz pełnej realizacji przyjętej w rocznych planach łowiec-
kich wielkości pozyskania zwierzyny. Powinny one uwzględniać 
atrakcyjność ofert poszczególnych ohz, a także realia sprzedaży 
polowań na rynku europejskim i regionalnym. 

3. Dyrektorzy rdLP zobowiązani są do przekazania wymienionych  
w ust. 1 ofert sprzedaży, sporządzonych dla ohz funkcjonujących 
w obrębie dyrekcji regionalnej, Dyrektorowi Generalnemu Lasów 
Państwowych, w terminie do dnia 15 marca każdego roku. 

4. Dyrektorzy rdLP zobowiązani są do niezwłocznego informo-

wania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o ewentual-
nych zmianach ofert, o których mowa w ust. 1, wprowadzonych 
w trakcie sezonu łowieckiego.

§ 3
Oferowane w ohz LP świadczenia mogą mieć charakter świad-

czenia pełnego lub ograniczonego.
1) Pełne  świadczenie obejmuje: 

a) organizację polowania,
b) przygotowanie tusz pozyskanej zwierzyny do transportu  

i jej transport do miejsca magazynowania,
c) przygotowanie trofeum do preparacji i jego preparację,
d) wydanie certyfikatu poświadczającego pozyskanie trofeum 

w ohz LP,
e) inne czynności związane z wykonywaniem polowania 

(usługi tłumacza, poszukiwanie postrzałka, utylizacja 
odpadów itp.)

2) Ograniczone świadczenie obejmuje wyłącznie wydanie 
dokumentów uprawniających do wykonywania polowania 
oraz udostępnienie łowiska w celu wykonywania polowania, 
bez angażowania sił i środków zarządcy ohz. Może być ono 
kierowane wyłącznie do myśliwych, członków Polskiego 
Związku Łowieckiego, znających łowisko i dających 
gwarancję prawidłowego wykonania polowania.

3) W przypadku świadczenia mającego charakter ograniczony 
myśliwi, o których mowa w pkt.2 ponoszą opłatę pomniej-
szoną o nieponiesione przez zarządcę ohz koszty przygoto-
wania łowiska, przygotowania tusz pozyskanej zwierzyny  
do transportu i jej transport do miejsca magazynowania, 
przygotowania trofeum do preparacji, preparacji, magazyno-
wania itp. Myśliwi nie ponoszą również kosztów organizacji 
polowania. Oszacowane przez zarządcę ohz nieponoszone 
koszty, o których mowa wyżej, nie mogą przekroczyć 70% 
oferty z pełnym zakresem świadczeń
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4) Myśliwi, o których mowa w pkt 2, wykonujący polowanie  
w ramach świadczenia ograniczonego na: sarny – kozy, 
koźlęta; daniele – łanie, cielęta; jelenie – łanie, cielęta; łosie 
– klempy, cielęta; muflony – owce, jagnięta; dziki, samce 
zwierzyny płowej (1 – 3 poroże) oraz drapieżniki mogą 
otrzymać zwrot zryczałtowanego kosztu polowania. Wyso-
kość zryczałtowanego kosztu polowania i zasady jego wypła-
cania określa sporządzający ofertę cenową, o której mowa  
w § 2 ust. 1, z tym że regulacja w tym zakresie dokonywana 
przez zarządcę ohz, wymaga uzyskania aprobaty dyrektora 
RDLP.

5) W odniesieniu do pracowników LP realizujących plan 
odstrzału zwierzyny w ohz, w ramach obowiązków służbo-
wych, zryczałtowany koszt polowania powinien uwzględniać 
użycie własnej broni, amunicji oraz środków transportu.

§ 4
1. Dopuszcza się stosowanie przez zarządców ohz LP, za zgodą 

dyrektora rdLP, opustów i rabatów od ustalonych w ofertach cen, 
a także sprzedaż polowań w formie ryczałtowej i pakietowej. 
Opusty i rabaty mogą być stosowane w przypadku zagrożenia 
realizacji rocznego planu pozyskania zwierzyny bądź istotnego 
wzrostu liczebności zwierzyn w przypadku konieczności ochrony 
upraw rolnych szczególnie narażonych na szkody wyrządzone 
przez zwierzynę.

2. Dopuszcza się odstąpienie przez zarządców ohz, za zgodą 
dyrektora rdLP, od pobierania opłat, od myśliwych o których 
mowa w § 3 pkt.2 niniejszego zarządzenia, za polowanie na: 
sarny - kozy, koźlęta; daniele – łanie, cielęta; jelenie – łanie, 
cielęta; łosie – klempy, cielęta; muflony – owce, jagnięta; dziki, 
samce zwierzyny płowej (1-3 poroże) oraz drapieżniki, w przy-
padku zagrożenia realizacji rocznego planu pozyskania wymie-
nionej zwierzyny, jak również w przypadku istotnego wzrostu 
liczebności zwierzyny, skutkującego wzrostem zagrożenia dla 
upraw rolnych i gospodarki leśnej. 

3. Dopuszcza się odstąpienie przez zarządców ohz, za zgodą 
dyrektora rdLP, od pobierania opłat od myśliwych, wykonujących 
polowanie niezależnie od charakteru świadczenia, w przypadku 
zagrożenia ze strony zwierzyny dla funkcjonowania obiektów 
produkcyjnych i użyteczności publicznej oraz towarzyszącej jej 
infrastruktury.

4. Dopuszcza się pobieranie przez zarządców ośrodków hodowli 
zwierzyny Lasów Państwowych, za zgodą dyrektora RDLP, opłat 
niższych od określonych w załączniku do niniejszego Zarzą-
dzenia, od myśliwych wykonujących polowanie niezależnie  
od charakteru świadczenia, w przypadku wystąpienia utrudnień 

w wykonywaniu polowania związanych z wystąpieniem choroby 
zakaźnej wywołującej zagrożenie epizootyczne bądź w przy-
padku konieczności przeprowadzenia redukcji liczebności zwie-
rzyny, jeżeli liczebność ta zagraża podstawowym kierunkom 
użytkowania terenów rolnych, leśnych i rybackich.

5. Dopuszcza się pobieranie przez zarządców ośrodków hodowli 
zwierzyny Lasów Państwowych, za zgodą dyrektora RDLP, opłat 
niższych od określonych w załączniku do niniejszego Zarzą-
dzenia od myśliwych wykonujących polowanie, niezależnie  
od charakteru świadczenia, w przypadku wystąpienia utrudnień 
w wykonywaniu polowania związanych z wprowadzeniem na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epide-
micznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

§ 5
Tracą moc zarządzania Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych:
1. Nr 81 z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia 

oferty minimalnej na sprzedaż polowań i trofeów w ośrod-
kach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych.

2. Nr 12 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany załącznika  
do zarządzenia nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie wprowa-
dzenia oferty minimalnej na sprzedaż polowań i trofeów  
w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych.

3. Nr 56 z dnia 9 września 2014 r. zmieniające zarządzenie  
nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
9 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia oferty mini-
malnej na sprzedaż polowań i trofeów w ośrodkach hodowli 
zwierzyny Lasów Państwowych.

4. Nr 1 z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie  
nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
9 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia oferty mini-
malnej na sprzedaż polowań i trofeów w ośrodkach hodowli 
zwierzyny Lasów Państwowych.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica 
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ZARZĄDZENIE NR 64
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 18 lipca 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.012.4.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672) oraz 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 Gospo-
darstwu Leśnemu Lasy Państwowe, 

– zarządza się, co następuje:

§ 1
W załączniku do Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Regulamin organi-
zacyjny DGLP) z póź. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 64d. nadane zostaje następujące brzmienie: 

„§ 64d.
 Stanowisko Radcy Prawnego ds. Nieruchomości i Zamó-

wień (ME) - odpowiada za obsługę prawną Zastępcy Dyrektora 
Generalnego ds. Nieruchomości i Zamówień oraz komórek 
organizacyjnych wchodzących w skład tego Pionu. Stanowisko 
może wykonywać zastępstwo procesowe przed sądami admini-
stracyjnymi. W realizacji zadań Stanowisko ściśle współpracuje 
z Zespołem Prawnym.
Do zadań Stanowiska należy w szczególności:
1. opiniowanie pod względem redakcyjnym i legislacyjnym 

projektów aktów normatywnych inicjowanych przez komórki 
organizacyjne pionu;

2. ocena prawna oraz udzielanie Zastępcy Dyrektora ds. Nieru-
chomości i Zamówień, a także kierownikom komórek organi-
zacyjnych pionu, opinii i porad prawnych w zakresie 
stosowania prawa;

3. wskazywanie potrzeb zmian regulacji prawnych, w tym wyni-
kających z orzeczeń sądów w zakresie kompetencji pionu;

4. bieżące informowanie Zastępcy Dyrektora ds. Nierucho-
mości i Zamówień, a także kierowników komórek organiza-
cyjnych pionu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym 
w zakresie działalności PGL LP;

5. nadzór i koordynacja prac legislacyjnych dotyczących LP  
w obszarze zadaniowym pionu;

6. wsparcie oraz uczestniczenie w prowadzonych przez 
Zastępcę Dyrektora ds. Nieruchomości i Zamówień, a także 
kierowników komórek organizacyjnych pionu, rozmowach  
i rokowaniach - w przypadkach tego wymagających,

7. okresowa analiza obowiązujących w Lasach Państwowych 
aktów prawnych w obszarze zadaniowym pionu;

8. analizowanie i nadzór nad zgodnością z prawem i uregulo-
waniami wewnętrznymi zarządzeń i decyzji wydawanych 
przez kierowników jednostek organizacyjnych LP w obszarze 
zadaniowym pionu;

9. występowanie w charakterze pełnomocnika Dyrektora Gene-
ralnego w postępowaniach sądowoadministracyjnych;

10. wykonywanie innych czynności z zakresu obsługi prawnej, zleco-
nych przez Zastępcę Dyrektora ds. Nieruchomości i Zamówień.”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

ZARZĄDZENIE NR 65
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika 
dla pracowników Lasów Państwowych

MZ.241.2.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 33 ust. 3 
pkt 1a ustawy o lasach3, mając na względzie art. 35a ust. 1 i art. 46 
ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach4, zarządza się, co następuje: 

1 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.; 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 pracow-
nicy Służby Leśnej mają prawo do otrzymywania bezpłatnego umundurowania i oznak służbowych, z obowiązkiem ich noszenia w czasie pełnienia obowiązków służbowych.



25BILP 8–9/2022

§ 1
1. W Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 

stosuje się:
1) wzorzec mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych 

do ich noszenia, opracowany na podstawie rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie wzoru 
mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich 
noszenia (Dz. U. z 2007 r., poz. 342), zwany dalej „Wzorcem 
2007” z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące Wzorca 
2007 pozostają w mocy jedynie do zakończenia okresu przej-
ściowego opisanego w rozporządzeniu, o którym mowa  
w pkt. 2, tj. do dnia 31 grudnia 2023 r.;

2) wzorzec mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych 
do ich noszenia, opracowany na podstawie rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 
wzoru mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych  
do ich noszenia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2466), zmienionego 
rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 
grudnia 2021 r., (Dz. U. z 2021r. poz. 2451), zwany dalej 
„Wzorcem 2017”.

2. Na Wzorzec 2007 oraz na Wzorzec 2017 składa się dokumen-
tacja techniczno-technologiczna poszczególnych elementów 
umundurowania i oznak – zatwierdzona odrębnymi zarządze-
niami Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

3. Do chwili ogłoszenia przez jednostki organizacyjne Lasów 
Państwowych pierwszego postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego na dostawę poszczególnych elementów 
umundurowania i oznak według Wzorca 2017, dokumentacja 
techniczno-technologiczna tych elementów umundurowania  
i oznak stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa PGL Lasy Państwowe 
zgodnie z zarządzeniem nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 6 października 2010 r. w sprawie ustalenia 
zasad klasyfikacji, ochrony i udostępniania informacji stanowią-
cych tajemnicę przedsiębiorstwa w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe.

4. Przepisów niniejszego zarządzenia nie stosuje się do oznaki 
identyfikacji indywidualnej pracowników Straży Leśnej.

5. Przepisów niniejszego zarządzenia nie stosuje się do elementów 
umundurowania, posiadających jednocześnie cechy odzieży 
roboczej lub ochronnej, które będą wydawane na zasadach 
regulowanych przepisami Kodeksu Pracy w zakresie BHP oraz 
postanowieniami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników PGL LP. Listę elementów umundurowania 
pełniących jednocześnie rolę odzieży roboczej lub ochronnej 
zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
1. Wzorzec 2007 stanowi podstawę nabywania przez jednostki 

organizacyjne Lasów Państwowych elementów umundurowania 
i oznak do munduru leśnika w celu zapewnienia pracownikom 
bezpłatnego umundurowania. Zakup powinien się odbywać za 
pośrednictwem zakładów regionalnych PGL LP lub - w uzasad-
nionych przypadkach - od innych dowolnych podmiotów zajmu-
jących się dystrybucją elementów mundurów leśnika, pod 
warunkiem zachowania zgodności z obowiązującym wzorcem.

2. Wzorzec 2017 stanowi podstawę do ogłoszenia przez wskazaną 
przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jednostkę 
organizacyjną PGL LP, postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych na dostawę poszczególnych elementów umunduro-
wania i oznak na potrzeby jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych.

3. Zakład, o którym mowa w ust. 2, sprzedaje elementy umunduro-
wania i oznaki do mundurów leśnika nabyte w wyniku zamó-
wienia publicznego,
1) pozostałym zakładom spośród następujących:

a) Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwo-
wych w Olsztynie,

b) Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych  
w Łodzi,

c) Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie,
d) Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach,
e) Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie,
f) Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej,
– w celu dalszej odsprzedaży przez te zakłady jednostkom 

organizacyjnym Lasów Państwowych wskazanym  
w rozdzielniku określonym w ust. 4;

2) bezpośrednio jednostkom organizacyjnym Lasów Państwo-
wych wskazanym według rozdzielnika określonego w ust. 4, 
w celu zapewnienia przez te jednostki swoim pracownikom 
bezpłatnego umundurowania.

4. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w celu zapew-
nienia swoim pracownikom bezpłatnego umundurowania naby-
wają elementy umundurowania i oznaki do munduru leśnika 
zgodne ze Wzorcem 2017 wyłącznie od:
1) Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Lasów Państwowych  

w Łodzi, jeżeli mają siedzibę w zasięgu terytorialnym Regio-
nalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w: Łodzi, Krakowie, 
Pile, Poznaniu i Radomiu, a także w przypadku Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych;

2) Zakładu Produkcyjno Usługowo Handlowego Lasów 
Państwowych w Olsztynie, jeżeli mają siedzibę w zasięgu 
terytorialnym Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych  
w: Olsztynie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach i Toruniu;

3) Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie, jeżeli 
mają siedzibę w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Szczecinku;

4) Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, jeżeli 
mają siedzibę w zasięgu terytorialnym Regionalnych Dyrekcji 
Lasów Państwowych w: Warszawie, Krośnie i Lublinie,  
z wyłączeniem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;

5) Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie, jeżeli 
mają siedzibę w zasięgu terytorialnym Regionalnych Dyrekcji 
Lasów Państwowych w: Szczecinie i Zielonej Górze;

6) Zakładu Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej, jeżeli mają 
siedzibę w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych we Wrocławiu.

5. Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, przeprowadza-
jąca postępowanie na zakup umundurowania, odpowiada  
za zgodność ze Wzorcem 2017 zamawianych centralnie i sprze-
dawanych elementów umundurowania i oznak.

6. Zabrania się jednostkom organizacyjnym LP nabywania 
elementów umundurowania i oznak do munduru leśnika niezgod-
nych ze Wzorcem 2007 lub Wzorcem 2017 z tym, że elementy 
umundurowania i oznaki do munduru leśnika zgodne  
ze Wzorcem 2007 mogą być nabywane wyłącznie do zakoń-
czenia okresu przejściowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.

§ 3
1. Kierownik jednostki organizacyjnej LP zobowiązany jest zaopa-

trzyć w elementy umundurowania i oznaki pracowników upraw-
nionych do bezpłatnego umundurowania.

2. Sposób i termin składania przez pracowników zapotrzebowania 
na poszczególne elementy umundurowania i oznaki:
1) według Wzorca 2007 – określa kierownik jednostki organiza-

cyjnej;
2) według Wzorca 2017 – opiera się  o system elektroniczny 

e-Mundur, przy czym dodatkowe szczegóły mogą być 
dookreślane w ramach odrębnych wytycznych.

§ 4
Uprawnienie do bezpłatnego umundurowania i oznak pracow-

nika Służby Leśnej powstaje od daty zatrudnienia go w jednostce 
organizacyjnej na stanowisku w Służbie Leśnej, a wygasa z dniem 
ustania zatrudnienia w jednostce organizacyjnej w Służbie Leśnej.

§ 5
1. Pracownicy Służby Leśnej zobowiązani są do noszenia umun-

durowania i oznak w czasie pełnienia obowiązków służbowych. 
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W czasie wykonywania obowiązków w terenie, pracownikom 
przysługują elementy umundurowania, posiadające jednocze-
śnie cechy odzieży roboczej lub ochronnej, wskazane w załącz-
niku nr 3 i wydawane na podstawie tabel BHP zgodnie z PUZP.

2. Pracownicy Służby Leśnej mają prawo do noszenia umunduro-
wania i oznak w czasie wolnym od pracy.

§ 6
1. Ustala się następującą liczbę punktów przeliczeniowych przysłu-

gujących w ciągu roku kalendarzowego dla pracowników Służby 
Leśnej:
1) pracownicy biur DGLP, RDLP, nadleśnictw, dyrektorzy  

i zastępcy dyrektorów zakładów LP o zasięgu krajowym  
– 110 pkt;

2) pracownicy Inspekcji Lasów Państwowych, Zespołów 
Ochrony Lasu oraz nadleśniczy i zastępca nadleśniczego - 
120 pkt;

3) pracownicy Straży Leśnej - 140 pkt;
4) pracownicy leśnictw, inżynier nadzoru i pracownicy służb 

brakarskich - 150 pkt.
2. Poszczególnym elementom umundurowania i oznakom przypi-

suje się wartości punktowe określone w załącznikach nr 1 i 2  
do zarządzenia. W okresie przejściowym, o którym mowa w § 1 
ust. 1 pkt 1 zarządzenia, w miarę możliwości, celem dokonania 
przemundurowania, punkty należy wykorzystywać przede 
wszystkim na zaopatrywanie pracowników w należne elementy 
umundurowania wg Wzorca 2017.

§ 7
1. W ramach rocznego limitu punktów uprawniony pracownik może 

pobierać dowolne elementy umundurowania i oznaki wymie-
nione w załączniku nr 1 i 2.

2. Po pobraniu elementów umundurowania i oznak roczny limit 
punktów zmniejsza się o punktową wartość pobranych 
elementów.

3. Zezwala się na wykorzystywanie limitu punktów przeliczenio-
wych w czasie dłuższym niż 1 rok, zarówno z wyprzedzeniem, 
jak i wstecz, pod warunkiem zbilansowania indywidualnych 
uprawnień i ich realizacji w okresie nie przekraczającym 3 lat 
kalendarzowych.

4. W przypadku absencji, z wyłączeniem urlopu wypoczynkowego, 
trwających powyżej 180 dni w roku kalendarzowym, limit 
punktów na dany rok zostaje zmniejszony proporcjonalnie  
do okresu absencji. Informacja dotycząca przekroczenia 180 dni 
absencji jest przekazywana przez komórkę właściwą do spraw 
kadr pracownikowi odpowiedzialnemu za rozliczanie umunduro-
wania, niezwłocznie po zakończeniu roku kalendarzowego.

§ 8
1. W przypadku nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy  

z pracownikiem Służby Leśnej albo przejścia na inne stanowisko 
w Służbie Leśnej lub poza Służbą Leśną:
1) pracownikowi przysługuje limit punktów przeliczeniowych 

proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w Służbie Leśnej  
 w ciągu roku kalendarzowego;

2) pracownik zobowiązany jest do zwrotu równowartości prze-
kroczonego limitu punktów wynikających z okresu zatrud-
nienia w Służbie Leśnej, z wyjątkiem rozwiązania stosunku 
pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

2. Równowartość przekroczonego limitu punktów oblicza się przez 
podzielenie liczby przekroczonych punktów przez liczbę punktów 
odpowiadających wartości marynarki i spodni do munduru 
wyjściowego, a wynik mnoży się przez wartość tych elementów 
wyrażoną w złotych, aktualną na dzień rozliczenia.

§ 9
1. Pracownikom jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych 

zatrudnionym na stanowiskach nierobotniczych poza Służbą 
Leśną oraz kierowców samochodów osobowych lub osobowo-

-terenowych, zgodnie z § 17b Ponadzakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy dla Pracowników PGL LP, na pisemny wniosek 
przysługuje bezpłatne umundurowanie i oznaki, z obowiązkiem 
ich noszenia w czasie pełnienia obowiązków służbowych. Wzór 
wniosku stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. Obowiązek noszenia munduru, o którym mowa w ust. 1, dotyczy 
wskazanego przez kierownika jednostki zakresu zadań, okolicz-
ności lub sytuacji, w których pracownik powinien występować  
w mundurze.

3. Dla pracowników, o których mowa w ust. 1, liczba punktów prze-
liczeniowych wynosi 40 na rok, tj. okres 12 miesięcy liczony  
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego 
po miesiącu, w którym pracownik złożył wniosek.

4. Do pracowników korzystających z uprawnienia, o którym mowa 
w ust. 1, postanowienia § 7 oraz § 8 ust. 2 stosuje się odpo-
wiednio.

5. W przypadku rozwiązania stosunku pracy lub pisemnej rezy-
gnacji z bezpłatnego umundurowania i oznak pracownik zobo-
wiązany jest do zwrotu równowartości punktów przeliczenio-
wych wykorzystanych za okres po ustaniu stosunku pracy lub 
rezygnacji z uprawnienia, z wyjątkiem rozwiązania stosunku 
pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

6. W przypadku przejścia pracownika na stanowisko w Służbie 
Leśnej w tej samej jednostce organizacyjnej liczbę przysługują-
cych punktów przeliczeniowych, o której mowa w § 6 ust. 1, 
pomniejsza się o liczbę wykorzystanych punktów przeliczenio-
wych proporcjonalnie do okresu korzystania z uprawnienia,  
o którym mowa w ust. 1.

§ 10
Pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych 

niezaliczeni do Służby Leśnej oraz nie korzystający z uprawnienia, 
o którym mowa w § 9 ust. 1, mogą na koszt własny nabyć i nosić 
elementy umundurowania i oznaki zgodne ze Wzorcem 2007 albo 
Wzorcem 2017.

§ 11
1. W przypadku utraty lub zniszczenia umundurowania z przyczyn 

losowych w czasie pełnienia obowiązków służbowych pracowni-
kowi można podwyższyć roczny limit punktów przeliczeniowych 
o wartość utraconych lub zniszczonych elementów umunduro-
wania.

2. Decyzję o podwyższeniu limitu punktów podejmuje kierownik 
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, a jeżeli dotyczy 
to kierownika jednostki organizacyjnej - kierownik jednostki 
nadzorującej.

§ 12
1. Zabrania się noszenia elementów umundurowania wyjściowego  

w połączeniu z ubiorem cywilnym i elementami odzieży roboczej.
2. Do elementów odzieży roboczej i ochronnej, poza elementami 

umundurowania wskazanymi w załączniku nr 3, nie wolno 
używać oznak służbowych (nie dotyczy naszywki „Lasy 
Państwowe”).

3. Za właściwe i schludne używanie przedmiotów umundurowania, 
zgodnie z postanowieniami zarządzenia, odpowiada pracownik.

§ 13
1. Zobowiązuje się jednostki organizacyjne Lasów Państwowych 

do prowadzenia imiennej ewidencji i rozliczeń wydanego 
bezpłatnie umundurowania w Systemie Informatycznym Lasów 
Państwowych.

2. Jednocześnie, w przypadku munduru wg Wzorca 2017 zobowią-
zuje się jednostki organizacyjne Lasów Państwowych do wyko-
rzystywania, w celach zakupu, dystrybucji i ewidencji, dedyko-
wanego systemu e-Mundur.

3. Za utrzymywanie wymaganej funkcjonalności oraz bieżącą aktu-
alizację systemu odpowiada Zakład Informatyki Lasów Państwo-
wych.
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§ 14
1. Punkty niewykorzystane przez pracownika, a przysługujące  

za rok 2019, 2020 lub 2021 na podstawie poprzednich zarządzeń, 
mogą być wykorzystane przez tego pracownika, odpowiednio  
w 2022, 2023 lub 2024 roku, na podstawie niniejszego zarządzenia.

2. Punkty wykorzystane przez pracownika, a przysługujące za rok 
2022, 2023 lub 2024 na podstawie zarządzenia, o którym mowa 
w § 15, pomniejszają limit punktów przysługujących temu pracow-
nikowi za ten sam rok na podstawie niniejszego zarządzenia.

§ 15
Traci moc zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wzorca oraz 
zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników 
Lasów Państwowych (EZ.241.1.2022).

§ 16
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 65 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 19 lipca 2022 r.

TABELA WARTOŚCI PUNKTÓW
dla poszczególnych elementów umundurowania

Wzorzec 2007

Mundury leśnika  Punktacja

Mundur wyjściowy leśnika

1. Marynarka męska i damska - gabardyna lub tropik  25

2. Spodnie męskie i damskie - gabardyna lub tropik  15

3. Marynarka męska i damska - gabardyna z wykończeniem oleofobowym  26

4. Spodnie męskie i damskie - gabardyna z wykończeniem oleofobowym  15

5. Spódnica - gabardyna lub tropik  15

6. Spódnica - gabardyna z wykończeniem oleofobowym  15

7. Koszula męska, bluzka damska  6
8. Koszula męska, bluzka damska - bawełna 100%  7
9. Krawat  3
10. Czapka  7
11a. Płaszcz męski  45

11b. Płaszcz damski  45

12. Kapelusz damski lub męski  9
13a. Kurtka męska  40

13b. Kurtka damska  40

14. Szalik  2
15. Rękawice damskie lub męskie  6
16a. Skarpety letnie termoaktywne  2
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16b. Skarpety przejściowe termoaktywne  2
16c. Skarpety zimowe termoaktywne  2
17. Półbuty męskie, damskie  12

Mundur codzienny leśnika

18. Koszula męska, bluzka damska z długim i krótkim rękawem  6
19. Koszula męska, bluzka damska z długim i krótkim rękawem - bawełna 100%  7
20. Sweter (nowy wzór)  12

21. Kamizelka  12

22. Bluza z polaru typu windstoper  22

23. Kurtka wierzchnia  35

24. Czapka zimowa  5
25. Peleryna  18

26. Półbuty typu „Sympatex”  15

27. Półbuty typu „Gore-tex”  30

Mundur terenowy leśnika

28. Bluza z kamizelką letnią  22

29. Spodnie letnie  15

30. Czapka letnia  2
31. Kurtka zimowa  30

32. Spodnie zimowe  15

33. Czapka zimowa  5
34. Trzewiki typu „Sympatex”  25

35. Trzewiki typu „Gore-tex” niskie  40

36. Trzewiki typu „Gore-tex” wysokie  45

37. Trzewiki typu „Sympatex” z ociepleniem typu „Thinsulate”  28

38. Trzewiki typu „Gore-tex” niskie z ociepleniem typu „Thinsulate”  42

39. Trzewiki typu „Gore-tex” wysokie z ociepleniem typu „Thinsulate”  46

Oznaki

40. Oznaki noszone na klapach marynarki do munduru wyjściowego  5



29BILP 8–9/2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 65 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 19 lipca 2022 r.

TABELA WARTOŚCI PUNKTÓW
dla poszczególnych elementów umundurowania

Wzorzec 2017

Mundury leśnika  Punktacja

Mundur wyjściowy leśnika

1. Marynarka damska i męska w kolorze oliwkowozielonym 25

2. Spodnie damskie i męskie w kolorze oliwkowozielonym 15

3. Spódnica w kolorze oliwkowozielonym 15

4. Płaszcz z podpinką damski i męski w kolorze ciemnooliwkowym 55

5. Koszula damska i męska z długim rękawem w kolorze białym 8

6. Koszula damska i męska z krótkim rękawem w kolorze białym (z oznakami)* 9

7. Czapka typu maciejówka w kolorze oliwkowozielonym (z wizerunkiem godła)** 9

8. Kapelusz w kolorze ciemnozielonym (z gałązką modrzewiową)*** 11

9. Pasek wąski skórzany do spodni lub spódnicy w kolorze brązowym 7

10. Krawat w kolorze ciemnozielonym 3

11. Rękawice skórzane damskie i męskie w kolorze brązowym 6

12. Szalik w kolorze ciemnooliwkowym 2

13. Skarpety do munduru wyjściowego w kolorze oliwkowym 1

14. Czółenka damskie w kolorze brązowym 15

15. Półbuty męskie w kolorze brązowym 17

16. Kozaki zimowe damskie w kolorze brązowym 21

17. Trzewiki zimowe męskie w kolorze brązowym 15

Mundur codzienny leśnika

18. Koszula damska i męska z długim rękawem w kolorze oliwkowym (z oznakami)* 12

19. Koszula damska i męska z krótkim rękawem w kolorze oliwkowym (z oznakami)* 10

20. Spodnie damskie i męskie z kieszenią w kolorze ciemnooliwkowym 20

21. Kamizelka letnia damska i męska w kolorze ciemnooliwkowym 12

22. Bluza damska i męska typu polar z membraną w kolorze ciemnozielonym 20

23. Kurtka damska i męska z membraną w kolorze ciemnozielonym i podpinką typu polar 45

24. Czapka przejściowa, ocieplana z membraną w kolorze ciemnozielonym z wizerunkiem godła 4

25. Sweter damski i męski w kolorze ciemnozielonym 13

26. Pasek szeroki skórzany do spodni lub spódnicy w kolorze brązowym 10

27. Skarpety przejściowe termoaktywne w kolorze oliwkowym 2
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28. Skarpety zimowe termoaktywne w kolorze oliwkowym 2

29. Półbuty codzienne damskie i męskie w kolorze oliwkowym 35

30. Trzewiki ocieplane z membraną w kolorze oliwkowym 45

Oznaki służbowe

31. Oznaki noszone na klapach marynarki do munduru wyjściowego 6

32. Oznaki noszone nad lewą kieszenią koszuli* 1

33. Naszywka „Lasy Państwowe” 1

34. Naszywka „Straż Leśna” 1

35. Godło leśników do czapki do munduru wyjściowego** 1

36. Gałązka modrzewiowa do kapelusza do munduru wyjściowego*** 1

   *) Zgodnie z rozporządzeniem oznaki stanowią integralną część koszuli na potrzeby jej użytkowania, jednak oznaki nabywane są odrębnie.
  **) Zgodnie z rozporządzeniem wizerunek godła stanowi integralną część czapki na potrzeby jej użytkowania, jednak oba te elementy nabywane są odrębnie.
***) Zgodnie z rozporządzeniem gałązka modrzewiowa stanowi integralną część kapelusza na potrzeby jego użytkowania, jednak oba te elementy nabywane są odrębnie.
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Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 65
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 19 lipca 2022 r.

WZÓR

…………………………………………
(imię i nazwisko pracownika)

…………………………………… 
(miejscowość i data)

….................……………….…………
(stanowisko)

…………………………………………
(symbol komórki organizacyjnej)

……………….…………….
 (Kierownik jednostki)
 - drogą służbową -

 

Wniosek 

Na podstawie § 17b Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP z dnia 29 stycznia 1998 roku  
(z późn. zm.), proszę o przyznanie mi bezpłatnego umundurowania i oznak z limitem 40 pkt/rok. 

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do ich noszenia w czasie pełnienia obowiązków służbowych we wskazanym przez 
pracodawcę zakresie zadań, okoliczności i sytuacji.

        ……………………………………………………….
                             (podpis pracownika) 

        …................………………………………………..
             Zatwierdzam (podpis kierownika jednostki)
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ZARZĄDZENIE NR 66
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 22 lipca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Kompleksowego programu przeciwdziałania procesom zamierania lasów w Polsce 
oraz działania mitygacyjne w perspektywie do 2030 r.

ZP.011.5.2022 

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 62 i §83  Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe (zwanego dalej Statutem), w wyko-
naniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 
określonych m.in. w art. 33 ust 3 pkt 34 ustawy o lasach, 

– zarządzam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych 

Lasów Państwowych: „Kompleksowy program przeciwdziałania 
procesom zamierania lasów w Polsce oraz działania mitygacyjne  
w perspektywie do 2030 roku”, stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2
Kompleksowy program stanowi podstawę do pozyskania i wyko-

rzystania środków zewnętrznych przez jednostki Lasów Państwo-
wych w perspektywie do roku 2030. Obejmuje kluczowe działania 

planowane do realizacji przez jednostki Lasów Państwowych,  
w tym w szczególności w zakresie ochrony siedlisk i gatunków, 
retencjonowania wody oraz ochrony przeciwpożarowej lasu. Zapisy 
Kompleksowego programu zostaną uwzględnione przy nowelizacji 
zasad hodowli lasu, instrukcji ochrony lasu oraz instrukcji urządza-
nia lasu.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega 

opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrek-
torów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut 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 § 8 ust. 1 pkt. 1 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach zarządzanych 
przez Lasy Państwowe.

4 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. 

ZARZĄDZENIE NR 67
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia 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 
Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych

GS.2502.19.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672) oraz 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 Gospo-
darstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządza się, co następuje: 

§ 1
W Zarządzeniu nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia organizacji  
i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach  

i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach 
Lasów Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażni-
ków leśnych z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16 wprowadza się następujące zmiany:
a) wprowadzenie do ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 „2. W przypadku posterunków, w których obsada etatowa 

stanowi dwóch strażników leśnych, Strażnicy Leśni mogą 
wykonywać zadania, jeżeli wynikają z ustawy odnoszące 
się do: „

b) dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:
 „2a. W przypadku posterunków, w których obsada stanowi 

więcej niż dwa etaty, w ramach obowiązków służbowych trze-
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ciemu i czwartemu etatowi można powierzyć, dodatkowe 
obowiązki służboweinne niż wynikające z art. 45 ust 1 pkt 3 
ustawy o lasach oraz ust. 2. Z jednoczesnym zastrzeżeniem, 
że podstawowymi obowiązkami są zadania związane  
ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkod-
nictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem 
innych zadań związanych z ochroną mienia w zarządzenie 
Lasów Państwowych.”

2) skreśla się w § 15 pkt 12 w następującym brzmieniu:
 „12. W przypadkach, w których grupa interwencyjna wspo-

maga zadania realizowane przez nadleśnictwo, koszty dzia-
łania tej grupy pokrywa właściwe nadleśnictwo.”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

ZARZĄDZENIE NR 68
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw 

nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi 

GS.0141.1.2022

Na podstawie art. 32 ust 3 pkt 2 oraz 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach  (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1275 z późn. zm.) 
oraz w związku z § 6 i § 19 pkt 6 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarzą-
dzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  
i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu 
Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe oraz 
zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie określania zasięgu 
terytorialnego, przebiegu granic oraz nazw nadleśnictw (z póź. zm.) 
zarządza się, co następuje:

§ 1
W załączniku do zarządzenia nr 81 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określa-
nia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez 
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi z późn. zm., 

wprowadza się nowe brzmienie w części zestawienia tabelarycz-
nego określającego zasięgi terytorialne Nadleśnictwa Brzeziny 
oraz Nadleśnictwa Grotniki, określone w załączniku do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 68
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Zasięg terytorialny nadleśnictwa BRZEZINY

Nazwa 
nadleśnictwa

Województwo, powiat, 
gmina Obręb ewidencyjny (lub jego część)

1 2 3
BRZEZINY  

06-02 woj. łódzkie (10)

1161,37km2

powiat łódzki wschodni 
(06)

Andrespol (022) wszystkie
Brójce (032) wszystkie
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Nazwa 
nadleśnictwa

Województwo, powiat, 
gmina Obręb ewidencyjny (lub jego część)

1 2 3
Koluszki (73) wszystkie

Koluszki Miasto (074) wszystkie
Nowosolna (082) wszystkie

powiat piotrkowski (10)
Moszczenica (062) Baby, Białkowice, Kiełczówka, Pomyków, Raciborowice 

Wolbórz (115) Bogusławice, PGR Bogusławice, Brudaki, Komorniki, Krzykowice, Kuznocin, 
Kolonia Żywocin, Lubiatów, Młynary, Noworybie, Świątniki, Żywocin .

powiat tomaszowski (16)
Będków (022) wszystkie

Budziszewice (032) Adamów, Budziszewice, Helenów, Mierzno Duże, Mierzno Małe, Mierzno II, 
Nepomucenów, Teodorów, Węgrzynowice, Węgrzynowice-Modrzewie, Zalesie 

Rokiciny (072) wszystkie

Tomaszów Maz. (092). Cekanów, Chorzęcin, Godaszewice, Komorów, Kwiatkówka, Łazisko,  
Świńsko-Łagiewniki, Zaborów, Zawada,

Ujazd (102) 
Maksymów, Młynek-Władysławów, Niewiadów-Szymanów, Olszowa,  
PGR Niewiadów Mącznik, Przesiadłów, Sangrodz, Skrzynki, Stasiolas, 
Tobiasze-Ojrzanów, Wólka Ujazd cz., Krzykowska, Wykno, Zaosie cz.

Żelechlinek (112) Sabinów
powiat zgierski (20)

m. Stryków (084) 0005 cz., 0007 cz., 0008 cz.

Stryków (085) Anielin, Lipka, Ługi, Niesułków cz., Niesułków-Kolonia,Nowostawy Górne cz., 
Sierżnia, Smolice cz., Sosnowiec cz.,Stary Imielnik cz., Warszewice,

powiat brzeziński (21)
m. Brzeziny(011) wszystkie

Brzeziny (022) wszystkie

Dmosin (032)

Dąbrowa Mszadelska, Dmosin Wieś cz., Grodzisk cz., Kałęczew cz., Kamień, 
Kołacin, Kołacinek, Koziołki, Kuźmy, Lubowidza cz.,Nadolna Wieś, Nadolna 
Kolonia, Janów, Nowostawy Dolne cz., Rozdzielna cz., Tresin, Kraszew Wielki, 
Wiesiołów cz., Wola Cyrusowa, Wola Cyrusowa Kolonia, Kołacin PGR, 
Nagawki, Zawady cz., Ząbki cz.

Jeżów (042) wszystkie
Rogów (052) wszystkie

powiat łódzki miejski (61)

Łódź (011)

G-4, G-5, G-6, G-7, G-14, G-15, G-16, G-17, G-18, G-19, G-20, G-28, G-29, 
G-30, G-31, G-32, G-33, G-45, G-46, G-47, G-48, G-54, G-55, G-56, G-57, 
W-1, W-2, W-3, W-4, W-5, W-6, W-7, W-8, W-9, W-10, W-11, W-12, W-13, 
W-14, W-15, W-16, W-17, W-18, W-19, W-20, W-21, W-22, W-23, W-24, 
W-25, W-26, W-27, W-28, W-29, W-30, W-31, W-32, W-33, W-34, W-35, 
W-36, W-37, W-38, W-39, W-40, W-41, W-42, W-43, W-44, W-45, W-46, 
W-47, W-48

Zasięg terytorialny 1161,37 km2

Zasięg terytorialny nadleśnictwa GROTNIKI

Nazwa 
nadleśnictwa

Województwo, powiat, 
gmina Obręb ewidencyjny (lub jego część)

1 2 3
GROTNIKI 06-24

1168,64km2 woj. łódzkie (10)

powiatłęczycki (04)
Piątek (065) Błonie, Konarzew, RSP Gieczno, Sypin-Borowiec,Witów 

powiat łowicki (05)
Bielawy (022) Marianów, Psary, Rulice, Zgoda

Domaniewice (042) Sapy, Strzebieszew
powiat pabianicki (08)
Konstantynów Łódzki (011) wszystkie
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Nazwa 
nadleśnictwa

Województwo, powiat, 
gmina Obręb ewidencyjny (lub jego część)

1 2 3

Lutomiersk (062) Albertów, Babice, Babiczki, Bechcice, Florentynów, Malanów, Mirosławice, 
Nowy Stanisławów, Stary Stanisławów, Trupianka, Orzechów 

Pabianice (072)) Gorzew, Okołowice, Porszewice, Świątniki 
powiat poddębicki (11)

Dalików (012)) Bardzymin, Huta Bardzyńska, Kontrewers, Sarnów 
powiat zgierski (20)

m. Głowno (011) wszystkie
Głowno (052) wszystkie

m. Ozorków (021) wszystkie
Ozorków (062) wszystkie
m. Zgierz (031) wszystkie

Zgierz (092) wszystkie
m. Aleksandrów Łódzki 

(044) wszystkie

Aleksandrów Łódzki (045) wszystkie
Parzęczew (072) wszystkie
m. Stryków (084) 0001, 0002, 0003, 0004, 0005 cz., 0006, 0007 cz., 0008 cz.

Stryków (085) 

Anielin Swędowski, Bratoszewice, Ciołek, Dobra, Dobra Nowiny, Gozdów, 
Kalinów, Kiełmina, Koźle, Michałówek, Niesułków cz., Nowostawy Górne cz., 
Osse, Pludwiny, Rokitnica, Sadówka, Smolice cz., Sosnowiec cz., 
Swędów, Stary Imielnik cz., Tymianka, Wola Błędowa, Wyskoki, Zelgoszcz.

powiat brzeziński (21)

Dmosin (032)
Gózd Borki, Dmosin Wieś cz., Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Grodzisk cz., 
Kałęczew cz., Lubowidza cz., Nowostawy Dolne cz., Osiny, Osiny PGR,
Rozdzielna cz., Szczecin, Wiesiołów cz., Zawady cz., Ząbki cz.

powiat łódzki miejski (61)

Łódź (011)

B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-12, B-13, B-14, B-15, 
B-16, B-17, B-18, B-19, B-20, B-21, B 22, B-23, B-24, B-25, B-26, B-27, B-28, 
B-29, B-30, B-31 B 32, B-33, B-34, B-35, B-36, B-37, B-38, B-39, B-40, 8-41, 
B-42, B-43, 3-44, B-45, B-46, B-47, B-48, B49, B-50, 8-51, B-52, B-53, B-54, 
B-55, B-56, B-57, B-58, B-59, B-60, G-1, G-2, G-3, G-8, G-9, G-10, G-11, 
G-12, G-13, G-21, G-22, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27, G-34, G-35, G-36, 
G-37, G-38, G-39, G-40, G-41, G-42, G-43, G-44, G-49, G-50, G-51, G-52, 
G-53, P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, 
P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, 
P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, 
P-41, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, S-7 S-8, S-9

Zasięg terytorialny 1168,64 km2
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DECYZJA NR 49
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Decyzji nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego 

dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej w 2022 r.

GS.1401.12.2022

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
W Decyzji nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  

z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji egzamina-
cyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego dla kandydatów 
do pracy w Straży Leśnej w 2022 r., dodaje się § 1a w następują-
cym brzmieniu:

„§ 1a.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia 

egzaminu końcowego, w ramach kursu podstawowego dla kandy-
datów do pracy w Straży Leśnej organizowanego przez Centrum 

Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy  
w Plaskoszu k/Tucholi, w następującym składzie:

1) Mariusz Woźniak – Przewodniczący Komisji – Główny 
Specjalista SL Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych ds. szkoleń straży leśnej oraz Przysposobienia 
Wojskowego Leśników. 

2) Jacek Cichocki – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych;

3) Waldemar Lesner – Sekretarz – przedstawiciel organizatora.”

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica 

DECYZJA NR 52
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie sporządzenia 
uproszczonego planu urządzenia lasu przewidzianego do dofinansowania ze środków funduszu leśnego w 2023 r. 

oraz określenia jednostkowego kosztu netto na 1 ha prac

ZU.6007.4.2022

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

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

2) występujące zaległości w zakresie tworzenia uproszczonych 
planów urządzenia lasu, o których mowa w tytule zarzą-

dzenia, zwanych dalej planami uproszczonymi lub w liczbie 
pojedynczej planem uproszczonym, stwarza istotne trud-
ności w wypełnianiu przez Lasy Państwowe między innymi 
obowiązku prowadzenia banku danych o lasach wszystkich 
form własności;

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

z produkcji gruntów leśnych, będących lasami niestano-

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

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

nia lasu sporządzanych na zlecenie starostów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych.
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wiącymi własności Skarbu Państwa lub znajdującymi się 
w użytkowaniu wieczystym parków narodowych,

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

– zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W wykonaniu § 3 i 4 zarządzenia nr 37 DGLP, z dnia 26 czerwca 
2020 roku, w sprawie przeznaczania środków związanych  
z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów 
urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy  
o lasach uruchamia się nabór wniosków o dofinansowanie tych 
prac w 2023 roku.

2. Wniosek, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zarzą-
dzenia nr 37 DGLP, z dnia 26 czerwca 2020 roku, w sprawie 
przeznaczania środków związanych z funduszem leśnym,  
na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu,  
o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy o lasach, należy 
złożyć w terminie do 30 września 2022 roku.

§ 2
1. Ustala się stawki na prace urządzeniowe [zł/ha] do sporządzenia 

uproszczonych planów urządzenia lasu przewidzianych do dofi-
nansowania ze środków związanych z funduszem leśnym  
w 2023 roku, z uwzględnieniem projektowanego 10% wzrostu 
kosztów oraz możliwością zastosowania art. 439 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. Dz.U. poz. 1129).

2. Koszt jednostkowy o którym mowa w ust.1. stosuje się do oceny 
i kwalifikowania wniosków, o których mowa w § 4. Zarządzenia 
nr 37 DGLP z 26.06.2020 roku, złożonych przez starostwa  
do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w terminie do dnia 
30.09.2022 roku.

3. Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji określa maksymalne stawki 
jednostkowe netto na 1 ha prac urządzeniowych w 2023 roku dla 
poszczególnych starostw.

§ 3
Ilekroć w niniejszej decyzji jest mowa o:
1) staroście – należy przez to również rozumieć prezydenta 

miasta działającego na prawach powiatu,
2) planie uproszczonym – należy przez to rozumieć również 

aneks do planu uproszonego, powstałego z wykorzystaniem 
środków funduszu leśnego. 

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

zastosowanie do uproszczonych planów urządzenia lasu, dofinan-
sowanych ze środków związanych z funduszem leśnym w 2023 
roku.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 52
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 28czerwca 2022 r.

Kod administracyjny Nazwa powiatu cena 2023 
[zł/ha]

0401 powiat aleksandrowski 43,41

2001 powiat augustowski 58,76

2801 powiat bartoszycki 75,43

1001 powiat bełchatowski 62,80

2401 powiat będziński 60,64

0601 powiat bialski 67,50

0661 powiat Biała Podlaska 71,54

1401 powiat białobrzeski 65,61

3201 powiat białogardzki 60,97

2002 powiat białostocki 66,92

2061 powiat Białystok 66,92

2003 powiat bielski 65,49

2402 powiat bielski 86,46

2461 powiat Bielsko-Biała 86,46

2414 powiat bieruńsko-lędziński 68,69

1801 powiat bieszczadzki 60,88

0602 powiat biłgorajski 63,25

1201 powiat bocheński 83,38
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0201 powiat bolesławiecki 53,43

2802 powiat braniewski 73,18

0402 powiat brodnicki 63,07

1202 powiat brzeski 78,63

1601 powiat brzeski 66,78

1021 powiat brzeziński 68,51

1802 powiat brzozowski 74,89

2601 powiat buski 73,03

0403 powiat bydgoski 49,27

0461 powiat Bydgoszcz 49,20

2462 powiat Bytom 62,44

2201 powiat bytowski 51,25

0662 powiat Chełm 68,01

0404 powiat chełmiński 61,30

0603 powiat chełmski 68,18

3001 powiat chodzieski 51,22

2202 powiat chojnicki 46,88

2463 powiat Chorzów 71,42

3202 powiat choszczeński 62,38

1203 powiat chrzanowski 59,45

1402 powiat ciechanowski 64,32

2403 powiat cieszyński 88,32

3002 powiat czarnkowsko-trzcianecki 45,26

2464 powiat Częstochowa 54,62

2404 powiat częstochowski 54,62

2203 powiat człuchowski 45,09

2465 powiat Dąbrowa Górnicza 61,57

1204 powiat dąbrowski 62,41

1803 powiat dębicki 69,23

3203 powiat drawski 54,51

2803 powiat działdowski 56,43

0202 powiat dzierżoniowski 84,85

2861 powiat Elbląg 72,71

2804 powiat elbląski 72,71

2805 powiat ełcki 62,59

1403 powiat garwoliński 59,99

2261 powiat Gdańsk 70,18

2204 powiat gdański 70,18

2262 powiat Gdynia 68,93

2806 powiat giżycki 67,74

2466 powiat Gliwice 66,20

2405 powiat gliwicki 66,20

0203 powiat głogowski 60,88

1602 powiat głubczycki 73,42

3003 powiat gnieźnieński 59,27

3204 powiat goleniowski 58,13
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0405 powiat golubsko-dobrzyński 59,03

2818 powiat gołdapski 74,26

1205 powiat gorlicki 76,80

0801 powiat gorzowski 53,90

0861 powiat Gorzów Wielkopolski 53,90

1404 powiat gostyniński 55,38

3004 powiat gostyński 63,85

0204 powiat górowski 57,50

2004 powiat grajewski 59,54

1405 powiat grodziski 68,90

3005 powiat grodziski 57,05

1406 powiat grójecki 71,33

0462 powiat Grudziądz 65,11

0406 powiat grudziądzki 65,11

3205 powiat gryficki 67,32

3206 powiat gryfiński 63,37

2005 powiat hajnowski 66,87

0604 powiat hrubieszowski 72,43

2807 powiat iławski 66,60

0407 powiat inowrocławski 51,79

0605 powiat janowski 59,06

3006 powiat jarociński 61,03

1804 powiat jarosławski 67,29

1805 powiat jasielski 68,75

2467 powiat Jastrzębie-Zdrój 66,48

0205 powiat jaworski 79,91

2468 powiat Jaworzno 56,46

0261 powiat Jelenia Góra 71,99

0206 powiat jeleniogórski 71,99

2602 powiat jędrzejowski 70,73

3007 powiat kaliski 50,64

3061 powiat Kalisz 50,64

0207 powiat kamiennogórski 77,46

3207 powiat kamieński 61,87

2205 powiat kartuski 67,50

2469 powiat Katowice 71,42

2603 powiat kazimierski 80,33

1603 powiat kędzierzyńsko-kozielski 61,81

3008 powiat kępiński 58,82

2808 powiat kętrzyński 75,46

2661 powiat Kielce 68,37

2604 powiat kielecki 68,37

1604 powiat kluczborski 60,76

2406 powiat kłobucki 57,59

0208 powiat kłodzki 76,68

1806 powiat kolbuszowski 64,38
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2006 powiat kolneński 52,42

3009 powiat kolski 65,55

3208 powiat kołobrzeski 64,80

2605 powiat konecki 61,75

3062 powiat Konin 62,22

3010 powiat koniński 62,22

3261 powiat Koszalin 61,50

3209 powiat koszaliński 61,50

3011 powiat kościański 63,91

2206 powiat kościerski 52,42

1407 powiat kozienicki 67,26

1206 powiat krakowski 69,09

1261 powiat Kraków 69,09

1605 powiat krapkowicki 61,66

0606 powiat krasnostawski 77,01

0607 powiat kraśnicki 71,57

1861 powiat Krosno 79,58

0802 powiat krośnieński 44,73

1807 powiat krośnieński 79,58

3012 powiat krotoszyński 67,68

1002 powiat kutnowski 73,66

2207 powiat kwidzyński 62,92

1408 powiat legionowski 58,22

0262 powiat Legnica 64,75

0209 powiat legnicki 64,75

1821 powiat leski 71,80

3013 powiat leszczyński 59,69

3063 powiat Leszno 59,69

1808 powiat leżajski 66,75

2208 powiat lęborski 62,35

2809 powiat lidzbarski 69,56

1207 powiat limanowski 76,65

0408 powiat lipnowski 55,71

1409 powiat lipski 68,96

1809 powiat lubaczowski 64,53

0210 powiat lubański 74,32

0608 powiat lubartowski 74,77

0609 powiat lubelski 73,07

0211 powiat lubiński 60,17

0663 powiat Lublin 73,07

2407 powiat lubliniecki 52,92

0212 powiat lwówecki 82,04

1810 powiat łańcucki 69,47

1003 powiat łaski 61,60

1004 powiat łęczycki 70,22

0610 powiat łęczyński 70,28
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3218 powiat łobeski 64,03

2062 powiat Łomża 54,26

2007 powiat łomżyński 54,26

1410 powiat łosicki 74,92

1005 powiat łowicki 70,25

1006 powiat łódzki wschodni 66,20

1061 powiat Łódź 66,20

0611 powiat łukowski 58,94

1411 powiat makowski 54,54

2209 powiat malborski 69,47

1208 powiat miechowski 67,80

1811 powiat mielecki 59,78

3014 powiat międzychodzki 52,39

0803 powiat międzyrzecki 48,38

2408 powiat mikołowski 65,91

0213 powiat milicki 64,83

1412 powiat miński 66,30

1413 powiat mławski 60,23

0409 powiat mogileński 68,60

2008 powiat moniecki 54,66

2810 powiat mrągowski 65,85

2470 powiat Mysłowice 71,42

2409 powiat myszkowski 55,77

1209 powiat myślenicki 75,43

3210 powiat myśliborski 61,03

0410 powiat nakielski 55,32

1606 powiat namysłowski 63,37

2811 powiat nidzicki 55,98

1812 powiat niżański 55,50

1414 powiat nowodworski 49,87

2210 powiat nowodworski 71,80

2812 powiat nowomiejski 64,09

1210 powiat nowosądecki 85,37

0804 powiat nowosolski 53,76

1211 powiat nowotarski 82,22

3015 powiat nowotomyski 53,28

1262 powiat Nowy Sącz 85,37

1607 powiat nyski 77,16

3016 powiat obornicki 54,03

2813 powiat olecki 71,98

1608 powiat oleski 54,72

0214 powiat oleśnicki 61,27

1212 powiat olkuski 57,17

2862 powiat Olsztyn 64,39

2814 powiat olsztyński 64,39

0215 powiat oławski 65,40
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2606 powiat opatowski 67,44

1007 powiat opoczyński 61,09

1661 powiat Opole 59,33

0612 powiat opolski 80,39

1609 powiat opolski 59,33

1415 powiat ostrołęcki 46,30

1461 powiat Ostrołęka 46,30

2607 powiat ostrowiecki 67,65

1416 powiat ostrowski 56,40

3017 powiat ostrowski 60,58

2815 powiat ostródzki 67,20

3018 powiat ostrzeszowski 51,73

1213 powiat oświęcimski 81,47

1417 powiat otwocki 62,50

1008 powiat pabianicki 62,26

1009 powiat pajęczański 63,07

0613 powiat parczewski 66,06

1418 powiat piaseczyński 69,35

2471 powiat Piekary Śląskie 54,63

3019 powiat pilski 54,81

2608 powiat pińczowski 79,17

1010 powiat piotrkowski 63,67

1062 powiat Piotrków Trybunalski 63,67

2816 powiat piski 51,10

3020 powiat pleszewski 58,79

1462 powiat Płock 64,75

1419 powiat płocki 64,75

1420 powiat płoński 67,47

1011 powiat poddębicki 59,36

3211 powiat policki 55,59

0216 powiat polkowicki 56,51

3064 powiat Poznań 64,39

3021 powiat poznański 64,39

1214 powiat proszowicki 70,31

1610 powiat prudnicki 75,93

1421 powiat pruszkowski 69,35

1422 powiat przasnyski 55,53

1813 powiat przemyski 75,24

1862 powiat Przemyśl 75,24

1814 powiat przeworski 73,09

1423 powiat przysuski 76,47

2410 powiat pszczyński 66,03

2211 powiat pucki 64,11

0614 powiat puławski 65,28

1424 powiat pułtuski 58,25

3212 powiat pyrzycki 70,34
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2411 powiat raciborski 60,94

1463 powiat Radom 68,73

1425 powiat radomski 68,73

1012 powiat radomszczański 62,41

0411 powiat radziejowski 62,65

0615 powiat radzyński 73,69

3022 powiat rawicki 64,32

1013 powiat rawski 67,32

1815 powiat ropczycko-sędziszowski 76,95

2472 powiat Ruda Śląska 71,42

2412 powiat rybnicki 66,56

2473 powiat Rybnik 66,56

0616 powiat rycki 64,06

0412 powiat rypiński 59,15

1816 powiat rzeszowski 74,52

1863 powiat Rzeszów 74,52

2609 powiat sandomierski 65,04

1817 powiat sanocki 72,28

2009 powiat sejneński 57,29

0413 powiat sępoleński 67,86

1464 powiat Siedlce 75,97

1426 powiat siedlecki 75,97

2474 powiat Siemianowice Śląskie 71,42

2010 powiat siemiatycki 66,27

1014 powiat sieradzki 58,82

1427 powiat sierpecki 65,76

2610 powiat skarżyski 72,58

1063 powiat Skierniewice 67,65

1015 powiat skierniewicki 67,65

3213 powiat sławieński 63,79

0805 powiat słubicki 50,95

3023 powiat słupecki 52,74

2263 powiat Słupsk 57,52

2212 powiat słupski 57,52

1428 powiat sochaczewski 61,36

1429 powiat sokołowski 77,16

2011 powiat sokólski 71,57

2264 powiat Sopot 68,93

2475 powiat Sosnowiec 62,08

1818 powiat stalowowolski 54,69

2611 powiat starachowicki 66,96

3214 powiat stargardzki 64,29

2213 powiat starogardzki 54,78

2612 powiat staszowski 65,76

1611 powiat strzelecki 59,69

0806 powiat strzelecko-drezdenecki 55,53
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0217 powiat strzeliński 81,71

1819 powiat strzyżowski 84,37

0807 powiat sulęciński 49,27

1215 powiat suski 76,65

2012 powiat suwalski 64,39

2063 powiat Suwałki 64,39

3024 powiat szamotulski 55,71

3262 powiat Szczecin 55,83

3215 powiat szczecinecki 57,05

2817 powiat szczycieński 53,13

2216 powiat sztumski 64,35

1430 powiat szydłowiecki 70,64

0218 powiat średzki 81,41

3025 powiat średzki 63,37

3026 powiat śremski 64,89

0219 powiat świdnicki 84,70

0617 powiat świdnicki 72,97

3216 powiat świdwiński 65,07

0808 powiat świebodziński 53,22

0414 powiat świecki 50,26

2476 powiat Świętochłowice 71,42

3263 powiat Świnoujście 58,70

1864 powiat Tarnobrzeg 51,37

1820 powiat tarnobrzeski 51,37

2413 powiat tarnogórski 58,82

1216 powiat tarnowski 75,60

1263 powiat Tarnów 75,60

1217 powiat tatrzański 82,12

2214 powiat tczewski 69,29

0618 powiat tomaszowski 68,51

1016 powiat tomaszowski 61,63

0463 powiat Toruń 49,56

0415 powiat toruński 49,56

0220 powiat trzebnicki 67,77

0416 powiat tucholski 48,47

3027 powiat turecki 52,48

2477 powiat Tychy 67,41

1218 powiat wadowicki 82,97

0265 powiat Wałbrzych 83,20

0221 powiat wałbrzyski 83,20

3217 powiat wałecki 50,65

1465 powiat Warszawa 47,39

1432 powiat warszawski zachodni 47,48

0417 powiat wąbrzeski 59,57

3028 powiat wągrowiecki 61,93

2215 powiat wejherowski 65,16
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2819 powiat węgorzewski 74,08

1433 powiat węgrowski 59,66

1219 powiat wielicki 69,83

1017 powiat wieluński 61,51

1018 powiat wieruszowski 51,52

0464 powiat Włocławek 61,86

0418 powiat włocławski 61,86

0619 powiat włodawski 58,67

2613 powiat włoszczowski 57,23

2415 powiat wodzisławski 66,69

3029 powiat wolsztyński 52,51

1434 powiat wołomiński 56,63

0222 powiat wołowski 65,16

0264 powiat Wrocław 73,43

0223 powiat wrocławski 73,43

3030 powiat wrzesiński 60,94

0812 powiat wschowski 50,20

2013 powiat wysokomazowiecki 72,73

1435 powiat wyszkowski 56,96

2478 powiat Zabrze 65,82

2014 powiat zambrowski 61,27

0620 powiat zamojski 66,56

0664 powiat Zamość 66,56

2416 powiat zawierciański 56,84

0224 powiat ząbkowicki 84,97

1019 powiat zduńskowolski 61,27

1020 powiat zgierski 64,56

0225 powiat zgorzelecki 61,66

0862 powiat Zielona Góra 48,11

0809 powiat zielonogórski 48,11

0226 powiat złotoryjski 74,95

3031 powiat złotowski 52,45

1436 powiat zwoleński 69,59

0810 powiat żagański 54,87

0811 powiat żarski 49,12

0419 powiat żniński 60,31

2479 powiat Żory 66,69

1437 powiat żuromiński 59,84

1438 powiat żyrardowski 68,57

2417 powiat żywiecki 85,45
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DECYZJA NR 78
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą 
„Bioróżnorodność grzybów zasiedlających »martwe drewno« w Puszczy Białowieskiej”

EZ.5001.22.1.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 6 
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 11 ust. 1 pkt. 3 ustawy  
z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych4 i § 5 
Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zama-
wiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym 
związanych5

– postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Bioróżnorodność 

grzybów zasiedlających „martwe drewno” w Puszczy Białowie-
skiej” należy zlecić Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu, 
zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz 
na warunkach, które zostaną określone w umowie.
1) Okres realizacji badań około 24 miesiące.
2) Koszty planowane ogółem – 870 498,68 zł brutto, w tym  

na 2022 r. około 285 781,28 zł.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych oraz przez podmioty spoza 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

§ 2 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu 

do wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym 
Lasów Państwowych.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

1 Art. 33 ust.1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r o lasach (t.j. Dz. U. z 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 18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, 
popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.

4 Art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się 
do zamówień lub konkursów, których przedmiotem są usługi badawcze lub rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 
73420000-2 i 73430000-5, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, oraz spełnione są łącznie następujące warunki: – korzyści z tych usług przypadają wyłącz-
nie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, – całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych (zmienione zarządzeniem nr 11 Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych z dnia 23 lutego 2021 r.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych  
z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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DECYZJA NR 81
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą 
„Wzrost i rozwój podrostów dębu szypułkowego (Quercus robur L.) 

całkowicie lub częściowo odsłoniętych spod okapu drzewostanu sosnowego”

MZ.5001.6.1.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 6 
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 11 ust. 1 pkt. 3  ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 
Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zama-
wiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania  z tym 
związanych5

– postanawiam, co następuje: 

§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Wzrost i rozwój podro-

stów dębu szypułkowego (Quercus robur L.) całkowicie lub 
częściowo odsłoniętych spod okapu drzewostanu sosnowego” 
należy zlecić Instytutowi Badawczemu Leśnictwa, zgodnie  
z ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warun-
kach, które zostaną określone w umowie.
1) Okres realizacji badań około 36 miesięcy.
2) Koszty planowane ogółem – 2 150 867 zł brutto, w tym  

na 2022 r. około 484 478 zł.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych oraz przez podmioty spoza 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu 

do wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym 
Lasów Państwowych. 

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

1 Art. 33. ust. 1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 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 18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, 
popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.

4 Art. 11 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do 
zamówień lub konkursów, których przedmiotem są usługi badawcze lub rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 
73420000-2 i 73430000-5, określonymi  we Wspólnym Słowniku Zamówień, oraz spełnione są łącznie następujące warunki: – korzyści z tych usług przypadają 
wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, – całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych (zmienione Zarządzeniem nr 11 Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych z dnia 23 lutego 2021 r.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych  
z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
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DECYZJA NR 82
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą 
„Postępowanie ochronne na plantacjach nasiennych drzew leśnych zagrożonych 

przez szkodniki nasion, szyszek i owoców”

MZ.5001.7.1.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 6 
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 11 ust. 1 pkt. 3 ustawy  
z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych4 i § 5 
Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zama-
wiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym 
związanych5 – postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Postępowanie ochronne 

na plantacjach nasiennych drzew leśnych zagrożonych przez 
szkodniki nasion, szyszek i owoców” należy zlecić Instytutowi 
Badawczemu Leśnictwa, zgodnie z ustalonym poniżej okresem 
i kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone 
w umowie.
1) Okres realizacji badań około 60 miesięcy.
2) Koszty planowane ogółem – 3 009 317 zł brutto, w tym  

na 2022 r. około 415 392 zł.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych oraz przez podmioty spoza 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu 

do wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym 
Lasów Państwowych. 

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

1 Art. 33 ust.1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 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 18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, 
popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.

4 Art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się 
do zamówień lub konkursów, których przedmiotem są usługi badawcze lub rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-
5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, oraz spełnione są łącznie następujące warunki: – korzyści z tych usług przypadają 
wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności – całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych (zmienione Zarządzeniem nr 11 Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych z dnia 23 lutego 2021 r.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych  
z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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DECYZJA NR 83
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą 
„Monitoring lasu – ocena stanu lasów w Polsce w latach 2022 – 2024”

MZ.5001.8.1.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 6 
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 11 ust. 1 pkt 3  ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 
Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zama-
wiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym 
związanych5 

– postanawiam, co następuje: 

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

stanu lasów w Polsce  w latach 2022-2024” należy zlecić Insty-
tutowi Badawczemu Leśnictwa, zgodnie z ustalonym poniżej 
okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną 
określone w umowie.
1) Okres realizacji badań około 33 miesiące.
2) Koszty planowane ogółem – 6 994 250 zł brutto, w tym  

na 2022 r. około 2 031 538 zł.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych oraz przez podmioty spoza 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu 

do wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym 
Lasów Państwowych. 

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

1 Art. 33 ust. 1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 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 18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, 
popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.

4 Art. 11 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się 
do zamówień lub konkursów, których przedmiotem są usługi badawcze lub rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 
73420000-2 i 73430000-5, określonymi  we Wspólnym Słowniku Zamówień, oraz spełnione są łącznie następujące warunki: – korzyści z tych usług przypadają 
wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, – całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych (zmienione zarządzeniem nr 11 Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych z dnia 23 lutego 2021 r.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych  
z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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DECYZJA NR 84
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą 
„Ocena ekonomicznych konsekwencji funkcjonowania obszarów Natura 2000 w nadleśnictwie 

– studium pilotażowe”

MZ.5001.9.1.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 6 
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 11 ust. 1 pkt. 3  ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 
Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zama-
wiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym 
związanych5

– postanawiam, co następuje: 

§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Ocena ekonomicznych 

konsekwencji funkcjonowania obszarów Natura 2000 w nadleś- 
nictwie - studium pilotażowe” należy zlecić Instytutowi Badaw-
czemu Leśnictwa, zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosz-
tami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone  
w umowie.
1) Okres realizacji badań około 27 miesięcy.
2) Koszty planowane ogółem – 2 905 218 zł brutto, w tym  

na 2022 r. około 331 440 zł.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych oraz przez podmioty spoza 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu 

do wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym 
Lasów Państwowych. 

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

1 Art. 33 ust.1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r o lasach (t.j. Dz. U. z 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 18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych;

3 Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, 
popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.

4 Art. 11 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się 
do zamówień lub konkursów, których przedmiotem są usługi badawcze lub rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 
73420000-2 i 73430000-5, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, oraz spełnione są łącznie następujące warunki: – korzyści z tych usług przypadają wyłącz-
nie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności – całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych (zmienione zarządzeniem nr 11 Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych z dnia 23 lutego 2021 r.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych  
z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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DECYZJA NR 85
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą 
„Wpływ gospodarki leśnej na zwiększanie efektywności pochłaniania CO2  

przez gleby i ochronę różnorodności biologicznej”

MZ.5001.11.1.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 6 
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 11 ust. 1 pkt 3  ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 
Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zama-
wiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania  z tym 
związanych5

– postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Wpływ gospodarki 

leśnej na zwiększanie efektywności pochłaniania CO2  przez 
gleby i ochronę różnorodności biologicznej” należy zlecić Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zgodnie  
z ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warun-
kach, które zostaną określone w umowie.
1) Okres realizacji badań około 41 miesięcy.
2) Koszty planowane ogółem – 990 000 zł brutto, w tym  

na 2022 r. około 200 000 zł.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych oraz przez podmioty spoza 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu 

do wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym 
Lasów Państwowych. 

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

1 Art. 33. ust.1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 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 18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, 
popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.

4 Art. 11 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się 
do zamówień lub konkursów, których przedmiotem są usługi badawcze lub rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 
73420000-2 i 73430000-5, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, oraz spełnione są łącznie następujące warunki: – korzyści z tych usług przypadają wyłącz-
nie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, – całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych (zmienione zarządzeniem nr 11 Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych z dnia 23 lutego 2021 r.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych  
z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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DECYZJA NR 86
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany załącznika do Decyzji nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. 
w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych” 

w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych

MZ.011.4.2022

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 § 33 ust. 3 pkt 33 
ustawy o lasach, postanawiam, co następuje:

§ 1
Zmienia się „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leś-

nych”, stanowiący załącznik do Decyzji nr 34 Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie 
wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wyko-
nawstwa prac leśnych” w jednostkach organizacyjnych Lasów 

Państwowych (znak: EZ.011.13.2022), w ten sposób, że nadaje mu 
się brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządze-
nia.

§ 2
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 2022r., 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.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę o lasach oraz przepisy wykonawcze do ustawy, 
a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny „inicjuje, organizuje, oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospo-
darki leśnej i rozwoju leśnictwa”.

DECYZJA NR 87
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów 
oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech 

przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług wykonawstwa prac z zakresu gospodarki leśnej 
w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

MZ.011.5.2022

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 wynikającego z art. 33 ust. 3 pkt 3  
o lasach3, w związku z przepisami obowiązującej od dnia 1 stycznia 
2021 r. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych4 postanawia się, co następuje:

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

nego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe, do wykorzystania w postępowaniach  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych, odpowiednio, 
przy pomocy Platformy e-Zamówienia lub platform komercyjnych, 
związanych z zamawianiem przez te jednostki organizacyjne usług 

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2022r. 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.; w § 6 Statut stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę o lasach oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych prze-
pisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny „inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony 
lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa”. 

4 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
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wykonawstwa prac z zakresu gospodarki leśnej, jednolite wzory 
specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami, zwanej 
dalej „SWZ”, stanowiące Załącznik I do niniejszej decyzji.

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

do indywidualnych potrzeb lub uwarunkowań występujących  
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z zastrzeżeniem 
postanowień § 2 ust. 3 i § 3.

2. Opracowane wzory dokumentów dotyczą zamówień udziela-
nych na 1 rok; dodatkowo zawierają wzór umowy wieloletniej  
z klauzulą waloryzacyjną. 

 Z uwagi m.in. na niestabilną sytuację gospodarczą w kraju  
i w Europie, w szczególności bardzo wysoki poziom inflacji, 
rekomenduje się zawieranie umów jednorocznych. W przypadku 
podjęcia decyzji o zawarciu umów wieloletnich zaleca się  
by okres ich obowiązywania nie przekraczał 2 lat.

3. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego  
związanych z zamawianiem przez jednostki organizacyjne 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe usług 
wykonawstwa prac z zakresu gospodarki leśnej zobowiązuje 
się jednostki organizacyjne PGL LP do stosowania Opisu  
standardu technologii wykonawstwa prac leśnych, zwanego 
dalej „OSTWPL”, wprowadzonego decyzją Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych nr 34 z dnia 12 maja 2022 r.  
(z późn. zm.).

 OSTWPL stanowi Załącznik nr 3.1 do SWZ i winien być stoso-
wany, bez wprowadzania zmian i modyfikacji, co stanowi 
warunek zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny 
ofert, z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wszystkich 
wymagań określonych w art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze-
śnia 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (PZP)5.

4. W przypadku, gdy czynności zaplanowane do wykonania  
w danej jednostce organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe nie zostały opisane w OSTWPL, 
jednostka ta opisuje je samodzielnie według standardu określo-
nego w Załączniku nr 3.1 do SWZ. W sytuacji zamawiania czyn-
ności nieopisanych w OSTWPL, czynności te mogą być wpro-
wadzone przez daną jednostkę organizacyjną Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wyłącznie za zgodą 
właściwej miejscowo regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. 
Przyjęty w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych opis danej 
czynności nieopisanej w OSTWPL powinien być taki sam  
we wszystkich jednostkach organizacyjnych Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na terenie tej dyrekcji. 
Przyjęcie opisu danej czynności nieopisanej w OSTWPL nastę-
puje decyzją dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwo-
wych. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych  
w danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych stanowi 
załącznik nr 3.2 do SWZ.

5. Docelowym rozwiązaniem jest zakontraktowanie rzetelnego 
Wykonawcy realizującego kompleksowo całość usług leśnych  
w zakresie leśnictwa lub grupy leśnictw.

 W nadleśnictwach, w których istnieje długotrwały problem  
z zakontraktowaniem Wykonawców, należy rozważyć wyodręb-
nienie pakietów specjalistycznych w dowolnej konfiguracji  
(np. pakiety przeznaczone do pozyskania maszynowego, 
pakiety obejmujące zagospodarowanie lasu oraz pozyskanie 
ręczne w młodszych klasach wieku).

 Powyższe pozwoli urealnić i zobiektywizować poziom stawek 
poprzez dowartościowanie pracochłonnych usług (prace 
ręczne).

6. Z zastrzeżeniem obowiązku stosowania przepisów PZP doty-
czących szacowania wartości zamówienia również w przypad-
kach, gdy konieczne jest powtórzenie postępowania6, co do 
zasady niedopuszczalne jest dokonanie wyboru ofert, których 
ceny istotnie przekraczają wartości określone w kosztorysach 
(prowizorium planu). Dokonanie wyboru ofert, których ceny 
istotnie przekraczają wartości określone w kosztorysach (prowi-
zorium planu) tj. zwiększenie kwoty, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty 
najkorzystniejszej, jest możliwe jedynie za uprzednią zgodą 
właściwej miejscowo regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. 
Akceptowalny poziom przekroczenia (poziom istotności) okre-
ślają indywidualnie właściwe RDLP uwzględniając możliwości 
finansowania kosztów określonych w zatwierdzonym prowizo-
rium planu, w tym możliwość skompensowania zwiększonych 
kosztów w innym obszarze.

7. Rozliczanie prac z zakresu gospodarki leśnej odbywa się 
wyłącznie w oparciu o jednostki naturalne oraz ceny jednost-
kowe, zawarte w umowach, zgodnie z kosztorysem ofertowym.

§ 3
Przy opracowywaniu dokumentacji postępowań o udzielenie 

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

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

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

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

z uwagi na przedmiot zamówienia (np. szkółka leśna),
b) dodanie kary nieprzewidzianej w postanowieniach jedno-

litych wzorów SWZ jest konieczne z uwagi na przyjęte 
kryteria oceny ofert;

4) opis mechanizmu wzrostu wynagrodzenia wykonawcy w następ-
stwie zastosowania współczynników zwiększających dla pozyskania 
w drzewostanach, w których wystąpiły szkody od śniegu i wiatru.

§ 4
Zobowiązuje się regionalne dyrekcje Lasów Państwowych 

 do monitorowania i koordynacji procesu udzielania zamówień 
publicznych związanych z zamawianiem usług wykonawstwa prac 
z zakresu gospodarki leśnej, w tym stosowania niniejszej decyzji, 
przez podlegle jednostki.

§ 5
Traci moc decyzja nr 103 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 17 września 2021 r. w sprawie udostępnienia 
jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jako-
ściowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przed-
miotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych  
z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów 
Państwowych (znak sprawy: EZ.011.14.2021).

§ 6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

5 Art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych stanowi, że: „Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich 
związki mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu 
zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia”.

6 Art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych stanowi, że ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.
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DECYZJA NR 89
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą 
„Ocena i monitoring zmian stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej 

na podstawie wybranych elementów przyrodniczych – kontynuacja”

MZ.5001.12.1.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2 

w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 6 
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 11 ust. 1 pkt. 3 ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych4 i § 5 
Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zama-
wiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym 
związanych5

– postanawiam, co następuje: 

§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Ocena i monitoring 

zmian stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej 
na podstawie wybranych elementów przyrodniczych – kontynu-
acja” należy zlecić konsorcjum dwóch instytucji: Instytutu 
Badawczego Leśnictwa (Lider), Studia Opracowań Przyrodni-
czych Krzysztof Kajzer, zgodnie z ustalonym poniżej okresem  
i kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone 
w umowie.
1) Okres realizacji badań około 30 miesięcy.
2) Koszty planowane ogółem – 11 220 000 zł brutto, w tym  

na 2022 r. około 2 330 867 zł.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych oraz przez podmioty spoza 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu 

do wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym 
Lasów Państwowych. 

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

1 Art. 33 ust. 1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 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 18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, 
popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.

4 Art. 11 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się 
do zamówień lub konkursów, których przedmiotem są usługi badawcze lub rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 
73420000-2 i 73430000-5, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, oraz spełnione są łącznie następujące warunki: – korzyści z tych usług przypadają wyłącz-
nie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności – całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych (zmienione zarządzeniem nr 11 Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych z dnia 23 lutego 2021 r.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych  
z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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DECYZJA NR 90
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie zlecenia usługi badawczej pod nazwą 
„Analiza warunków wodnych siedlisk leśnych wraz z określeniem wskaźników 

determinujących stan zdrowotny drzewostanów oraz wskazanie działań mogących go poprawić”

MZ.5001.13.1.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 6 
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 11 ust. 1 pkt 3  ustawy  
z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych4 i § 5 
Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zama-
wiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania  z tym 
związanych5

– postanawiam, co następuje: 

§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Analiza warunków 

wodnych siedlisk leśnych wraz z określeniem wskaźników deter-
minujących stan zdrowotny drzewostanów oraz wskazanie 
działań mogących go poprawić” należy zlecić Instytutowi Badaw-
czemu Leśnictwa, zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosz-
tami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone  
w umowie.
1) Okres realizacji badań około 56 miesięcy.
2) Koszty planowane ogółem – 4 780 000 zł brutto, w tym  

na 2022 r. około 249 211 zł.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych oraz przez podmioty spoza 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu 

do wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym 
Lasów Państwowych. 

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

1 Art. 33 ust. 1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 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 18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, 
popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.

4 Art. 11 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się 
do zamówień lub konkursów, których przedmiotem są usługi badawcze lub rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 
73420000-2 i 73430000-5, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, oraz spełnione są łącznie następujące warunki: – korzyści z tych usług przypadają wyłącz-
nie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, – całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych (zmienione zarządzeniem nr 11 Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych z dnia 23 lutego 2021 r.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych  
z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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DECYZJA NR 92
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 1 sierpnia 2022 r.

w sprawie makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2023

EP.0300.2.2.2022

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 maja 1994 r., 
mając na względzie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospo-
darki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe3 (Dz. U. Nr 134, poz. 692), w wykonaniu zadania 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikającego z § 8 
ust. 1 pkt 24 Statutu, ustalam co następuje:

§ 1
Dla potrzeb sporządzenia planu finansowo-gospodarczego 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 
2023 przyjmuje się makrowskaźniki ustalone dla Lasów Państwo-
wych ogółem, o których mowa w § 2 i 3 oraz makrowskaźniki,  
o których mowa w § 5 i 6 niniejszej decyzji, określone dla poszcze-
gólnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

§ 2
Przy planowaniu wynagrodzeń należy przyjmować następujące 

założenia:
1) poziom zatrudnienia przyjmować nie wyższy niż w planie 

obowiązującym na rok 2022 uwzględniając zarazem skutki 
zmian zatrudnienia, o których mowa w pismach GK.013.30.2020 
z dnia 3 kwietnia i 11 maja 2020 r. i GK.013.195.2021 z dnia  
2 czerwca 2021 r. oraz innych zmian wynikających z odrębnych 
decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, stosownie 
do ustaleń wynikających z tych decyzji,

2) współczynniki i stawka wyjściowa na poziomie aktualnie 
obowiązującym,

3) od 1 lipca 2023 roku awansowanie w kwocie 350 zł dla  
1/3 planowanej liczby zatrudnionych pracowników w przeli-
czeniu na pełne etaty, bez uwzględnienia stażystów i robot-
ników sezonowych,

4) wartość nagród na poziomie planu obowiązującego na rok 2022,
5) wartość grubizny opałowej dla potrzeb ustalenia ekwiwalentu 

za deputat opałowy miesięcznie na jednego zatrudnionegow 
kwocie 192,93 zł,

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

§ 3
Makrowskaźniki z zakresu planowania kosztów związanych  

z rozliczeniami z budżetem państwa oraz państwowym fundu-
szem celowym (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zwany dalej 
RFRD):

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

2) obowiązkowe wpłaty z tytułu przychodów ze sprzedaży 
drewna na RFRD 2,0%

§ 4
1. Proces planowania kosztów prac leśnych, przy uwzględnieniu 

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

2. Przy planowaniu kosztów usług leśnychprzyjmuje się jednolite 
stawki dla prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, zaimple-
mentowane w SILP jako Dane Stałe Globalne (DSG).

3. Prace zakontraktowane w umowach wieloletnich należy 
planować zgodnie z zapisami umów.

4. Koszt prac realizowanych wykonawstwem własnym (pracownicy 
oraz sprzęt) jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, 
należy planować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
uregulowaniami.

5. Poziom stawek dla prac z zakresu zagospodarowania lasu 
pozostaje w gestii poszczególnych RDLP.

§ 5
Dla potrzeb sporządzenia planu na rok 2023,w układzie regio-

nalnych dyrekcji Lasów Państwowych należy przyjąć wskaźniki 
poziomu cen drewnaogółem (bez potrzeb własnych) w wartościach 
nie niższych niż podane w załączniku1 do niniejszej decyzji oraz 
wskaźniki udziału kosztów w przychodach k/p w wartościach nie 
wyższych niż podane w załączniku 2.

§ 6
Koszty funkcjonowania jednostek nadrzędnych i wartość wpłat 

na ten cel obciążających koszty działalności nadleśnictw należy 
przyjmować jak w planie  na rok 2022, z uwzględnieniem zmian 
wynikających z zapisu § 2 oraz zmian zatrudnienia, objętych 
odrębną zgodą Dyrektora Generalnego LP.

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

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

4 W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finanso-
wych Lasów Państwowych”.
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§ 7
1. Częścią składową niniejszej decyzji są wytyczne stanowiące 

załącznik 3.
2. Niniejsza decyzja ma charakter ramowy i może podlegać konkre-

tyzacji i uaktualnieniu w formie odrębnych wytycznych Dyrektora 
Generalnego LP.

 
§ 8

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje  
w odniesieniu do planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwo-
wych na rok 2023 w jego wersji prowizorycznej, zwanej w zarzą-

dzeniu nr 10 Dyrektora  Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
24 lutego 2010 r. z późn. zm. – prowizorium planu finansowo-
-gospodarczego (§ 2 ust. 5 pkt 1).

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

DECYZJA NR 93
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2022 nowych przedsięwzięć drogowych, 
finansowanych z wykorzystaniem środków funduszu leśnego, polegających na budowie, przebudowie 

lub remontowaniu drogowej infrastruktury technicznej 
w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej

MG.D.771.1.2022

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 Państwowe  – w wyko-
naniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynika-
jących z uprawnień i obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, określonych w:

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

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

3) art. 56 ust. 2 ustawy o lasach, stanowiący, że Dyrektor Gene-
ralny Lasów Państwowych dysponuje środkami, związanymi 
z funduszem leśnym;

– mając na względzie: (1) postanowienia Zarządzenia nr 28 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 marca 2022 roku  
w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsię-
wzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną (znak 
sprawy ES.771.29.2022) – zwanego dalej Zarządzeniem nr 28/2022; 
(2) nabór i weryfikacje wystąpień nadleśnictw, które złożyły wnioski 
w zakresie budowy, przebudowy lub remontowania drogowej infra-
struktury technicznej, dokonane do czasu wydania niniejszej decy-
zji przez Zespół Inwestycji Drogowych i Transportu przy Wydziale 
Gospodarowania Mieniem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych, łącznie z lustracjami i oględzinami terenowymi przeprowa-
dzonymi pod kątem spełniania przez te wystąpienia postanowień 
zarządzenia, o którym mowa w ppkt. (1), postanawiam,  
co następuje:

§ 1
1. W wykonaniu § 18 ust. 3, § 19 oraz § 20 ust. 4 i 7 Zarządzenia 

nr 28/2022, przyjmuje się do realizacji listę wniosków przyjętych 
do realizacji w roku 2022, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej 
decyzji.

2. W wykonaniu § 18 ust. 3 oraz § 19 Zarządzenia nr 28/2022, 
następuje zwiększenie dofinansowania wniosku Nadleśnictwa 
Grójec, dotyczącego zadania: „Przebudowa drogi gminnej  
w Osuchowie ul. Białogórska”, planowanego do wykonania 
wspólnie z Gminą Mszczonów. Łączna wartość dofinansowania 
środkami związanymi z funduszem leśnym wynosi 325 000 zł.

3. W związku z § 10 ust. 2, w wykonaniu § 18 ust. 3 oraz § 19 
Zarządzenia nr 28/2022, przyjmuje się do realizacji listę dodat-
kowych wniosków przyjętych do realizacji w roku 2022, stano-
wiącą załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2
1. Stosownie do § 20 ust. 2 Zarządzenia nr 28/2022, nadleśnictwa 

wymienione w § 1, 2 i 3 przystąpią do spisania porozumień, 
których wzór stanowi załączniki nr 10 do ww. Zarządzenia.

2. Na podstawie postanowień ust. 1, nadleśnictwa przystąpią  
do spisania umów, o których mowa w § 27 Zarządzenia 28/2022.

§ 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

1 Art. 33. 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 dyrek-
torów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

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

1 Kraków Łosie Przebudowa drogi powiatowej nr 1498K  
Ropa – Wysowa – Blechnarka – Granica Państwa 1 850 000

2 Krosno Głogów Przebudowa drogi gminnej nr 137402R na działce  
nr ew. 2810 w miejscowości Bratkowice 987 000

3 Krosno Kańczuga „Przebudowa drogi gminnej /przez „Borek”/ działki  
nr ewid.:4243;346 w miejscowości Nowosielce, Gwizdaj 400 000

4 Krosno Krasiczyn Przebudowa drogi gminnej ul. Jastrzębia w miejscowości 
Żurawica, Etap III 200 000

5 Krosno Mielec Remont drogi gminnej DW1000029/2 na odcinku 1720 mb 
w miejscowości Czajkowa 90 000

6 Lublin Janów Lubelski Przebudowa drogi powiatowej nr 1007R Lipa – Gielnia  
w miejscowości Lipa i Gielnia 2 685 200

7 Poznań Grodziec Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 81 Kurów – Zabiel 300 000

8 Poznań Grodziec Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 88 w m. Wojciechowo 900 000

9 Poznań Konin Przebudowa drogi w miejscowości Kępa 621 600

10 Toruń Skrwilno Przebudowa drogi gminnej Nr 080813C w miejscowości 
Kretki Małe 447 400

11 Wrocław Zdroje Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 119225D 
Jakubowice w Kudowie Zdroju – etap III 772 500

 9 253 700

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 93 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

DECYZJA NR 94
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. 

w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. „Lasy Węglowe”

GW.011.19.1.2022

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 w związku z § 62 i §103 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe – w wykonaniu zadań Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonych m.in. w art. 33  
ust 3 pkt 34 ustawy o lasach, postanawia się, co następuje:

§ 1
1. Mając na uwadze ustalenia wynikające z dokumentu „Rekomen-

dacje dla Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych doty-
czące dodatkowych działań związanych z zwiększeniem  

i dywersyfikacją przychodów oraz możliwościami prowadzenia 
działań pro oszczędnościowych w PGL LP” z dnia 4 maja 2021 
roku, uruchamia się do realizacji projekt rozwojowy Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt. „Lasy 
Węglowe” jako rozszerzenie projektu „Leśne Gospodarstwa 
Węglowe”.

2. Głównymi celami projektu są:
a. Uzyskanie certyfikatu, wydanego przez niezależny podmiot, 

potwierdzającego założenia metodyki projektu oraz działań 
dodatkowych.

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

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

3 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 § 10. Statut Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor może powoływać inne stałe lub doraźne zespoły doradcze dla określonych spraw  
i problemów z zakresy działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów.

4 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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b. Doprowadzenie do zmagazynowania dodatkowych ilości 
węgla organicznego w wyniku działań dodatkowych.

c. Przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych z gleb leśnych do atmosfery (w 
szczególności dwutlenku węgla).

d. Sprzedaż przez PGL LP zweryfikowanych jednostek pochła-
niania dwutlenku węgla (tzw. kredytów węglowych).

e. Przeprowadzenie kalkulacji śladu węglowego PGL LP 
zgodnie z międzynarodowymi standardami (Protokół Gazów 
Cieplarnianych – Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol). 

f. Upowszechnianie wiedzy w zakresiekorzystnego wpływu 
lasu na klimat oraz kształtowanie pozytywnych i odpowie-
dzialnych postaw prośrodowiskowych.

g. Budowa pozytywnego wizerunku PGL LP. 

§ 2
1. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2022 r.  

do 31 grudnia 2030 r.
2. Projekt będzie finansowany z funduszywłasnych jednostek orga-

nizacyjnych Lasów Państwowych, środków funduszu leśnego 
oraz środków zewnętrznych (np.Program FENIX, LIFE, EBI, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, NCBR).

3. Projekt będzie realizowany przez Wydział Koordynacji Projektów 
Rozwojowych i Nadzoru Właścicielskiego. 

4. W projekt zaangażowane będą podmioty zewnętrzne w celu 
osłony naukowej oraz wsparcia eksperckiego. 

5. Obsługa projektu realizowana będzie przez Centrum Koordy-
nacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ).

§ 3
W celu sprawnej realizacji Projektu wyznacza się następujące 

osoby odpowiedzialne:

1. Kierownik komórki organizacyjnej DGLP– Mariusz Błasiak, 
Naczelnik Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych  
i Nadzoru Właścicielskiego - nadzór nad realizacją projektu,

2. Kierownik Projektu – Joanna Chrapowicka, Wydział Koordynacji 
Projektów Rozwojowych i Nadzoru Właścicielskiego,

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych LP (nadleśnictwa/RDLP/
zakładu) – odpowiadają za realizację delegowanych zadań 
projektowych.

§ 4
W terminie do 40 dni, od daty podpisania niniejszej decyzji, 

zobowiązuje się kierownika komórki organizacyjnej DGLP, nadzo-
rującej realizację projektu, do przedstawienia do zatwierdzenia 
Wniosku o realizację i dofinansowanie projektu rozwojowego  
pt. „Lasy Węglowe”.

§ 5
Przedsięwzięcie rozwojowe realizowane jest zgodnie z procedu-

rami i zasadami zarządzania przedsięwzięciami rozwojowymi – 
projektami w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

§ 6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opubliko-

waniu w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

p.o. DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Józef Kubica

DECYZJA NR 95
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany składu Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Doliny Baryczy” na lata 2020 – 2024

GD.7160.3.1.2022

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 wynikającego z art. 13b ust. 4 
ustawy o lasach3 

– postanawiam, co następuje:

§ 1
Na wniosek Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-

wych we Wrocławiu zmieniam skład Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Doliny Baryczy” na lata 
2020-2024 w następujący sposób:

1) odwołuję następujące osoby ze składu rady:
a. Pan prof. dr hab. Władysław Barzdajn,
b. Pan dr inż. Adam Całka,
c. Pani Inga Demianiuk-Ozga,
d. Pani Małgorzata Kosińska
e. Pani dr inż. Monika Kowalska – Góralska,
f. Pan Ryszard Misiek,
g. Pan Roman Rycombel,
h. Pan Józef Szymański,
i. Pan Cezary Tajer.

2) powołuję następujące osoby w skład rady: 

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (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.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę o lasach oraz przez przepisy wykonawcze  
do ustawy, a także inne przepisy prawne, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 13b ust. 4 ustawy o lasach stanowi, że „Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy 
inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym”.
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a. Pan prof. UPP. dr hab. inż. Wojciech Kowalkowski,
b. Pan Piotr Skotnicki,
c. Pan dr hab. inż. Marcin Kadej,
d. Pani prof. dr hab. inż. Joanna Mąkol
e. Pan Piotr Poulich.

§ 2
W decyzji z dnia 17 kwietnia 2020 r. nr 35 Dyrektora General-

nego Lasów Państwowych w sprawie powołania Rady Naukowo-
-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Doliny 
Baryczy” na lata 2020-2024 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu 
Promocyjnego „Lasy Doliny Baryczy”, zwaną dalej radą, na okres 
kadencji 2020-2024,w następującym składzie:

1. Janusz Bańkowski – Dyrektor Oddziału, Biuro Urządzania 
Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu,

2. Prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. dr hab. inż. 
Wojciech Kowalkowski – Kierownik Katedry Hodowli Lasu, 
Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

3. Prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dr hab. 
Cezary Beker – Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych, 
Katedra Urządzania Lasu, Wydział Leśny Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu,

4. Prof. Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk dr hab. 
Andrzej M. Jagodziński – Dyrektor Instytutu Dendrologii PAN 
w Kórniku,

5. Dorota Jakusztowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie,

6. Łukasz Kasztelowicz – Prezes Zarządu, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

7. Prof. Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Zygmunt Kącki –
Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego,

8. Robert Lewandowski – Burmistrz Gminy Żmigród,
9. Katarzyna Łapińska - Zastępca Dyrektora, Regionalny 

Konserwator Przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środo-
wiska we Wrocławiu,

10. Piotr Skotnicki – Łowczy Okręgowy, Polski Związek Łowiecki, 
Zarząd Okręgowy we Wrocławiu,

11. Sławomir Sielicki – Prezes Stowarzyszenia Na rzecz Dzikich 
Zwierząt „Sokół”,

12. Sławomir Strzelecki – Starosta, Starostwo Powiatowe  
w Miliczu,

13. Piotr Śnigucki – Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych,

14. Justyna Żarczyńska – Dyrektor Technikum Leśnego  
w Miliczu,

15. Prof. Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. inż. Marcin Kadej 
– Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego,

16. Prof. dr hab. inż. Joanna Mąkol – Profesor w Instytucie 
Biologii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

17. Piotr Poulich – Prezes, Stawy Milickie S. A.”.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpi-

sania.

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 Białystok

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1.
Maskulińskie

Ruciane
345 o01

Szeroki Bór
Ruciane-Nida
Zamordeje 4

12-220 Ruciane-Nida

3345/2
OL1P/00025792/3

938

Budynek jednorodzinny 
z dwoma budynkami 

gospodarczymi.
Zasiedlony

2.
Supraśl
Jałówka
160 p01

Jałówka
Supraśl

Podsupraśl 12/1
16-030 Supraśl

253/7
BI1B/00109576/0

803

Lokal mieszkalny w budynku 
dwurodzinnym z budynkiem 

gospodarczym.
Zasiedlony

Zatwierdzam:

p.o. Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Józef Kubica
Warszawa, 27 czerwca 2022 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1.
Maskulińskie
Maskulińskie

197 g, c

Karwica
Ruciane-Nida

Borek 1
12-220 Ruciane-Nida

1197/2
OL1P/00024565/6

1800

Budynek jednorodzinny 
z trzema budynkami 

gospodarczymi.
Pustostan

2.
Maskulińskie

Ruciane
345 o02

Szeroki Bór
Ruciane-Nida
Zamordeje 3

12-220 Ruciane-Nida

3345/3
OL1P/00025792/3

1077

Budynek jednorodzinny 
z budynkiem gospodarczym.

Zasiedlony

3.
Maskulińskie
Maskulińskie

150A o, n

Karwica
Ruciane-Nida
Karwica 10

12-220 Ruciane-Nida

1150/34
OL1P/00024565/6

1506

Budynek jednorodzinny  
z dwoma budynkami 

gospodarczymi.
Pustostan

4.
Augustów
Augustów

4 c

4
Miasto Augustów

Dąbek 6/1
16-300 Augustów

337/8
SU1A/00023117/6

829

Lokal mieszkalny w budynku
 7-rodzinnym.

Pustostan

5.
Augustów
Augustów

4 c

4
Miasto Augustów

Dąbek 6/2
16-300 Augustów

337/8
SU1A/00023117/6

829

Lokal mieszkalny w budynku
 7-rodzinnym.

Zasiedlony

6.
Augustów
Augustów

4 c

4
Miasto Augustów

Dąbek 6/3
16-300 Augustów

337/8
SU1A/00023117/6

829

Lokal mieszkalny w budynku
 7-rodzinnym.

Zasiedlony

Dokończenie tabeli na str. 64
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

7.
Augustów
Augustów

4 c

4
Miasto Augustów

Dąbek 6/4
16-300 Augustów

337/8
SU1A/00023117/6

829

Lokal mieszkalny w budynku
 7-rodzinnym.

Pustostan

8.
Augustów
Augustów

4 c

4
Miasto Augustów

Dąbek 6/5
16-300 Augustów

337/8
SU1A/00023117/6

829

Lokal mieszkalny w budynku
 7-rodzinnym.

Zasiedlony

9. Augustów
Augustów

4 c

4
Miasto Augustów

Dąbek 6/6
16-300 Augustów

337/8
SU1A/00023117/6

829

Lokal mieszkalny w budynku
 7-rodzinnym.

Zasiedlony

10.
Augustów
Augustów

4 c

4
Miasto Augustów

Dąbek 6/7
16-300 Augustów

337/8
SU1A/00023117/6

829

Lokal mieszkalny w budynku
 7-rodzinnym.

Zasiedlony

Zatwierdzam:

p.o. Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Józef Kubica
Warszawa, 5 sierpnia 2022 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1.
Gdańsk
Oliwa

90 a, b, c

11
Miasto Gdańsk

ul. Polanki 125/27
80-322 Gdańsk

144
GD1G/00083900/7

30309
(udział w dz 

3394301/100000000)
(udział w b 152101/1000000)

Lokal mieszkalny  
z przynależnym 

pomieszczeniem w budynku 
gospodarczym.

Zasiedlony 

Zatwierdzam:

p.o. Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Józef Kubica
Warszawa, 5 sierpnia 2022 r.

Dokończenie tabeli ze str. 63
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1.
Kościerzyna

Bąk
588 px

Olpuch
Stara Kiszewa

Cięgardło 1
83-432 Konarzyny

674
GD1E/00028634/6

1590

Budynek jednorodzinny 
z budynkiem gospodarczym.

Zasiedlony

2.
Kaliska

Bartel Wielki
386 j, k

Kaliska
Kaliska

ul. Nowowiejska 23
83-260 Kaliska

746
GD1A/00009702/1

654

Budynek jednorodzinny 
z budynkiem gospodarczym.

Zasiedlony

Zatwierdzam:

p.o. Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Józef Kubica
Warszawa, 5 sierpnia 2022 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

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.
Zawadzkie
Zawadzkie

755 f

Pietraszów
Dobrodzień
ul. Leśna 9

46-375 Pietraszów

383
OP1L/00044896/9

1934

Budynek jednorodzinny.
Zasiedlony

2.
Brzeg
Brzeg
286 k

Nowy Świat
Lubsza

Nowy Świat 12
49-315 Mąkoszyce

286/9
OP1B/00028509/2

980

Budynek jednorodzinny.
Zasiedlony

3.
Opole

Grudzice
79 o

Walidrogi
Tarnów Opolski
ul. Opolska 86

46-050 Walidrogi

79/6
OP1O/00092353/5

1000

Budynek jednorodzinny.
Zasiedlony

4.
Herby
Herby
258 i

Jamki
Konopiska

Leśniaki 2G
42-274 Konopiska

998/1
CZ1C/00128124/0

1170

Budynek jednorodzinny.
Zasiedlony

5.
Prószków
Prószków

152 b

Prószków
Prószków

Osiedle Leśne 5 m 20
46-060 Prószków

152/24
OP1O/00112029/2

7580
(udział 430/10000)

Lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym.

Zasiedlony

Zatwierdzam:

p.o. Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Józef Kubica
Warszawa, 9 sierpnia 2022 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno

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.
Krasiczyn
Krasiczyn
182A b, d

Cisowa
Krasiczyn

Cisowa 41A
37-740 Bircza

153/5
PR1P/00017360/3

2132

Budynek jednorodzinny 
z budynkiem gospodarczym.

Zasiedlony

Zatwierdzam:

p.o. Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Józef Kubica
Warszawa, 9 sierpnia 2022 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

ponowna publikacja wykazu z BILP 08-09/2015

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1.
Młynary
Młynary

44 f

Dębiny
Wilczęta

Księżno 45/4
14-405 Wilczęta

3049/1
EL1B/00032828/3

3217
(udział 2469/10000)

Lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym  

z pomieszczeniem 
przynależnym.

Pustostan

Zatwierdzam:

p.o. Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Józef Kubica
Warszawa, 27 czerwca 2022 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1.
Mrągowo
Mrągowo
245 h01

Gant
Piecki

Gant 16
11-710 Piecki

3245/7
OL1M/00017389/3

1651

Budynek jednorodzinny 
z budynkiem gospodarczym.

Zasiedlony

Zatwierdzam:

p.o. Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Józef Kubica
Warszawa, 9 sierpnia 2022 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1.
Głusko
Głusko

57 fx, gx

Głusko
Dobiegniew
Głusko 18/3

66-520 Dobiegniew

351
GW1K/00020182/3

2228
(udział 101/1000)

377
GW1K/00024132/6

466
(udział 23/1000)

Lokal mieszkalny  
w budynku wielorodzinnym.

Zasiedlony

Zatwierdzam:

p.o. Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Józef Kubica
Warszawa, 27 czerwca 2022 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,

adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1.
Borne Sulinowo
Borne Sulinowo

25 r

Borne 07
Borne Sulinowo

ul. Bolesława Chrobrego 8 m 6
78-449 Borne Sulinowo

36/6
KO1I/00054380/2

2053
(udział 885/10000)

Lokal mieszkalny  
w budynku wielorodzinnym.

Pustostan

2.
Borne Sulinowo
Borne Sulinowo

25 r

Borne 07
Borne Sulinowo

ul. Bolesława Chrobrego 8 m 5
78-449 Borne Sulinowo

36/6
KO1I/00054380/2

2053
(udział 434/10000)

Lokal mieszkalny  
w budynku wielorodzinnym.

Pustostan

Zatwierdzam:

p.o. Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Józef Kubica
Warszawa, 27 czerwca 2022 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,

adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1.
Łupawa
Łupawa

58 r01

Łupawa
Potęgowo
Łupawa 26

76-242 Łupawa

58/25
SL1L/00026848/7

1435

Budynek jednorodzinny  
z budynkiem gospodarczym.

Zasiedlony

Zatwierdzam:

p.o. Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Józef Kubica
Warszawa, 9 sierpnia 2022 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1.
Jamy
Jamy
37 i

Gubiny
Rogóźno

Jamy 17/4
86-318 Rogóźno

194/1
TO1U/00035488/9

2569
(udział w dz. 704/4215)
(udział w b. 429/2569)

Lokal mieszkalny  
w budynku czterorodzinnym.

Pustostan

2.
Jamy
Jamy
5 j01

Szynwałd
Łasin

Szynwałd 3a
86-320 Łasin

148/3
TO1U/00035438/4

986

Budynek jednorodzinny  
z budynkiem gospodarczym.

Zasiedlony

Zatwierdzam:

p.o. Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Józef Kubica
Warszawa, 27 czerwca 2022 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra

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.
Sława Śląska
Kochanowo

182 h

Chełmek
Nowa Sól

Chełmek 36/6
67-100 Nowa Sól

376
ZG1N/00052224/0

10710
(udział 63/1000)

Lokal mieszkalny 
z przynależnymi 
pomieszczeniami  

w budynkach gospodarczych.
Zasiedlony

2.
Wymiarki
Wymiarki

72 cx

Wymiarki
Wymiarki

ul. Leśna 6/2
68-131 Wymiarki

821/1
ZG1G/00042378/4

2744
(udział 205/1000)

Lokal mieszkalny w budynku 
dwurodzinnym z częścią 
budynku gospodarczego.

Pustostan

Zatwierdzam:

p.o. Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych

Józef Kubica
Warszawa, 27 czerwca 2022 r.



69BILP 8–9/2022

NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk
Nadleśnictwo Kartuzy

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.), Ramowych wytycznych w sprawie 
zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r. – zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12) oraz zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Gdańsku z dnia 4 lipca 2022 r. (zn. spr.: ZS. 2261.5.2022), Nadleśnictwo Kartuzy informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji 
zamiany nieruchomości.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny nr 
działki

 kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

04.07.2022 r.

15-05-2-07-1 -a -00

22-05-042-0008 3001

Ws 18,8703

1 015,00

15-05-2-07-1 -b -00 Ls 0,2012

15-05-2-07-1 -m -00 ŁVI 0,2858

15-05-2-07-1 -k -00

PsVI

0,0883

15-05-2-07-1 -c -00 1,4311

15-05-2-07-1 -i -00 0,0360

15-05-2-07-1 -l -00

Lzr-PsVI

0,0739

15-05-2-07-1 -h -00 0,0615

15-05-2-07-1 -d -00 0,0591

15-05-2-07-1 -f -00 0,5186

15-05-2-07-1 -g -00 0,0715

15-05-2-07-1 -j -00 0,2827

Razem: 21,9800 1 015,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny nr działki kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Gmina Sierakowice

22-15-042-0009 10/6

ŁIV 2,7543

422,00

PsIV 8,4044

Lz-PsIV 1,0725

PsV 0,6512

W 0,1337

22-05-042-0002 193/4
RVI 1,3721

51,00ŁV 0,0400

22-05-042-0002 197/1 RVI 0,1277

22-05-042-0002 213

RV 0,6200

32,00RVI 0,3300

PSV 0,1700

Dokończenie na str. 70
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny nr działki kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Gmina Sierakowice

22-05-042-0006 16

RVI 1,1700

81,00LsV 0,3300

N 0,2400

22-05-042-0016 288/5 dr 0,1700

27,0022-05-042-0016 289/5 dr 0,1800

22-05-042-0016 295/3 dr 0,0800

22-05-042-0009 282/2 dr 0,3100

84,40

22-05-042-0009 283/3 dr 0,3100

22-05-042-0009 284/3 dr 0,2100

22-05-042-0009 285/3 dr 0,2000

22-05-042-0009 286/2 dr 0,0100

22-05-042-0009 293/3 dr 0,1900

22-05-042-0009 294/3 dr 0,2100

22-05-042-0009 214/3 dr 0,4700

96,10

22-05-042-0009 215/3 dr 0,4700

22-05-042-0009 239/4 dr 0,1200

22-05-042-0009 240/5 dr 0,4200

22-05-042-0009 241/3 dr 0,2200

22-05-042-0010 176/12 dr 0,2019

111,40

22-05-042-0010 176/13 dr 0,1910

22-05-042-0010 151/3 dr 0,4800

22-05-042-0010 175/2 dr 0,4000

22-05-042-0010 196/3 dr 0,5700

22-05-042-0010 197/3 dr 0,1000

22-05-042-0002 23/5 dr 0,5000

30,6022-05-042-0002 27/6 dr 0,0300

22-05-042-0002 27/16 dr 0,2548

22-05-042-0009 216/3 dr 0,1300

60,40

22-05-042-0009 217/4 dr 0,2300

22-05-042-0009 239/5 dr 0,2600

22-05-042-0009 240/6 dr 0,0900

22-05-042-0009 240/7 dr 0,1600

22-05-042-0009 257/12 dr 0,1600

22-05-042-0011 104 dr 0,3900 21,80

Razem: 25,1336 1 017,70

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Kartuzy

Michał Majewski
Kartuzy, 8 lipca 2022 r.

Dokończenie ze strony 69
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk
Nadleśnictwo Kwidzyn

Zgodnie z ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., znak 
sprawy: ZS-D-1241-11/12, w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz. 672), Nadleśnictwo Kwidzyn informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości,  
na którą uzyskało zgodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, pismo z dnia 8 sierpnia 2022 r. (znak sprawy: 
ZS.2261.8.2022).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

08.08.2022 r. 15-08-1-09-7-o-00 22-16-055-0004-7/8 Ls 0,0474 10,347

Razem: 10,347

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

ZPU „PAMA” s.c.  
Henryk Paszylka
Teresa Madrak

22-16-055-0004-320/17 RVIz 0,3722 10,262

Razem: 10,262

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Kwidzyn

Zbigniew Lubiński

Kwidzyn, 12 sierpnia 2022 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk
Nadleśnictwo Lipusz

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2020 r. poz. 1463 ze zm.), Ramowych wytycznych  
w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo DGLP z 12 grudnia 
2012 r., zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12) oraz zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2022 r. 
(zn. spr.: ZS.2261.9.2022), Nadleśnictwo Lipusz informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny nr działki  kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

12.08.2022 r. 15-10-2-01-183-c-00
15-10-2-01-183-p-00 22-05-072-0008 3183/19 Ls

R V
0,06
0,25 660,10

Dokończenie na str. 72



72 BILP 8–9/2022

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny nr 
działki kategoria użytku powierzchnia

(w ha) 
wartość

(w tys. zł)

osoba fizyczna

22-06-042-0032 419 Ls V
N

1,37
0,07

582,70

22-06-042-0032 422
Ł V
Ł VI
Ls VI

1,08
0,42
5,36

22-06-042-0032 424 Ls VI 2,30

22-06-042-0032 427 Ls VI 0,35

22-06-042-0032 429 Ls V 0,81

22-01-072-0009 177

Ls IV
Ls VI

Lz
N

2,49
0,39
1,90
0,17

78,40

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Lipusz

Maciej Kostka
Lipusz, 18 sierpnia 2022 r.

Dokończenie ze str 71

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach 
Nadleśnictwo Strzelce Opolskie

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwo-
wych, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2013 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 672), Nadleśnictwo Strzelce Opolskie informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości,  
na którą w dniu 13 lipca 2022 r. uzyskało zgodę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (zn. spr.:ES.2261.9.2021.WD).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

13.07.2022 r. 02-29-1-05-267-d-00 16-11-054-0082-5098/1 Ls 0,44 28,83

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Gmina 
Strzelce Opolskie 16-11-054-0082-5017 dr 0,61 26,41

Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Strzelce Opolskie 

Krzysztof Wiśniewski
Strzelce Opolskie,18 sierpnia 2022 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno 
Nadleśnictwo Cisna

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 Cisna informuje o zamiarze przeprowa-
dzenia transakcji zamiany gruntów znajdujących się w zarządzie nadleśnictwa. Zgoda na dokonanie zamiany została wydana w dniu  
4 sierpnia 2022 r. przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie (zn. spr.: ZS.2261.5.2022). Przedmiotową trans-
akcję Nadleśnictwo Cisna planuje dokonać w formie aktu notarialnego do końca 2022 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny nr 
działki

 kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

04.08.2022 r.

04-05-1-01-79A-d 18-21-022-0001 136/14 B 0,0106 1,33

04-05-2-13-39-hx
04-05-2-13-39-ix

18-21-022-0015 771/2
RV 

RIVb
0,0403 35,22

04-05-1-03-51-zn 18-21-022-0002 382/3 Ba 0,0689 42,29

04-05-1-03-51-p 18-21-022-0002 398 Ba 0,0786 129,15

04-05-1-03-51-m
04-05-1-03-51-n
04-05-1-03-51-o

18-21-022-0002 133/4
RV
ŁVI
RV

0,0180 15,12

Razem: 0,2164 223,11

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny nr działki kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Gmina Cisna

18-21-022-0002 397/2  
i 397/3 dr 0,0416 51,07

18-21-022-0006 191 dr 0,8743 89,00

18-21-022-0007 108 PsV, RV 0,2605 26,52

18-21-022-0015 179/2 dr 0,1372 45,30

Razem: 1,3136 211,89

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Cisna

Jan Podraza
Cisna, 18 sierpnia 2022 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno
Nadleśnictwo Kolbuszowa

Na podstawie przepisów: art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 672), Wytycznych z dnia 21 
grudnia 2015 r. w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie nadleśnictw Lasów Państwowych 
nadzorowanych przez Dyrektora RDLP w Krośnie oraz zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia  
10 lipca 2022 r. (znak: ZS.2261.3.2022.7), Nadleśnictwo Kolbuszowa informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nierucho-
mości.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny nr 
działki

 kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

10.07.2022 r.

04-10-1-04-138-j-00 18-06-042-0006 1232/1 dr 0,1211 4,239

04-10-1-04-140-i-00 18-06-042-0006 1234/2 dr 0,0075 0,263

04-10-1-04-140-j-00 18-06-042-0006 1235/1 dr 0,0302 1,057

Razem: 5,559

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny nr działki kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Gmina Niwiska
18-06-042-0002 18/5 Dr 0,1078 3,773

18-06-042-0002 56/18 PsV 0,0510 1,551

Razem: 5,324

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Kolbuszowa

Bartłomiej Peret
Świerczów, 13 lipca 2022 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno
Nadleśnictwo Strzyżów

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275, z późn. zm.), uwzględniając Ramowe 
wytyczne w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych oraz Wytyczne  
w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie nadleśnictw Lasów Państwowych nadzorowanych 
przez Dyrektora RDLP w Krośnie z dnia 21 grudnia 2015 r. (znak: ZS.2261.1.2015), Nadleśnictwo Strzyżów informuje o zamiarze przepro-
wadzenia zamiany gruntów pomiędzy Nadleśnictwem Strzyżów a osobą fizyczną. Zgoda na dokonanie zamiany nieruchomości została 
wydana w dniu 28 czerwca 2022 r. przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie (znak spr.: ZS.2261.18.2021). 

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny nr 
działki

 kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

28.06.2022 r.

04-22-2-01-264-i
Cz. 04-22-2-01-264-j 18-19-012-0006 1558/5 RIVa 

ŁIII 0,0318 1,383

04-22-2-01-264-h
04-22-2-01-264-g

Cz. 04-22-2-01-264-f
18-19-012-0006 1558/6

RIVa 
RIVb

Ls
0,3630 15,791

Razem: 0,3948 17,174

Dokończenie na str. 75
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny nr działki kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

osoba fizyczna 18-19-012-0006 70/3 RIVa 0,41 17,870

 Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Strzyżów 

Andrzej Modliszewski
Strzyżów, 29 czerwca 2022 r.

Dokończenie ze str. 74

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), Ramowych wytycznych  
w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12) oraz zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krośnie z dnia 11 lipca 2022 r. (zn. spr.: ZS.2261.17.2020), Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne informuje o zamiarze przepro-
wadzenia transakcji zamiany nieruchomości. 

 

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

11.07.2022 r. 04-03-1-06-264  -i   -01 180103_2.0003.422/1 RV 0,6666 21,00

Razem: 0,6666 21,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna 180103_2.0003.410/1 RV 0,6666 21,00

Razem: 0,6666 21,00

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne

Maciej Szpiech
Ustrzyki Dolne, 18 sierpnia 2022 r.
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Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

18.08.2022 r.
04-03-1-03-289  -f   -00 180108_5.0028.44/1 PsIV 0,0033 0,9

04-03-1-03-289  -f   -00 180108_5.0028.44/2 PsIV 0,0652 18,4

Razem: 0,0685 19,3

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna 180108_5.0005.133 Lz 0,0506 19,1

Razem: 0,0506 19,1

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne

Maciej Szpiech
Ustrzyki Dolne, 18 sierpnia 2022 r.

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) Ramowych wytycznych w spra-
wie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12) oraz zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Krośnie z dnia 18 sierpnia 2022 r. (zn. spr.: ZS.2261.21.2021), Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne informuje o zamiarze przeprowadze-
nia transakcji zamiany nieruchomości.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Iława

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1275), Nadleśnictwo Iława informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości gruntowych 
z Gminą Iława. Zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie na zamianę nadleśnictwo uzyskało w dniu  
30 czerwca 2022 r. (ZS.2261.10.2022).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

30.06.2022 r.
07-07-1-03-149-n-00 28-07-032-0043 – 3149/3 Ls 0,2567 33,910
07-07-1-03-149-o-00
07-07-1-03-149-p-00 28-07-032-0003 – 3149/16 Ls

Ps VI
0,2088
0,0323 31,849

Razem: 0,4978 65,759

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Gmina Iława 28-07-032-0040–1/11 LsIV
Ls V

0,4662
1,1239 65,441

Razem: 1,5901 65,441

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Iława

Hubert Krasula
Smolniki, 4 lipca 2022 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Parciaki

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 672), Ramowych wytycznych w sprawie 
zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12) oraz zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Olsztynie z dnia 18 lipca 2022 r. (znak spr.: ZS.2261.6.2022), Nadleśnictwo Parciaki informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji 
zamiany nieruchomości.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny nr 
działki

 kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

18.07.2022 r.

07-35-1-01-66-g-99 14-22-025-0035 2100/2 Ps V 1,2500

277,600

07-35-1-01-66-f-00 14-22-025-0035 2100/2 R V 1,5984

07-35-1-01-66-f-00 14-22-025-0035 2100/2 R VI 0,2192

07-35-1-01-66-a-00 14-22-025-0035 2100/2 Ps V 0,8767

07-35-1-01-66-b-00 14-22-025-0035 2100/2 Ls 0,0771

07-35-1-01-66-c-00 14-22-025-0035 2099 Ls 0,1833

07-35-1-01-66-d-00 14-22-025-0035 2099 Ps IV 0,1858

07-35-1-01-66-d-00 14-22-025-0035 2099 Ps V 3,7926

07-35-1-01-66-d-00 14-22-025-0035 2099 Ps VI 0,1624

07-35-1-01-66-j-00 14-22-025-0035 2099 R V 0,3555

07-35-1-01-66-l-00 14-22-025-0035 2099 R V 0,3666

07-35-1-01-66-k-00 14-22-025-0035 2099 Ls 0,1832

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny nr działki kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

osoba fizyczna 14-22-025-0035 831

Ls 6,5715

277R V 0,2412

R VI 3,8811

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Parciaki

Marian Firer
Budziska, 18 lipca 2022 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Strzałowo

Na podstawie postanowień: art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 672 z późn. zm.); Ramowych 
wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12 z dnia 12 grudnia 2012 r.) oraz zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Olsztynie (zn. spr.: ZS.2261.11.2022) z dnia 21 lipca 2022 r. – Nadleśnictwo Strzałowo informuje o zamiarze prze-
prowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

21.07.2022 r. 27-07-2-06-254-d-00 28-17-072-0009-3254/3
Ls 0,0343

12,00
RVI 0,0464

Razem: 0,0807 12,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Gmina Świętajno 28-17-072-0012-496/12 Dr 0,1000 12,00

Razem: 0,1000 12,00

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Strzałowo

Piotr Czyżyk
Strzałowo, 9 sierpnia 2022 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła
Nadleśnictwo Durowo

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2022, poz.672) oraz zgodnie z Ramowymi wytycznymi  
w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora General-
nego LP z dnia 12 grudnia 2012 r., znak: ZS-D-2141-11-2/12), Nadleśnictwo Durowo informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji 
zamiany nieruchomości z osobą fizyczną. Na dokonanie zamiany gruntów nadleśnictwo w dniu 9 sierpnia 2022 r. uzyskało zgodę Dyrek-
tora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (znak sprawy: ZS.2261.12.2022.MW).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

09.08.2022 r. 08-02-1-01-118 -c -00 30-28-011-0001.9079/22 Bi 0,1500 132

Razem: 0,1500 132

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna

30-28-072-0032.106/8 Ls V 2,2707

11730-28-072-0032.106/16 Ls V 0,5270

30-28-072-0032.106/17 Ls V 0,0454

30-28-072-0037.55 Ls VI 0,4200 22,6

Razem: 3,2631 139,6

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Durowo

Sławomir Kołacz
Wągrowiec, 11 sierpnia 2022 r.



79BILP 8–9/2022

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła
Nadleśnictwo Wałcz

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r.  
w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2022,  
poz. 672), Nadleśnictwo Wałcz informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Gminą Wałcz. Na dokonanie 
zamiany gruntów, nadleśnictwo w dniu 9 sierpnia 2022 r. uzyskało zgodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile 
(znak sprawy: ZS.2261.13.2022.MW).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

09.08.2022 r.

08-11-1-08-375-m  -00 32-17-052-0026-307 Dr 0,6167 70,5

08-11-1-08-376-h  -00 32-17-052-0026-308 Dr 0,1337 16,8

08-11-1-08-380-b  -00 32-17-052-0026-309 Dr 0,5705 65,4

Razem: 1,3209 152,7

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Gmina Wałcz

32-17-052-0026-94/2 Dr 0,1479 5,8

32-17-052-0026-170 Dr 0,1616 4,5

32-17-052-0026-101 Dr 0,4906 19,1

32-17-052-0026-95/2 Dr 0,0180 0,7

32-17-052-0026-248 Dr 0,5863 16,0

32-17-052-0026-250 Dr 0,7849 21,3

32-17-052-0026-177 Dr 0,3430 11,5

32-17-052-0026-233 Dr 0,2177 7,3

32-17-052-0026-245 Dr 0,1624 5,4

32-17-052-0026-234 Dr 0,3582 12,0

32-17-052-0056-171 Dr 1,0884 36,5

32-17-052-0056-285 Dr 0,4100 13,7

Razem: 4,7690 153,8

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Wałcz

Wojciech Gdaniec
Wałcz, 10 sierpnia 2022 r.



80 BILP 8–9/2022

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom
Nadleśnictwo Chmielnik

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2013 r., dokonywanych na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm.), Nadleśnictwo Chmielnik informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji 
zamiany nieruchomości. Na przeprowadzenie zamiany gruntów Nadleśnictwo Chmielnik uzyskało zgodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Radomiu (znak: ZS.2261.22.2021) z dnia 25 lipca 2022 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

25.07.2022 r.

16-23-1-05-202-d-00 26-04-045-0008-202/1 LsIV 0,0751 8,531

16-23-1-05-199-l, k, b-00 26-04-045-0008-266/1
Ls V –0,1478,  
LsIV –0,2808,  
RV – 0,5240

0,9526 27,149

Razem: 1,0277 35,680

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Gmina Chmielnik 26-04-045-0013-43 Lz-RVI 1,0300 17,716

Gmina Chmielnik 26-04-045-0018-225

Ls – 0,6200
RV – 1,800

RVI – 1,7100
W-RVI – 0,05

4,1800 14,212

Gmina Chmielnik 26-04-045-0027-431/1 RV – 0,0500 0,0500 4,910

Razem: 5,2600 36,838

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Chmielnik

Zbigniew Mleczko
Chmielnik, 26 lipca 2022 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin
Nadleśnictwo Rzepin

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r. Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian 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 Rzepin informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości na podsta-
wie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.). Zgodę na zamianę – w związku z art. 38e 
ust. 2 ustawy o lasach –  wyraził dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (pismo z dnia 1 sierpnia 2022 r.,  
znak spr.: ZS.2261.1.2022).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

01.08.2022 r.

10-26-1-04-627-j-99 080505_50010.280/7 RVI 0,2355

755,910-26-1-04-627-j-99 080505_50010.280/9 RVI 1,2022

10-26-1-04-627-j-99 080505_50010.280/9 Bi 0,0754

Razem: 1,5131 755,9

Dokończenie na str. 81
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna

080505_5.0006.3/11 RIVB 0,2214

555,1

080505_5.0006.3/11 RV 0,0996

080505_5.0006.3/11 RVI 4,2293

080505_5.0006.3/11 N 0,8796

080505_5.0006.3/11 LsIV 1,1751

080505_5.0006.3/11 LsV 1,0378

080505_5.0006.3/11 LsVI 1,3220

080505_5.0006.3/12 LsIV 0,0425

080505_5.0006.3/12 LsV 0,8547

080505_5.0006.3/12 LsVI 1,3220

080504_5.0007.197 Ls 1,8637 195,4

Razem: 12,1283 750,5

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Rzepin

Andrzej Cap
Rzepin, 8 sierpnia 2022 r.

Dokończenie ze str. 80

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Trzebielino

Na podstawie postanowień art. 38e pkt 2 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz. 672), Ramowych 
wytycznych w sprawie zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12) oraz zgody Dyrektora Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Szczecinku (pismo nr ZS.2261.27.2022.AR z dnia 24 czerwca 2022 r.), Nadleśnictwo Trzebielino informuje  
o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany następujących nieruchomości:

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

24.06.2022 r.

11-31-3-12-417  -f -00

2201_065.0026.417/1

RVI 0,6639

100,44311-31-3-12-417 - g -00 ŁV 0,0929

11-31-3-12-417 - h -00 N 0,1066

Razem: 0,8634 100,443

Dokończenie na str. 82
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Osoba prywatna 2201_065.0028.349/1

RV 1,4165

102,320
ŁVI 1,9720

W-ŁVI 0,0942

Lzr-ŁV 0,3516

Razem: 3,8343 102,320

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Trzebielino

Marek Wiśniewski
Trzebielino, 7 lipca 2022 r.

Dokończenie ze str. 81

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Tychowo

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 672), Ramowych wytycznych w sprawie 
zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12) oraz zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Szczecinku z dnia 30 czerwca 2022 r., (zn. spr.: ZS.2261.25.2022.MM), Nadleśnictwo Tychowo informuje o zamiarze przeprowadzenia 
transakcji zamiany nieruchomości:

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny nr 
działki

 kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

30.06.2022 r. 11-27-1-08-328-d-00 32-15-052-0007 342/10 Bp 0,0431 3,00

Razem: 0,0431 3,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny nr działki kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Gmina Grzmiąca 32-15-052-0007 375/5 dr 1,1200 97,80

Razem: 1,1200 97,80

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Tychowo

Tomasz Tomecki
Tychowo, 16 sierpnia 2022 r. 
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Ustka

Na podstawie przepisów: art. 38e pkt 2 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 672), Ramowych 
wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zn. spr. ZS-D-2141-11-2/12), oraz zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Szczecinku (pismo ZS.2261.23.2022.MM z dnia 9 sierpnia 2022 r.), Nadleśnictwo Ustka informuje o zamiarze 
przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny nr 
działki

 kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

01.06.2022 r.

11-20-1-11-427-a-01 22-12-082-0005 427/4 Ls 0,0810 2,753

11-20-1-11-444-~b-01
22-12-082-0017 444/4 Tp

0,0620
31,00

11-20-1-11-444-c-01 0,0324

Razem: 33,753

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny nr działki kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Gmina Słupsk

22-12-082-0032 77 Bz 0,30 15,558

22-12-082-0034 152/2 dr 0,07 5,546

22-12-082-0017 230 dr 0,13 7,728

Razem: 28,832

Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Ustka

Kamil Krzysztof Gąsiorski
Ustka, 10 sierpnia 2022 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń
Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, przesłanymi pismem z dnia 12 grudnia 2012 r. (znak sprawy: ZS-D-2141-11-2/12), 
obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2013 r. i dokonywanymi na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  
(Dz.U. z 2022 r. poz. 672), Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

18.07.2022 r.

12-07-1-05-197   -j   -01 04-12-062-0006 
Ls 0,72 25,35

12-07-1-05-197   -j   -99 04-12-062-0006 

12-07-1-05-197   -k   -00 04-12-062-0006 Ws 4,32 64,37

Razem: 5,04 89,72

Dokończenie na str. 84
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Montażowym 
i Prefabrykacji Betonów 
KAMAL Spółka z o.o.  

z siedzibą w Bydgoszczy 
(kod poczt.: 85-726)  

przy ul. Kamiennej 74

04-12-062-0006 Ls 1,95 71,24

Razem: 1,95 71,24

Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Golub-Dobrzyń

Robert Jan Paciorek
Konstancjewo, 25 lipca 2022 r.

Dokończenie ze str. 83

Regionalna Dyrekcji Lasów Państwowych Warszawa
Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka

Na podstawie postanowień: art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity w Dz.U. z 2022 r. poz. 672) oraz Zarzą-
dzenia nr 10 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zamian lasów, gruntów 
i innych nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka 
informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany gruntów. Zgoda na dokonanie zamiany została wydana w dniu 29 czerwca 
2022 r. przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (zn. spr.: ZS.2261.2.2022).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny  kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

29.06.2022 r.

17-11-1-04-166B-a-00

14-16-072-0002-187/2

RIVb 1,0400 39,57

17-11-1-04-166B-b-00 PsV 0,5000 19,03

17-11-1-04-166B-c-00 S-R VI 0,1300 56,04

17-11-1-04-166B-f-99 RVI 1,0009 38,08

17-11-1-04-166B-d-99 Ls 0,3683 14,02

17-11-1-04-166B-i-00 Br-RVI
Br-PsV

0,0211
0,0030 13,76

Razem: 3,0633 180,50

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna 14-16-072-0040-940
Ls V 3,16

180,60
Ls VI 0,08

Razem: 3,24 180,60

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka

Marek Bączek
Ostrów Mazowiecka, 7 lipca 2022 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Warszawa
Nadleśnictwo Siedlce

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 672) oraz zgodnie z Ramowymi wytycznymi 
w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, stanowiącymi załącznik  
do pisma Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r. (znak: ZS-D-2141-11-2/12), Nadleśnictwo Siedlce infor-
muje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości będących w zarządzie Nadleśnictwa. Zgoda na dokonanie zamiany 
została wydana w dniu 24 czerwca 2022 r. przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie  
(zn. spr.: ZS.2261.3.2022).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny nr 
działki

 kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

24.06.2022 r. 17-09-1-05-422W-b-00 14-26-112-0008                                         170/2 LsV 0,6536 43,95

Razem: 0,6536 43,95

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny nr działki kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha) 

wartość
(w tys. zł)

osoba fizyczna 14-26-112-0008                                                           170/1 LsV 0,6536 43,95

Razem: 0,6536 43,95

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Siedlce

Jerzy Osiak
Siedlce, 28 czerwca 2022 r.



86 BILP 8–9/2022

OGŁOSZENIA

Nadleśnictwo Tułowice informuje o utracie legitymacji 
pracownika Służby Leśnej nr 18/93 na nazwisko Rajnard 
Piechowiak. W przypadku znalezienia dokumentu Nadleśnictwo 
Tułowice prosi o kontakt:

PGL LP Nadleśnictwo Tułowice
ul. Parkowa 14/14a
49-130 Tułowice
Tel.77 4600109
e-mail: tulowice@katowice.lasy.gov.pl

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Tułowice

Wiesław Skrzypek
Tułowice, 2 sierpnia 2022 r.
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NOTATKI
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NOTATKI



CENNIK ZAMIESZCZANYCH WKŁADEK
Obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

„Głos Lasu”
Wymiar pisma: 205 x 285 mm 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 mm 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./faks: (+48 32) 352 16 90, (+48 32) 352 17 00, www.drukarniakolumb.pl

Czasopisma Lasów Państwowych
„Echa Leśne”

Kwartalnik przyrodniczo-kulturalny nie tylko dla leśników. Ukazuje się od 1924 r. 
Pismo popularyzujące wiedzę o lesie i przyrodzie.

„Głos Lasu”
Miesięcznik branżowy dla leśników, w którym prezentowane są specjalistyczne artykuły na temat gospodarki leśnej.

Adres obydwu redakcji: ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, 
tel.: 22 185 53 53, e-mail: echa.lesne@cilp.lasy.gov.pl, glos.lasu@cilp.lasy.gov.pl
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