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ZARZĄDZENIA I DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH (od 24 października do 26 listopada 2008 r.)
ZARZĄDZENIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zarządzenie nr 80 z 28 października 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 60 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 9 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady działania oraz trybu pracy Kolegium Lasów Państwowych
(GO-0011-3/2008)
Zarządzenie nr 81 z 28 października 2008 r. zmieniające zarządzenie nr 41 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 15 maja
2008 r. w sprawie likwidacji obrębu leśnego Jedwabne oraz wprowadzenia zmian granic i nazewnictwa obrębów leśnych w Nadleśnictwie Łomża, w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Białystok (OR-0151-6/2008)
Zarządzenie nr 82 z 28 października 2008 r. zmieniające zarządzenie nr 68 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 30 września
2008 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania programu działań ochronnych w nadleśnictwach na terenie Puszczy
Białowieskiej (ZP-732-1-17/2008)
Zarządzenie nr 83 z 28 października 2008 r. w sprawie zakresów i terminów rocznej inwentaryzacji składników aktywów i pasywów
biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w 2008 roku oraz powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia tej inwentaryzacji
(ZS-0-210/113/2008) – bez publikacji (przyp. red.)
Zarządzenie nr 84 z 7 listopada 2008 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania dalszego rozwoju szkółkarstwa
leśnego w PGL LP (ZH-7171-5/08)
Zarządzenie nr 85 z 12 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego
w trybie zamówienia z wolnej ręki na migrację i świadczenie usługi transmisji danych z technologii Frame Relay/ATM do technologii
IP VPN (MPLS) na okres do 30 listopada 2010 r. (OP-2715-18/2008) – bez publikacji (przyp. red.)
Zarządzenie nr 86 z 13 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. przeprowadzenia zamówienia publicznego
w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi informatycznej pt.: „Udostępnienie oraz rozwój środowiska komputerowego
na potrzeby systemowych aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno” na 2009 r. (OP-2715-20/08) – bez publikacji (przyp. red.)
Zarządzenie nr 87 z 14 listopada 2008 r. w sprawie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe na 2009 rok (EP-1-0337/52/08)
Zarządzenie nr 88 z 14 listopada 2008 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania „Programu ochrony różnorodności
biologicznej oraz zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli drzew leśnych w Lasach Państwowych na lata 2011–2035”
(ZG-7132-33/2008)
Zarządzenie nr 89 z 20 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
na 2009 r. (OM-906-1-530/08)
Zarządzenie nr 90 z 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 45 dyrektora generalnego Lasów
Państwowych z 28 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia organizacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach
i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, a także szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych (znak: GO-021-230/99)
Zarządzenie nr 91 z 26 listopada 2008 r. w sprawie zmiany nazwy i siedziby Nadleśnictwa Radymno w Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych Krosno (OR-00151-8/2008)

DECYZJE

•
•
•
•

Decyzja nr 83 z 27 października 2008 r. w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej (OM-9061-514/08) – bez publikacji
(przyp. red.)
Decyzja nr 84 z 28 października 2008 r. w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi informatycznej pt.: „Utrzymanie i modyfikacja środowiska SIKLP na czas przygotowania i przeprowadzenia zamówienia w trybie konkurencyjnym (OP-2715-19/08)
– bez publikacji (przyp. red.)
Decyzja nr 85 z 28 października 2008 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na zorganizowanie i przeprowadzenie przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) szkolenia dla kadry inżynieryjno-technicznej
Lasów Państwowych pt.: „Techniki i technologie prac w użytkowaniu głównym ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania maszyn
wielooperacyjnych” (OP/2715-17/2008) – bez publikacji (przyp. red.)
Decyzja nr 86 z 28 października 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. zamówienia publicznego w trybie zamówienia
z wolnej ręki na zorganizowanie i przeprowadzenie przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD)
szkolenia dla kadry inżynieryjno-technicznej Lasów Państwowych pt.: „Techniki i technologie prac w użytkowaniu głównym ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania maszyn wielooperacyjnych” (OP/2715-17/2008) – bez publikacji (przyp. red.)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Decyzja nr 87 z 12 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na migrację i świadczenie usługi transmisji danych z technologii Frame Relay/ATM do technologii IP VPN (MPLS) na okres do 30 listopada 2010 r. (OP/2715-18/2008) – bez
publikacji (przyp. red.)
Decyzja nr 88 z 12 listopada 2008 r. w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej (OM-906-1-520/2008) – bez publikacji
(przyp. red.)
Decyzja 89 z 13 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi informatycznej pt.: „Udostępnienie oraz rozwój środowiska komputerowego na potrzeby systemowych aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno” na 2009 r.” – bez
publikacji (przyp. red.)
Decyzja nr 90 z 13 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie serwerowni oraz sieci elektryczno-logicznej w budynku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., nr 3, w Warszawie (drugie podejście);
(OD-2710-8/08) – bez publikacji (przyp. red.)
Decyzja nr 91 z 14 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych (EP-1-0337/49/08)
Decyzja nr 92 z 14 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu zakładów o zasięgu krajowym (EP-1-0337/50/2008)
Decyzja nr 93 z 14 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych (EP-1-0337/51/08)
Decyzja nr 94 z 24 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy
w Straży Leśnej (GS-021-3/08)

ZARZĄDZENIE NR 80
dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 28 października 2008 r.
W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 60
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH Z 9 LISTOPADA 2007 R.
W SPRAWIE USTALENIA REGULAMINU
OKREŚLAJĄCEGO ZASADY DZIAŁANIA
ORAZ TRYBU PRACY
KOLEGIUM LASÓW PAŃSTWOWYCH
GD-0011-3/2008
Na podstawie § 6 i 9, ust. 4 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego zarządzeniem
nr 50 ministra środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
z 8 maja 1994 r., zarządzam, co następuje.
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§1
1. Uwzględniając uchwałę nr 1 Kolegium Lasów Państwowych
z 9 października 2008 r. w sprawie wniosku o zmianę Regulaminu Kolegium Lasów Państwowych, ustalonego zarządzeniem
nr 60 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 9 listopada
2007 r., polegającą na zastąpieniu w § 5, ust. 2, lit. b) dwukropka
po słowie szczególne przecinkiem i dodaniu po tym przecinku
formuły w tym wprowadzam wnioskowaną zmianę do Regulaminu Kolegium Lasów Państwowych.
2. W związku z powyższym § 5, ust. 2, lit. b) otrzymuje brzmienie:
„za odejściem ze składu Kolegium Lasów Państwowych osób,
o których mowa w § 4, pkt 1, lit. c) i d), przemawiają względy
szczególne, w tym postępowanie z naruszeniem przepisów
ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych
zasobów naturalnych kraju oraz popełnienie czynów, prawomocnie uznanych za przestępstwo”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
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ZARZĄDZENIE NR 81
dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 28 października 2008 r.
ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 41
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH Z 15 MAJA 2008 R.
W SPRAWIE LIKWIDACJI
OBRĘBU LEŚNEGO JEDWABNE
ORAZ WPROWADZENIA ZMIAN GRANIC
I NAZEWNICTWA OBRĘBÓW LEŚNYCH
W NADLEŚNICTWIE ŁOMŻA,
W REGIONALNEJ DYREKCJI
LASÓW PAŃSTWOWYCH BIAŁYSTOK
OR-0151-6/2008
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50
ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe oraz w związku z upoważnieniem zawartym w art. 32, ust. 3, pkt 2) i art. 33, ust. 1 ustawy
z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r.,
nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami), a także w związku z § 3,

ZARZĄDZENIE NR 82
dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 28 października 2008 r.
ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 68
Z 30 WRZEŚNIA 2008 R.
W SPRAWIE POWOŁANIA
ZESPOŁU ZADANIOWEGO DO OPRACOWANIA
PROGRAMU DZIAŁAŃ OCHRONNYCH
W NADLEŚNICTWACH
NA TERENIE PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

ust. 3 zarządzenia nr 30 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 29 listopada 1996 r. w sprawie obrębów leśnych, zarządza
się, co następuje.
§1
W zarządzeniu nr 41 dyrektora generalnego Lasów Państwowych, wymienionym w tytule, wprowadzam następujące zmiany:
1. Zmienia się dotychczasową treść § 1, który otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W obrębach leśnych Nadleśnictwa Łomża wprowadza się
następujące zmiany:
1) likwiduje się obręb leśny Jedwabne na rzecz powiększenia
obrębu leśnego Mały Płock;
2) z obrębu leśnego Łomża wyłącza się oddziały: 224 a–i oraz
224A a–i, które włącza się do obrębu leśnego Mały Płock;
3) z obrębu leśnego Zambrów II wyłącza się wydzielenie 4a,
które włącza się do obrębu leśnego Zambrów I;
4) zmienia się nazwę obrębu leśnego Zambrów II na Czerwony
Bór;
5) zmienia się nazwę obrębu leśnego Zambrów I na Zambrów.”
2. Zmienia się dotychczasową treść § 6, który otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.”
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

z późn. zm.), a także zadań szczegółowych dyrektora generalnego
Lasów Państwowych, powołanych w § 8, ust. 1, pkt 1, zarządzam,
co następuje.
§1
Dokonuje się zmiany w składzie osobowym zespołu zadaniowego. Odwołany zostaje pan Andrzej Gołembiewski. Nowym członkiem zespołu zostaje pan Marek Masłowski, reprezentujący RDLP
Białystok.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZP-732-1-17/2008
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe, w wykonaniu zadania ogólnego dyrektora generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 33, ust. 1 ustawy
z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45 poz. 435,
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DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
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ZARZĄDZENIE NR 84
dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 7 listopada 2008 r.
W SPRAWIE POWOŁANIA
ZESPOŁU ZADANIOWEGO
DS. OPRACOWANIA DALSZEGO ROZWOJU
SZKÓŁKARSTWA LEŚNEGO W PGL LP
ZH-7171-5/08
Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia
nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz w związku z upoważnieniem zawartym w art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r.
o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435,
z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§1
Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej zespołem, w składzie:
Marek Berft, DGLP – przewodniczący
Wojciech Tarkowski, DGLP – sekretarz zespołu
Dariusz Guran, Nadleśnictwo Zielona Góra
Piotr Kacprzak, RDLP Radom
Elżbieta Murat, RDLP Szczecinek
Robert Pabian, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
Andrzej Reguła, Nadleśnictwo Wichrowo
Jacek Zwierzyński, RDLP Piła.

§3
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
będący przełożonymi pracowników wymienionych w § 1, umożliwią członkom zespołu udział w pracy zespołu, a koszty delegacji (przejazdy) tych pracowników odniosą w ciężar działalności
administracyjnej danej jednostki.
2. Koszty pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) wszystkich osób
uczestniczących w pracy zespołu pokryje DGLP.
§4
Zadaniem przewodniczącego zespołu jest kierowanie pracą
zespołu, a w szczególności:
• wyznaczania zadań poszczególnym członkom zespołu,
• wyznaczania terminów i miejsc spotkań zespołu,
• informowanie dyrektora generalnego Lasów Państwowych
o postępie prac.
§5
1. Przewodniczący zespołu jest upoważniony do:
1) zapraszania do prac zespołu w celach doradztwa i konsultacji:
a) innych pracowników jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych, za zgodą kierowników danej jednostki organizacyjnej,
b) przedstawicieli innych podmiotów gospodarczych oraz
ośrodków naukowo-badawczych;
2) zbierania informacji, mających związek z pracami zespołu
i zwracania się do kierowników jednostek organizacyjnych
LP w sprawach związanych z pracami zespołu.
2. Przewodniczący zespołu zawiadamia osoby, o których mowa
w ust. 1, o terminach posiedzeń.
3. Koszty związane z uczestnictwem w zespole osób, o których
mowa w ust.1, ppkt 1)b pokryje DGLP na podstawie stosownych
uregulowań, uzgodnionych przez przewodniczącego zespołu
z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych.

§2
1. Zadaniem zespołu jest szczegółowe zanalizowanie stanu szkółkarstwa leśnego w Lasach Państwowych oraz opracowanie strategicznych kierunków dalszego rozwoju szkółkarstwa leśnego
na podstawie regionalnych programów szkółkarskich.
2. Zespół zakończy pracę w terminie do 30 stycznia 2009 roku.
3. Projekt „Strategicznych kierunków dalszego rozwoju szkółkarstwa leśnego w PGL LP” zostanie przedłożony do zatwierdzenia
dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych w terminie
do 15 lutego 2009 roku.

§6
Zespół będzie realizował swoje zadania w trybie posiedzeń
roboczych z oderwaniem od zajęć służbowych.

ZARZĄDZENIE NR 87
dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 14 listopada 2008 r.

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r.
o lasach (Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435) oraz § 6, ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie
Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z 1994 r., nr 134, poz.692),
a także w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia
nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
z 18 maja 1994 r., zarządzam, co następuje.

W SPRAWIE PROWIZORIUM
PLANU FINANSOWO-GOSPODARCZEGO
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO
LASY PAŃSTWOWE NA 2009 ROK
EP-1-0337/52/08
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§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

§1
Wprowadzam do stosowania prowizorium planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe na 2009 rok, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3 i 4
do niniejszego zarządzenia (bez publikacji – przyp.red.).
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§2
Integralną część składową prowizorium planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych, o którym mowa w § 1 (obok
opracowań zbiorczych – zał. nr 1), stanowią prowizoria:
– planów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (zał. nr 2),
– planu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (zał. nr 3),
– planu zakładów o zasięgu krajowym (zał. nr 4).
§3
W okresie funkcjonowania prowizorium planu odpis podstawowy
funduszu leśnego w nadleśnictwach dokonywany jest wskaźnikiem
procentowym w wysokości 14% wartości sprzedaży drewna.
§4
1. Nakłady na środki trwałe (zakup, budowa lub modernizacja)
w jednostkach organizacyjnych działających w Lasach Państwowych mogą być prowadzone przy zachowaniu płynności finansowej.
2. Przy podejmowaniu decyzji o nakładach na środki trwałe należy
uwzględnić efekty, które powinny być osiągnięte, m.in.: poprawa
funkcjonalności działania jednostek organizacyjnych, obniżka
kosztów, ochrona majątku Skarbu Państwa.

ZARZĄDZENIE NR 88
dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 14 listopada 2008 r.
W SPRAWIE POWOŁANIA
ZESPOŁU ZADANIOWEGO
DO OPRACOWANIA „PROGRAMU OCHRONY
RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ
ORAZ ZACHOWANIA LEŚNYCH ZASOBÓW
GENOWYCH I HODOWLI DRZEW LEŚNYCH
W LASACH PAŃSTWOWYCH NA LATA 2011–2035”
ZG-7132-33/2008
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe1, zwanego dalej statutem, w wykonaniu zadania
ogólnego dyrektora generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 roku o lasach (Dz.
U. 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami), a także
zadań szczegółowych dyrektora generalnego Lasów Państwowych,
powołanych w § 8, ust. 1, pkt 1, zarządzam, co następuje.

1)
2)
3)
4)
5)

§1
Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej zespołem, w składzie:
prof. dr hab. Władysław Chałupka, Instytut Dendrologii PAN –
– przewodniczący,
prof. dr hab. Władysław Barzdajn, Wydział Leśny Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu,
prof. dr hab. Jarosław Burczyk, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
prof. dr hab. Stefan Tarasiuk, Wydział Leśny SGGW
w Warszawie,
prof. dr hab. Janusz Sabor, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
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3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor RDLP, zgodnie z § 12,
ust. 2 rozporządzenia RM, może centralizować odpisy amortyzacyjne i określać ich przeznaczenie.
§5
W terminie do 28 lutego 2009 roku dyrektorzy regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych przedłożą dyrektorowi generalnemu
Lasów Państwowych materiały planistyczne do opracowania planu
finansowo-gospodarczego na 2009 rok.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

6) dr inż. Jan Kowalczyk, Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew
Leśnych IBL w Sękocinie Starym,
7) mgr inż. Jan Matras, Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych
IBL w Sękocinie Starym,
8) mgr inż. Wojciech Fonder, Wydział Hodowli i Użytkowania Lasu
DGLP,
9) mgr inż. Tomasz Grądzki, Wydział Hodowli i Użytkowania Lasu
DGLP,
10) mgr inż. Piotr Kacprzak, RDLP Radom,
11) mgr inż. Czesław Kozioł, Leśny Bank Genów Kostrzyca,
12) mgr inż. Zenon Rzońca, Nadleśnictwo Wisła, RDLP Katowice,
13) mgr inż. Tadeusz Pytko, Nadleśnictwo Leżajsk, RDLP Krosno,
14) mgr inż. Zbigniew Szeląg, Nadleśnictwo Łopuchówko, RDLP
Poznań,
15) mgr inż. Zbigniew Gryzło, Nadleśnictwo Nawojowa, RDLP
Kraków,
16) mgr inż. Stanisław Blonkowski, Nadleśnictwo Susz, RDLP
Olsztyn.
§2
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
będący przełożonymi pracowników wymienionych w § 1, umożliwią im udział w pracy zespołu, a koszty delegacji odniosą
w ciężar działalności administracyjnej jednostki.
2. Koszty delegacji członków zespołu spoza Lasów Państwowych,
wymienionych w § 1, pokryje Dyrekcja Generalna LP.
3. Koszty organizacji posiedzeń roboczych oraz pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) wszystkich członków zespołu pokryje
DGLP.
§3
1. Celem pracy zespołu jest opracowanie założeń merytorycznych
i ramowej wersji „Programu ochrony różnorodności biologicznej
oraz zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli drzew
leśnych w Lasach Państwowych na lata 2011–2035”.
2. Ramowy program powinien zawierać następujące priorytety:
a) wielkoobszarowa ochrona istniejącej w lasach różnorodności
biologicznej,
b) hodowla drzew leśnych,
c) tworzenie i utrzymanie leśnej bazy nasiennej na właściwym
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poziomie ilościowym oraz jakościowym, pokrywającym
potrzeby zalesiania i odnawiania lasu,
załącznikami programu są zadania rzeczowe określone
dla każdej regionalnej dyrekcji LP, harmonogram czasowy oraz
orientacyjne koszty realizacji.
3. Opracowany projekt założeń oraz ramowy program zespół
przedłoży dyrektorowi generalnemu LP w terminie do 30 września 2009 roku.
§4
1. Pracami zespołu kieruje jego przewodniczący.
2. Zespół realizuje swoje zadania w trybie posiedzeń roboczych,
zwoływanych przez przewodniczącego.
3. Zasady pracy zespołu, tryb i miejsca posiedzeń oraz szczegó-

1

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. W § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę
(o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także w wykonaniu innych przepisów prawnych „dyrektor generalny LP wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych”. Przepis § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi jedyną podstawę (delegację)
do wydawania przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych zarządzeń oraz podejmowania decyzji zarządczych.

ZARZĄDZENIE NR 89
dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 20 listopada 2008 r.
W SPRAWIE SPRZEDAŻY DREWNA
PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
LASY PAŃSTWOWE NA 2009 ROK
OM-906-1-530/08
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe1, w wykonaniu zadania dyrektora generalnego
Lasów Państwowych, określonego w § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu2,
zarządzam, co następuje.
§1
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych
Lasów Państwowych na 2009 rok tymczasowe zasady sprzedaży
drewna stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
§2
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc
zarządzenie nr 52A dyrektora generalnego Lasów Państwowych
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łowe zadania dla poszczególnych członków zespołu ustala
przewodniczący.
4. Przewodniczący zespołu jest upoważniony do zapraszania
do prac, w charakterze doradców i konsultantów, innych
ekspertów oraz pracowników jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych, za zgodą kierowników jednostki.

z 31 października 2007 roku w sprawie ustalania sposobu sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe (znak: OM-906-1-349/07).
§3
Do końca 2008 roku sprzedaż drewna odbywać się będzie
na podstawie umów zawieranych w wyniku rozstrzygnięć procedur
przeprowadzonych zgodnie z zarządzeniem nr 52A dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 31 października 2007 roku w sprawie ustalania sposobu sprzedaży drewna przez Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (znak: OM-906-1-349/07),
w tym w szczególności: rokowań internetowych na 2008 rok, aukcji
i submisji oraz licytacji na e-drewno, w drodze sprzedaży drewna
po cenach detalicznych, ujętego w puli „detalicznej” i „dla odbiorców incydentalnych”.
§4
Schemat sposobów sprzedaży drewna w PGL LP przedstawia
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

1

Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r.; w § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę
(o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych „dyrektor generalny Lasów Państwowych wydaje
zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych”.

2

W § 8, ust. 1, pkt. 5 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określono, że „dyrektor generalny Lasów Państwowych
ustala w szczególności (...) zasady sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe....”.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
do zarządzenia nr 89 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 20 listopada 2008 r.
Tymczasowe zasady sprzedaży drewna
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
na 2009 rok
§1
Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:
1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z 2 lipca 2004
roku o swobodzie działalności gospodarczej.
2. Osoba fizyczna – osoba niewykonująca działalności gospodarczej.

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

§2
Warunki ogólne
Sprzedaż drewna prowadzona jest:
Przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych
(nadleśniczego, kierownika zakładu Lasów Państwowych);
Po cenie netto za 1 m3, powiększonej o należny podatek VAT;
Na bazie loco las po zrywce lub bez zrywki, albo loco składnica;
Na rynkach właściwych w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
§3
Procedury sprzedaży drewna
Wyróżnia się następujące procedury sprzedaży drewna dla
przedsiębiorców:
a) internetowe przetargi ograniczone w Portalu Leśno-Drzewnym (PL-D),
b) systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno”,
c) aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno”,
d) inne aukcje i submisje,
e) negocjacje handlowe.
Internetowe przetargi ograniczone w PL-D oraz systemowe
aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” odbywają się w okresach półrocznych (dwa razy w roku).
Przedsiębiorcy nabywają drewno po cenach, które wynikają
z rozstrzygnięć procedur sprzedaży, wymienionych w ust.1.
Osoby fizyczne nabywają drewno:
a) bezpośrednio w nadleśnictwie lub zakładzie Lasów Państwowych na podstawie cennika sprzedaży detalicznej,
b) w systemowych aukcjach internetowych w aplikacji
„e-drewno”,
c) w aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno”,
d) na aukcjach i submisjach.
Ceny minimalne do internetowych przetargów ograniczonych:
a) których przedmiotem są grupy handlowe zawierające więcej
niż jedną klasę jakości i grubości, określa się dla najniższej
klasy jakości i grubości za wyjątkiem drewna W0_STANDARD; w przypadku drewna W0_STANDARD cenę minimalną określa się dla klasy WC01 (drewna WC0 najniższej
klasy grubości);
b) dla pozostałych klas jakości i grubości ustalane są automatycznie
na podstawie przeliczników, jednakowych dla całego kraju;
c) określa się w tej samej wysokości dla wszystkich nadleśnictw
zgrupowanych w danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub dla grup nadleśnictw;
d) ustala dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych
w porozumieniu z nadleśniczymi.
Ceny minimalne do systemowej aukcji internetowej w aplikacji
„e-drewno” ustala się w taki sam sposób i w takiej samej wysokości, jak do internetowego przetargu ograniczonego. Ceny
wyjściowe ustala nadleśniczy lub kierownik zakładu.
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7. Ceny minimalne do aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno”
oraz na aukcjach i submisjach, jak też cennik cen detalicznych
ustala nadleśniczy lub kierownik zakładu Lasów Państwowych.
Cena detaliczna grup handlowych powinna być tworzona dla
nadleśnictw w następujący sposób: średnia cena transakcyjna
sprzedaży przedsiębiorcom za ostatni kwartał, powiększona
o marżę detaliczną, wynoszącą m.in. 15%. Powyższa zasada
nie dotyczy drewna opałowego.
8. Dopuszcza się, z puli drewna detalicznego, dla przedsiębiorców
nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie przerobu drewna, zakup do 30 m3 drewna w skali roku. Warunkiem
zakupu jest złożenie stosownego oświadczenia w jednostce
organizacyjnej LP, w której następuje zakup.
9. Procedurę negocjacji handlowych stosuje się do drewna
niesprzedanego w co najmniej jednej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno”.
10. Szczegółowe zasady uczestnictwa przedsiębiorców oraz osób
fizycznych w poszczególnych procedurach sprzedaży drewna
zawarte są w regulaminach, których pełna treść udostępniana
jest do publicznej wiadomości na stronie www.lasy.gov.pl w PL-D
oraz siedzibach nadleśnictw i zakładów Lasów Państwowych.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§4
Oferty sprzedaży, pule drewna
Roczna oferta sprzedaży drewna na 2009 rok zawiera następujące pule:
a) na internetowe przetargi ograniczone w PL-D, stanowiąca
70% ogólnej masy puli ofertowej dla przedsiębiorców;
b) na systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno”,
stanowiąca 30% ogólnej masy puli ofertowej dla przedsiębiorców;
c) na inne aukcje i submisje;
d) do sprzedaży detalicznej;
e) na potrzeby własne jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych.
Drewno niesprzedane:
a) na internetowym przetargu ograniczonym w PL-D powiększa
pulę drewna do sprzedaży na systemowej aukcji internetowej
w aplikacji „e-drewno”;
b) na systemowej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” jest
wystawiane na aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno”,
nieprzedane na tej aukcji może być sprzedane w procedurze
negocjacji handlowych lub przesunięte do puli detalicznej.
Roczny plan sprzedaży drewna na 2009 rok z podziałem
na pule, z uwzględnieniem wybranych sortymentów, wymienione
w ust. 1, zatwierdza dyrektor generalny Lasów Państwowych
(tabela nr 1 do załącznika). Przed uruchomieniem procedur
sprzedaży drewna udostępnia się go do publicznej wiadomości
w internetowym PL-D.
Oferta sprzedaży drewna na 2009 rok, zawarta w pulach wymienionych w ust. 1 – z wyłączeniem puli na potrzeby własne jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – kierowana jest
do przedsiębiorców (ust. 1a, 1b, 1c) i osób fizycznych (ust. 1b,
1c, 1d).
Podziału pul drewna przeznaczonego do sprzedaży w procedurze internetowego przetargu ograniczonego na okresy
półroczne dokonuje nadleśniczy lub kierownik zakładu. Ilość
drewna przeznaczonego do sprzedaży w danym półroczu
powinna wynosić 50% puli rocznej. Przy ustalaniu tej ilości
należy uwzględnić tradycyjny rozkład czasowy pozyskania
i sprzedaży drewna w ciągu roku, w odniesieniu do poszczególnych grup handlowych.
W przypadku, kiedy po pierwszym internetowym przetargu ograniczonym pozostanie niesprzedany surowiec w ilości powyżej
100 m3 w danej grupie handlowej, w poszczególnych nadleśnic-
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twach, dyrektor generalny Lasów Państwowych może podjąć
decyzję o ogłoszeniu drugiego przetargu. W drugim internetowym przetargu ograniczonym mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, których oferty kupna nie zostały zaspokojone w pierwszym przetargu.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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§5
Umowy, zabezpieczenie mienia Skarbu Państwa
Potwierdzeniem warunków sprzedaży drewna na podstawie
internetowego przetargu ograniczonego w PL-D, systemowej
aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” oraz aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” jest spisanie umowy, w pozostałych
przypadkach zawarcie umowy.
Sprzedający ma obowiązek zabezpieczyć w umowach interesy
Skarbu Państwa.
Przyjmuje się niżej wymienione formy zabezpieczenia za zakupione drewno:
a) gwarancja bankowa,
b) ubezpieczenie na koszt kupującego w wybranej przez
sprzedającego instytucji ubezpieczającej,
c) factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
d) cesja praw z lokaty,
e) kaucja pieniężna,
f) inne „produkty” zabezpieczenia płatności zaproponowane
przez bank, dające gwarancje zabezpieczenia interesu
Skarbu Państwa.
Zabezpieczenia w ust. 3 nie obowiązują w przypadku zastosowania przedpłaty.
Dopuszcza się ustalenie przez strony formy zabezpieczenia
płatności innej niż wymienione w ust. 3, dającej gwarancje
zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.
Przy sprzedaży detalicznej obowiązuje przedpłata.
Negocjacje handlowe ze strony Lasów Państwowych prowadzi
komisja powołana decyzją kierownika jednostki organizacyjnej,
składająca się z co najmniej trzech osób.
Z negocjacji sporządzany jest protokół zawierający ustalenia
komisji z nabywcą, zatwierdzany przez kierownika jednostki
organizacyjnej Lasów Państwowych.
Obowiązują trzy terminy płatności za zakupione drewno –
14-dniowy, 21-dniowy lub 30-dniowy. W przypadku wydłużenia
terminu płatności powyżej 30 dni, sprzedający naliczał będzie
od 31 dnia terminu płatności odsetki, zgodnie z ustawą

z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r., nr 139, poz.1323, z późniejszymi zmianami).
10. Odbiór i przygotowanie drewna powinno następować zgodnie
z harmonogramami ustalonymi przez strony w umowach. Zmiany
do ustalonego harmonogramu wymagają formy pisemnej i są
możliwe do wprowadzenia za zgodą stron. Rozliczenie harmonogramów następuje w przyjętych w umowie okresach czasowych. W przypadku przekroczenia odchyleń w realizacji sprzedaży lub zakupu w stosunku do ustalonych harmonogramem
ilości wynoszących +/- 5%, sprzedający lub kupujący zapłaci
karę umowną w wysokości 5,0% wartości nieodebranego lub
nieprzygotowanego do sprzedaży drewna.
§6
Zespół Leśno-Drzewny
1. Dyrektor generalny Lasów Państwowych w drodze decyzji powołuje Zespół Leśno-Drzewny (ZL-D), jej skład, w tym przewodniczącego oraz regulamin pracy.
2. ZL-D stanowi organ opiniodawczo-doradczy dyrektora generalnego Lasów Państwowych w sprawach związanych ze sprzedażą drewna.
§7
Postanowienia końcowe
1. W sprawach związanych ze sprzedażą drewna dyrektor generalny Lasów Państwowych wydaje stosowne decyzje, regulaminy i wytyczne.
2. Raz na kwartał dyrektor generalny Lasów Państwowych na
podstawie opinii ZL-D oraz własnych informacji i prognoz ocenia
sytuację na rynku surowca drzewnego. Jeżeli wyniki oceny będą
na to wskazywać, dyrektor generalny Lasów Państwowych może
dokonać zmian w zasadach sprzedaży drewna.
3. W przypadku wystąpienia gradacji szkodliwych owadów,
powodzi, suszy, wiatrołomów lub śniegołomów dyrektor generalny Lasów Państwowych może wprowadzić odmienne uregulowania doraźne, w celu zagospodarowania drewna pozyskanego w wyniku tych zjawisk.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
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ZAŁĄCZNIK NR 2
do zarządzenia nr 89 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 20 listopada 2008 r.

TABELA NR 1
do załącznika nr 1 zarządzenia nr 89 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 20 listopada 2008 r.
Szczegółowy podział pul drewna do sprzedaży w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
w rozbiciu na regionalne dyrekcje Lasów Państwowych

Lp.

Nazwa RDLP

Oferta
na
ograniczony
przetarg
internetowy
w PL-D

1

2

3

1.

BIAŁYSTOK

2.

KATOWICE

3.

KRAKÓW

4.

KROSNO

5.

LUBLIN

6.

ŁÓDŹ

7.

OLSZTYN

8.

PIŁA

9.

POZNAŃ

10.

SZCZECIN

11.

SZCZECINEK

12.

TORUŃ

13.

WROCŁAW

14.

ZIELONA GÓRA

15.

GDAŃSK

16.

RADOM

17.

WARSZAWA

Oferta
na systemową
aukcję
internetową
w aplikacji
„e-drewno”

Aukcje
i submisje

Detal

Potrzeby
własne

RAZEM

4

5

6

7

8

RAZEM LP
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REGULAMIN INTERNETOWYCH
PRZETARGÓW OGRANICZONYCH
W PORTALU LEŚNO-DRZEWNYM W 2009 ROKU

§1
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonująca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z 2 lipca 2004
roku o swobodzie działalności gospodarczej.
2. Użytkownik – osoba reprezentująca przedsiębiorcę, posiadająca
własny login i hasło dostępu do Portalu Leśno-Drzewnego.
§2
1. Internetowe przetargi ograniczone w Portalu Leśno-Drzewnym
(PL-D), są podstawową procedurą sprzedaży drewna w Lasach
Państwowych, prowadzoną w cyklach półrocznych, w których
ofertę ogólnej masy stanowi 70% puli ofertowej dla przedsiębiorców, określonej w § 4, ust. 1a załącznika nr 1 do zarządzenia.
2. Oferta sprzedaży drewna w internetowych przetargach ograniczonych przygotowana jest zgodnie z klasyfikacją rynków właściwych drewna, która zawarta jest w tabeli nr 1, stanowiącej
załącznik do regulaminu.
3. Oferta sprzedaży drewna sporządzana jest przez poszczególne
nadleśnictwa lub zakłady Lasów Państwowych i zawiera ilość
wyrażoną w metrach sześciennych (bez kory) danej grupy
handlowej oraz cenę minimalną wybranego sortymentu (klasy
jakościowo-wymiarowej).
4. Minimalna oferta sprzedaży na daną grupę handlową wynosi 50 m3.
5. Cena na poszczególne klasy jakościowo-wymiarowe wyliczana
jest przy zastosowaniu przeliczników, jednakowych dla całego
kraju.
6. Na daną grupę handlową obowiązują jednolite normy/warunki
techniczne. Żądanie przez przedsiębiorcę podwyższenia lub
obniżenia jakości, albo wymiarów w stosunku do norm/warunków
technicznych (drewno z wyborem) będzie skutkowało zmianą
cen drewna w wyniku negocjacji cenowej pomiędzy sprzedającym i kupującym przed spisaniem/zawarciem umowy.
7. Oferta zakupu drewna składana przez przedsiębiorcę na 2009
rok wynosi, łącznie w dwóch cyklach półrocznych, maksymalnie
70% faktycznie zrealizowanych zakupów w m3 w jednostkach
organizacyjnych Lasów Państwowych w okresie od 1 października 2007 r. do 30 września 2008 r. W każdym internetowym
przetargu półrocznym przedsiębiorca może złożyć ofertę zakupu
nie wyższą, niż 35% faktycznie zrealizowanych zakupów przez
przedsiębiorcę w jednostkach organizacyjnych LP w okresie od
1 października 2007 r. do 30 września 2008 r.
8. W drugim przetargu ograniczonym przedsiębiorca może złożyć
ofertę zakupu na drewno w ilości stanowiącej różnicę pomiędzy
ilością przez nich ofertowaną, a zakupioną w pierwszym przetargu ograniczonym, z zastrzeżeniem ust. 3.
9. W obu przetargach ograniczonych w danym półroczu stosuje się
takie same kryteria oceny ofert, procedury i ceny minimalne.
10. Elementami oceny oferty jest proponowana cena oraz wartość
zakupu drewna (suma wartości drewna zakupionego przez
nabywcę we wszystkich jednostkach organizacyjnych LP
w okresie rozliczeniowym, tj. od 1 października 2007 r.
do 30 września 2008 r., liczona w stosunku do 4 mln zł).
11. Ustala się następujące wagi poszczególnych kryteriów do oceny
oferty zakupu na drewno w internetowym przetargu ograniczonym w PL-D:
a) zaproponowana cena – 80%,
b) wartość zakupów w okresie rozliczeniowym – 20%.
12. Zastosowana punktacja będzie wyliczana dla każdej oferty
zakupu oddzielnie.
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13. Przedsiębiorca uzyskuje możliwość zakupu drewna w ilości
uzależnionej proporcjonalnie od oceny ofert.
14. Uczestnictwo w procedurze internetowego przetargu ograniczonego jest możliwe po zidentyfikowaniu użytkownika na
podstawie unikatowego loginu i hasła.
15. Przedsiębiorca może złożyć jedną ofertę na daną grupę
handlową w danym nadleśnictwie.
§3
1. Rejestracji w Portalu Leśno-Drzewnym dokonuje się na stronie
Zakładu Informatyki Lasów Państwowych – www.zilp.pl/drewno.
2. W celu aktywacji swojego konta użytkownik otrzymuje login
i hasło. Warunkiem otrzymania loginu oraz hasła jest wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego w wybranym nadleśnictwie lub regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych z jednoczesnym przekazaniem aktualnych (nie starszych niż trzy
miesiące od daty wystawienia, zaktualizowania lub urzędowego
potwierdzenia) dokumentów potwierdzających prowadzenie
działalności gospodarczej (firmy): zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS oraz
dokumentów, zaświadczających o nadaniu NIP i REGON.
3. Login i hasło nadane w latach ubiegłych zachowują swoją
ważność. Na potrzeby każdego kolejnego roku korzystania
z PL-D użytkownicy zarejestrowani w latach ubiegłych są
obowiązani do aktualizacji dokumentacji rejestrowej, o której
mowa w ust. 2, albo do złożenia oświadczenia o braku potrzeby
dokonania takiej aktualizacji. Dokumentację aktualizującą oraz
oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, składa
się w jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych, w której
nastąpiła rejestracja użytkownika.
4. Każdy przedsiębiorca podaje w formularzu zgłoszeniowym
wykaz osób upoważnionych do reprezentowania i korzystania
z Portalu Leśno-Drzewnego w jego imieniu.
§4
1. Oferta zakupu zgłoszona z danego konta, jest wiążąca dla użytkownika zarejestrowanego, legitymującego się tym kontem.
2. Użytkownicy zarejestrowani powinni chronić dane dotyczące
loginu i hasła przed ich udostępnieniem jednostkom, albo
osobom trzecim. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe nie ponosi odpowiedzialności za skutki celowego
lub niezamierzonego udostępnienia danych o loginie oraz haśle
jednostkom i osobom trzecim.
3. Podejrzenie o przedostaniu się danych o loginie oraz haśle
do wiadomości jednostek i osób trzecich, a także utrata
wiedzy o loginie i haśle powinny być bezzwłocznie zgłoszone
do jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, w której
zarejestrowano użytkownika, w celu czasowego zablokowania dostępu do PL-D. W razie zdarzeń, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym, jednostka organizacyjna Lasów
Państwowych, w której zarejestrowano użytkownika, obowiązana jest do wydania bez zbędnej zwłoki nowego loginu oraz
hasła, a także do odblokowania możliwości korzystania
z PL-D.
4. Wszelkie dane dotyczące wyników internetowego przetargu
ograniczonego dla poszczególnych przedsiębiorców traktuje się
jako informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa –
– zgodnie z art. 4, pkt 17 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się tajemnicę
zdefiniowaną w art. 11, ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. nr 153, poz.1503, z późn. zm.).
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§5
1. Warunkiem przystąpienia do internetowego przetargu ograniczonego jest wpłata wadium oraz akceptacja regulaminu.
2. Wadium uiszcza się przelewem przed złożeniem oferty w jednostce, w której nastąpiła rejestracja w PL-D.
3. Wadium może zostać złożone w postaci gwarancji bankowej.
4. Ustala się następujące wielkości wadium w internetowym przetargu ograniczonym w PL-D przy złożeniu oferty zakupu
drewna:
a) do 10 000 m3 – 3 tys. zł,
b) od 10 001 do 30 000 m3 – 15 tys. zł,
c) powyżej 30 000 m3 – 30 tys. zł.
5. Wadium podlega zwrotowi w terminie 14 dni po spisaniu wszystkich umów.
§6
1. Przedsiębiorcy uczestniczący w internetowym przetargu ograniczonym przyjmują do wiadomości, że zabezpieczeniem wykonania umowy, zgodnie z § 5, ust. 3 i 5, załącznika nr 1 do zarządzenia, są odpowiednio:
a) zakup na przedpłaty,
b) gwarancja bankowa,
c) ubezpieczenie na koszt kupującego w wybranej przez sprzedającego instytucji ubezpieczeniowej,
d) factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
e) cesja praw z lokaty,
f) kaucja pieniężna,
g) inne „produkty” zabezpieczenia płatności, zaproponowane
przez bank, dające gwarancje zabezpieczenia interesu
Skarbu Państwa.
2. Zabezpieczenia w ust. 1 nie obowiązują w przypadku zastosowania przedpłaty.
3. Dopuszcza się ustalenie przez strony innej formy zabezpieczenia płatności, niż wymienione w ust. 1, dające gwarancje
zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.
§7
1. Przedsiębiorca uczestniczący w internetowym przetargu ograniczonym jest zobowiązany do spisania umowy z jednostką organizacyjną LP sprzedającą drewno, w terminie do 30 dni od daty
ogłoszenia wyników.
2. Niespisanie umowy, w terminie o którym mowa w ust. 1, skutkuje
odstąpieniem od umowy przez jednostki organizacyjne Lasów
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Państwowych, zablokowaniem możliwości wzięcia udziału
w kolejnym internetowym przetargu ograniczonym w PL-D,
w systemowych aukcjach internetowych w aplikacji e-drewno
oraz w internetowych aukcjach e-drewno, jakie odbędą się
w 2009 roku oraz przepadkiem wadium.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wadium przepada
na rzecz jednostki organizacyjnej LP występującej jako pierwsza
o taką wypłatę, do jednostki, w której dokonano wpłaty wadium.
§8
Lasy Państwowe nie odpowiadają za skutki złożenia omyłkowej
oferty zakupu drewna.
§9
1. W przypadku wystąpienia błędów techniczno-informatycznych
po stronie Lasów Państwowych lub proceduralnych polegających na naruszeniu postanowień niniejszego regulaminu, przedsiębiorcy służy prawo złożenia reklamacji do nadleśnictwa lub
zakładu, w którym nastąpił błąd, za pośrednictwem formularza
znajdującego się na stronie PL-D, w terminie 7 dni od ogłoszenia
wyników.
2. W przypadkach spornych ostateczną decyzję co do zasadności
reklamacji podejmuje dyrektor właściwej regionalnej dyrekcji
Lasów Państwowych, działając w porozumieniu z dyrektorem
zakładu Informatyki Lasów Państwowych.
3. Termin podjęcia ostatecznej decyzji upływa w ciągu 21 dni od
daty ogłoszenia wyników internetowego przetargu ograniczonego w PL-D.
§ 10
Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika zarejestrowanego w PL-D jest warunkiem uprawniającym tego użytkownika do złożenia oferty zakupu oraz uczestniczenia w procedurze
internetowego przetargu ograniczonego.
Powyższy regulamin akceptuję:

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
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TABELA NR 1
do „Regulaminu internetowego przetargu ograniczonego w PL-D”

Klasyfikacja rynków właściwych surowca drzewnego z punktu widzenia substytucyjnej zdolności
do zaspokajania potrzeb i oczekiwań nabywców, z punktu widzenia możliwego przeznaczenia
drewna w trakcie przerobu, poziomu ceny, właściwości, w tym grubości oraz jakości surowca
drzewnego
Określenie podstawowego sortymentu
w układzie KJW;
nazwa grupy handlowej sortymentów; określenie rynku
właściwego
Drewno wielkowymiarowe (standard bez wyboru – W0)
nazwa handlowa – tartaczne*
Rynek właściwy drewna tartacznego
z dalszym podziałem ze względu
na gatunek drewna (np. rynek właściwy
drewna tartacznego sosnowego)

Drewno wielkowymiarowe (z wyborem
– W0) wybór dotyczy jakości,
sposobu wyróbki (np. w kłodach),
nazwa handlowa – tartaczne z wyborem
Rynek właściwy drewna tartacznego
z wyborem z dalszym podziałem
ze względu na gatunek drewna
oraz cel wyboru (np. rynek właściwy drewna sosnowego
tartacznego z wyborem dokonywanym po kątem
wydzielenia klas jakościowo-wymiarowych WA03)

Drewno wielkowymiarowe specjalne
– okleinowe**
Rynek właściwy drewna okleinowego
z dalszym podziałem ze względu
na gatunek drewna (np. rynek właściwy drewna
okleinowego dębowego)
Drewno wielkowymiarowe specjalne
– sklejkowe
Rynek właściwy drewna sklejkowego
z dalszym podziałem ze względu
na gatunek drewna
Drewno specjalne – na słupy
Rynek właściwy drewna do wyrobu słupów z dalszym
podziałem ze względu na gatunek drewna

BILP 12/2008

Klasa, grupa jakości; symbol

Klasa
jakościowo-wymiarowa

(WA0),
(WB0),
(WC0),
(WD)
– wszystkie gatunki –

WA02, WA03,
WB01, WB02, WB03, WC01,
WC02, WC03, WD1, WD2, WD3

WA03
– wszystkie gatunki –

WA03

WA/B02,
WA/B03
– wszystkie gatunki –

WA02, WB02,
WA03, WB03

WB/C01,
WB/C02
– wszystkie gatunki –

WB01, WC01,
WB02, WC02

WC01/2
– wszystkie gatunki –

WC01, WC02

(WC0)
– wszystkie gatunki –

WC01, WC02, WC03

(WC02/03)
– wszystkie gatunki –

WC02, WC03

(WD)
– wszystkie gatunki –

WD1, WD2, WD3

(WA1)
– wszystkie gatunki –

WA12, WA13

(WB1)
– wszystkie gatunki –

WB11, WB12, WB13

(WC1)
– wszystkie gatunki –

WC11, WC12, WC13
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Drewno stosowe użytkowe,
do przemysłowego zastosowania
Rynek właściwy drewna użytkowego
– przemysłowego z dalszym podziałem
na gatunki drewna
Drewno stosowe użytkowe,
do przemysłowego zastosowania;
przemysł energetyczny
Rynek właściwy drewna przemysłowo–energetycznego
z dalszym podziałem
ze względu na grupę gatunków drewna (np. rynek
właściwy drewna przemysłowo–energetycznego
iglastego)
Drewno stosowe typu opałowego,
do przemysłowego zastosowania
Rynek właściwy drewna opałowego, użytkowego –
przemysłowego z dalszym podziałem na gatunki drewna
Drewno stosowe użytkowe
do mechanicznego przerobu
Do średnicy 12 cm w górnym końcu
bez kory
Rynek właściwy drewna użytkowego cienkiego
do mechanicznego przerobu
z dalszym podziałem ze względu
na gatunek drewna
oraz długość sortymentów
Drewno stosowe użytkowe
do mechanicznego przerobu
Od średnicy 12 cm w górnym końcu
bez kory
Rynek właściwy drewna użytkowego grubego
do mechanicznego przerobu z dalszym podziałem
ze względu na gatunek drewna oraz ze względu
na długość sortymentów
Drewno kopalniakowe standardowe
do mechanicznego przerobu
Rynek właściwy drewna kopalniakowego
z dalszym podziałem
ze względu na gatunek drewna
Drewno specjalne na słupy średniowymiarowe
Rynek właściwy drewna na słupy średniowymiarowe
z dalszym podziałem ze względu na gatunek drewna
Żerdzie przemysłowe
Drewno średniowymiarowe przemysłowe
Rynek właściwy żerdzi przemysłowych oraz drewna
średniowymiarowego przemysłowego z dalszym
podziałem
ze względu na grupę gatunkową drewna
Żerdzie do innego zastosowania (gospodarcze)
Rynek właściwy żerdzi gospodarczych
z dalszym podziałem ze względu
na grupę gatunkową drewna
Drobnica tyczkowa przemysłowa
Drobnica opałowa
Rynek właściwy drobnicy tyczkowej przemysłowej
z dalszym podziałem
ze względu na grupę gatunkową drewna
Drobnica tyczkowa do mechanicznego przerobu
(programy ogrodowe)
Rynek właściwy drobnicy tyczkowej
do programów ogrodowych
z dalszym podziałem na grupę gatunkową drewna
Programy ogrodowe, średnica w gk bez kory 5–7cm
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S2A
– wszystkie gatunki –

S2A

S2ac
iglaste
liściaste

S2AC

S2ap
– wszystkie gatunki –

S2AP

S2Bc
– wszystkie gatunki –

S2B K

S2B D

S2Bg
– wszystkie gatunki –

S2B K

S2B D

S10
– wszystkie gatunki –

S11
– wszystkie gatunki –

S10

S11

S3a
iglaste/liściaste

S3b
iglaste/liściaste

M1
iglaste/liściaste
M2
iglaste/liściaste

M1
iglaste/liściaste
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Surowiec na zrębki leśne przemysłowe
Rynek właściwy surowca drzewnego
na zrębki leśne przemysłowe z dalszym podziałem
ze względu na grupę gatunkową drewna

S3A + M1
iglaste/liściaste

S3A, M1

Zrębki leśne przemysłowe
Rynek właściwy zrębków leśnych przemysłowych

zp

zp

Zrębki leśne opałowe
Rynek właściwy zrębków leśnych opałowych

zo

zo

Karpina przemysłowa
Rynek właściwy karpiny przemysłowej

kp

kp

Karpina opałowa
Rynek właściwy karpiny opałowej

ko

ko

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

REGULAMIN SYSTEMOWEJ AUKCJI INTERNETOWEJ
W APLIKACJI „E-DREWNO”
ORAZ
AUKCJI INTERNETOWEJ W APLIKACJI „E-DREWNO”
NA 2009 ROK
§1
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonująca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z 2 lipca 2004
roku o swobodzie działalności gospodarczej.
2. Osoba fizyczna – osoba niewykonująca działalności gospodarczej.
3. Przedstawiciel – osoba reprezentująca uczestnika licytacji,
posiadająca własny login i hasło dostępu.
4. Licytacja – wszelkie działania podejmowane w trakcie trwania
aukcji przez uczestników licytacji.
5. Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych – regionalna
dyrekcja Lasów Państwowych, nadleśnictwo, zakład Lasów
Państwowych.
6. Jednostka macierzysta LP – regionalna dyrekcja Lasów
Państwowych, nadleśnictwo, zakład Lasów Państwowych,
wskazana przez użytkownika przy rejestracji w serwisie
aukcyjnym „e drewno”.
7. Kierownik jednostki organizacyjnej LP – dyrektor regionalnej
dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczy, kierownik zakładu
Lasów Państwowych.
8. Alias – nazwa (pseudonim) uczestnika licytacji widoczna
w trakcie licytacji.
9. Cena minimalna – najniższa akceptowana cena przez organizatora aukcji.
10. Zarejestrowanie oferty – ujawnienie się (przyjęcie) oferty
w rankingu ofert aukcji.
§2
1. Systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” są procedurami sprzedaży drewna w Lasach Państwowych, w których
ofertę sprzedaży stanowi 30% ogólnej puli ofertowej dla przedsiębiorców.
2. Systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” w Portalu
Leśno-Drzewnym (PL-D), są prowadzone dwa razy w roku.
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3. Pulę drewna na systemowe aukcje internetowe w aplikacji
„e-drewno” powiększa drewno niesprzedane w ograniczonym
przetargu internetowym w PL-D.
4. Nie tworzy się puli drewna do sprzedaży na aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno”. Na aukcjach tych wystawia się
drewno niesprzedane w systemowych aukcjach internetowych
w aplikacji „e-drewno”, drewno zakontraktowane w umowach
a nieodebrane przez kupujących i inne drewno, którego pozyskania nie można było zaplanować. Aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” prowadzone są przez cały rok, w zależności
od uzupełnianej na bieżąco oferty drewna, opisanej w zdaniu
poprzednim.
§3
1. Do licytacji w serwisie aukcyjnym „e-drewno” mogą przystąpić
przedsiębiorcy zarejestrowani w PL-D oraz osoby fizyczne.
2. W stosunkach cywilno-prawnych, związanych z daną aukcją,
Skarb Państwa reprezentuje kierownik jednostki organizacyjnej
Lasów Państwowych.
3. Sposób udostępnienia warunków aukcji wskazuje niniejszy
regulamin.
§4
1. Korzystanie z serwisu aukcyjnego „e-drewno” jest możliwe po
zidentyfikowaniu na podstawie loginu, hasła i wpisaniu ujawnionego na ekranie kodu potwierdzenia.
2. Uczestnik licytacji reprezentujący przedsiębiorcę korzysta
z loginu i hasła nadawanego w trakcie rejestracji w PL-D.
3. Rejestracji przedsiębiorcy w serwisie aukcyjnym „e-drewno”
dokonuje administrator w jednostce macierzystej LP, wskazując
(na podstawie danych z formularza zgłoszeniowego) przedstawicieli uprawnionych do licytowania w jego imieniu oraz przedstawicieli uprawnionych do obserwowania licytacji. Osoby
uprawnione do licytowania muszą posiadać upoważnienie
do reprezentacji.
4. W celu zmiany przedstawiciela uprawnionego do licytowania
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należy złożyć upoważnienie do działania w imieniu uczestnika
licytacji do siedziby jednostki macierzystej LP. Pierwszego logowania w serwisie dokonuje osoba upoważniona do reprezentacji.
5. Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej,
dokonuje samodzielnej rejestracji na stronie www.e-drewno.pl.
6. W celu aktywacji konta należy dostarczyć do jednostki macierzystej LP podpisany niniejszy regulamin. Po zweryfikowaniu
danych nastąpi aktywacja konta użytkownika. W przypadku
osoby fizycznej konieczna jest weryfikacja danych osobowych
z dokumentu potwierdzającego tożsamość.
7. Wszelkie dane dotyczące wyników systemowych aukcji internetowych oraz aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno” poszczególnych przedsiębiorców traktuje się jako informację stanowiącą
tajemnicę przedsiębiorstwa – zgodnie z art. 4, pkt 17 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów; przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się tajemnicę zdefiniowaną w art. 11, ust. 4
ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz.1503, z późn.
zm.).
§5
1. W licytacji w serwisie aukcyjnym „e-drewno” nie mogą uczestniczyć klienci, którzy odstąpili od podpisania lub wykonania umów
na sprzedaż drewna, wynikających z trybów zawierania umów
określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 89 dyrektora
generalnego Lasów Państwowych z 20 listopada 2008 roku
w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie
Leśnym Lasy Państwowe (dostępne na www.zilp.pl/drewno,
w internetowym PL-D, na stronie www.lasy.gov.pl). Jednostki
organizacyjne LP mają obowiązek uniemożliwienia takiemu
klientowi udziału w aukcjach w danym półroczu poprzez wprowadzenie odpowiedniej blokady.
2. Blokadę zakłada się także każdemu klientowi, u którego wystąpią
należności przeterminowane. Blokada założona na skutek zaistnienia należności przeterminowanych jest usuwana po uregulowaniu tych należności.
§6
Pozostałymi warunkami dopuszczenia do aukcji „e-drewno” są:
1. Wpłacenie wadium w jednostce macierzystej Lasów Państwowych (w której nastąpiła rejestracja w PL-D).
2. Akceptacja regulaminu.
3. Zgoda na gromadzenie i przechowywanie danych zgodnie
z wymaganiami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r., nr 101, poz. 926,
z późn. zm.).
§7
1. Wadium upoważnia do wzięcia udziału we wszystkich aukcjach
w serwisie aukcyjnym „e-drewno”, organizowanych przez PGL
Lasy Państwowe. Wysokość wadium wynosi 3000 zł.
2. Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych sprzedająca
drewno, zobowiązana jest do zarejestrowania w serwisie
aukcyjnym „e-drewno” faktu wpłacenia wadium przez kupującego w ciągu dnia roboczego, w którym powzięła informacje
o wpłacie wadium na konto bankowe lub do kasy.
3. Wypłata wadium jest możliwa, jeśli kupujący nie bierze udziału
w żadnej licytacji i podpisał wszystkie umowy będące następstwem wygranych licytacji.
§8
W przypadku, gdy na etapie spisywania umowy w odniesieniu
do zwycięzców aukcji ujawnione zostaną sytuacje wymienione
w § 5, ust. 2 i nie zostaną one usunięte do dnia podpisania umowy,
kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych
może ogłosić unieważnienie aukcji w tej części, której te przeszkody
dotyczą, a licytanci ci będą w danym roku pozbawieni prawa
do uczestniczenia w innych aukcjach.
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§9
Przedmiotem aukcji jest pula drewna określonej grupy handlowej o podobnej charakterystyce szczegółowej, przeznaczona do
sprzedaży aukcyjnej w danej jednostce organizacyjnej LP.
§ 10
Publikacja aukcji w serwisie aukcyjnym „e-drewno” jest równoznaczna z jej ogłoszeniem. Szczegółowa charakterystyka licytowanego drewna zawarta jest w treści aukcji:
1. Przewidywany czas trwania aukcji (bez uwzględnienia
dogrywki).
2. Pula licytowanego drewna.
3. Minimalna masa transportowa.
4. Cena wyjściowa.
5. Sortyment/grupa handlowa.
6. Szacunkowy układ klas jakości i grubości.
7. Cennik poszczególnych klas jakości i grubości.
8. Wzór umowy.
§ 11
Cenę wyjściową oraz cenę minimalną ustala się zgodnie
z obowiązującymi zasadami sprzedaży drewna w Lasach Państwowych.
§ 12
1. Licytowana cena dotyczy 1 m3 (jednego metra sześciennego)
drewna. Jest to cena netto (bez VAT).
2. Przedmiotem licytacji puli drewna, zawierającej więcej niż jedną
klasę jakości i grubości, jest najniższa klasa jakości i grubości
za wyjątkiem drewna W0_STANDARD, gdzie licytowana jest
cena klasy WC01 (drewna WC0 najniższej klasy grubości).
3. Cena pozostałych klas jakości i grubości ustalana jest automatycznie przez zastosowanie przeliczników jednakowych dla
całego kraju.
4. Ceny wszystkich wylicytowanych klas jakości i grubości zaokrąglane są do pełnych złotych wg zasady: do 49 groszy – w dół,
od 50 groszy – w górę.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

§ 13
Licytacja przebiega według następujących reguł:
Uczestnicy licytacji mogą podawać ceny niższe lub wyższe od
ceny wyjściowej.
Podana cena nie może być mniejsza od ceny minimalnej.
Zwycięzcami aukcji zostają uczestnicy licytacji, którzy zaoferowali najwyższą cenę za część lub całość puli drewna.
Jeżeli złożono oferty z tą samą ceną, o przyjęciu oferty decyduje
termin jej zgłoszenia (wygrywa oferta zgłoszona wcześniej).
Masa oferty może zostać zredukowana (ostatniemu uczestnikowi licytacji na liście) w wyniku wystąpienia wyższych ofert.
W przypadku zredukowania masy oferta wygrywająca opatrzona
jest literą „R”.
Jeżeli w wyniku redukcji przydzielonej puli drewna uczestnik licytacji wygrywa masę mniejszą od określonej przez siebie jako
minimalna, przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy bez
konsekwencji prawnych, a tę ilość drewna uznaje się za niezlicytowaną.
Jeżeli w wyniku redukcji przydzielonej puli drewna uczestnik licytacji wygrywa masę mniejszą od określonej przez jednostkę
organizacyjną Lasów Państwowych jako minimalna ilość transportowa, jego oferta zostaje odrzucona, a tę ilość drewna uznaje
się za niezlicytowaną. Oferta taka w rankingu ofert oznakowana
jest literą „T”.
Jeżeli uczestnik licytacji złoży ofertę wygrywającą w czasie obejmującym okres trzydziestu sekund do planowanego zakończenia aukcji (obowiązuje czas widoczny w lewym górnym rogu
ekranu), czas trwania aukcji przedłuża się o taką liczbę sekund,
jaka odpowiada różnicy: 30 sekund minus liczba sekund
do planowanego zakończenia aukcji w chwili zarejestrowania
ww. oferty.
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9. Reguła ta ma odpowiednie zastosowanie, jeśli przebicie nastąpi
w trakcie wydłużonego czasu licytacji.
10. Opisany w punkcie 9 mechanizm przedłużenia aukcji nazywany
jest dalej dogrywką.
11. O uruchomieniu dogrywki informuje napis „DOGRYWKA”,
widoczny zamiast czasu do zakończenia licytacji.
12. Dogrywka kończy się, jeśli przez 30 sekund nie zostanie złożona
kolejna oferta wygrywająca.
13. Jako potwierdzenie przyjęcia oferty system generuje e-mail
przesyłany na adres poczty elektronicznej uczestnika licytacji.
§ 14
1. Uczestnik licytacji może złożyć dowolną liczbę ofert w ramach
jednej aukcji.
2. Uczestnik licytacji, korzystając ze stosownego formularza,
składa ofertę wypełniając następujące pola:
1) ilość drewna do zakupu w danej aukcji;
2) minimalną ilość drewna do zakupu w danej aukcji;
3) termin płatności (14 dni, 21 dni, 30 dni lub przedpłata);
4) cenę zakupu drewna.
§ 15
Każdy uczestnik licytacji może na bieżąco śledzić przebieg
aukcji, mając do wglądu następujące informacje:
1. Aliasy uczestników licytacji.
2. Aktualny stan rozstrzygnięcia licytacji (masa wylicytowana
w danym momencie, ceny zakupu oraz miejsce w rankingu
ofert).
3. Datę i czas złożenia ofert.
§ 16
Uczestnik licytacji może zmieniać swoją ofertę według następujących reguł:
1. Jeżeli jego oferta jest jedną z wygrywających, może zmieniać
masę i cenę tylko w górę.
2. Jeżeli jego oferta zostanie przelicytowana powodując utratę
udziału w puli drewna, może zmieniać wszystkie parametry
oferty w dowolnym kierunku (tak jakby składał nową ofertę).
§ 17
1. Uczestnicy licytacji przyjmują do wiadomości, że zabezpieczeniem wykonania umowy jest, zgodnie z § 5, ust. 3 i 5 załącznika
nr 1 do zarządzenia, odpowiednio:
a) zakup na przedpłaty,
b) gwarancja bankowa,
c) ubezpieczenie na koszt kupującego w wybranej przez sprzedającego instytucji ubezpieczeniowej,
d) factoring pełny (koszt factoringu obciąża kupującego),
e) cesja praw z lokaty,
f) kaucja pieniężna,
g) inne „produkty” zabezpieczenia płatności zaproponowane
przez bank, dające gwarancje zabezpieczenia interesu
Skarbu Państwa.
2. Zabezpieczenia w ust. 1 nie obowiązują w przypadku zastosowania przedpłaty.
3. Dopuszcza się ustalenie przez strony innej formy zabezpieczenia płatności niż wymienione w ust. 1, dające gwarancje
zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.
§ 18
1. Uczestnik licytacji, który wygrał aukcję, jest zobowiązany
do spisania umowy z jednostką organizacyjną LP sprzedającą
drewno, w terminie 14 dni.
2. Niespisanie umowy, o której mowa w punkcie 1, skutkuje odstąpieniem od umowy przez jednostki organizacyjne Lasów
Państwowych, zablokowaniem możliwości wzięcia udziału
w internetowym przetargu ograniczonym w PL-D, systemowej
aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” oraz w internetowych
aukcjach „e-drewno” w danym półroczu.
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W sytuacjach losowych można odstąpić od powyższej zasady.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wadium przepada
na rzecz jednostki organizacyjnej LP, występującej jako pierwsza
o taką wypłatę, do jednostki, w której wpłacono wadium.
4. Przepadek wadium nie wyklucza dochodzenia przez kierownika
jednostki organizacyjnej LP, występującego w roli sprzedawcy,
naprawienia szkody z wykorzystaniem przepisów prawa
powszechnie obowiązującego.
5. Blokada, o której mowa w ust. 2, nakładana jest także w przypadku jednostronnej rezygnacji przez przedsiębiorcę z realizacji
umowy lub jej części po jej podpisaniu.
§ 19
1. Od rozstrzygnięcia licytacji jej uczestnik może składać skargę
do kierownika jednostki organizacyjnej LP, w której przeprowadzano licytację, w terminie 3 dni roboczych od zakończenia
aukcji. Termin ten oblicza się w sposób następujący: termin
zaczyna biec dnia następnego po dniu zakończenia licytacji.
Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny
od pracy lub w sobotę, za ostatni dzień terminu uważa się
najbliższy następny dzień powszedni.
2. W powyższym terminie skarga powinna zostać dostarczona
do kierownika jednostki organizacyjnej LP w taki sposób, aby
mógł się on zapoznać ze skargą.
3. Skarga może zostać złożona w siedzibie jednostki organizacyjnej LP lub przesłana za pośrednictwem poczty lub innych
upoważnionych podmiotów, jednak do oceny czy skarga została
wniesiona w terminie, brany będzie pod uwagę moment doręczenia skargi, a nie moment jej nadania. Dopuszcza się wniesienie skargi za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej (skan skargi).
4. Wymagane elementy skargi to:
a) numer aukcji,
b) przedstawienie zarzutów konkretnego naruszenia regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa,
c) podpis wnoszącego (lub wnoszących skargę) z podaniem
imienia i nazwiska.
5. Podmiot wnoszący skargę nie będzie wzywany do uzupełnienia
braków skargi.
6. Skarga spóźniona lub niedopuszczalna (nieprzedstawiająca
zarzutów) zostaje odrzucona.
7. Skarga niezasługująca na uwzględnienie (niezasadna) zostaje
oddalona.
8. Uwzględnienie skargi wiąże się z unieważnieniem aukcji
w całości lub części. Informacja o unieważnieniu aukcji przekazywana jest do wszystkich uczestników licytacji oraz zamieszczana na stronie głównej serwisu aukcyjnego „e-drewno”.
9. Decyzja kierownika jednostki organizacyjnej LP jest ostateczna.
§ 20
1. Każdorazowe przystąpienie do licytacji oznacza akceptację
regulaminu w aktualnym brzmieniu. Aktualny regulamin dostępny
jest na stronie serwisu aukcyjnego „e-drewno”.
2. W przypadku zmiany regulaminu wymagana jest jego akceptacja po zalogowaniu się do serwisu aukcyjnego „e-drewno”.
Brak akceptacji uniemożliwia uczestniczenie w aukcjach.
§ 21
1. Oferta zgłoszona z danego konta użytkownika jest wiążąca,
dlatego nie powinien on ujawniać osobom trzecim swojego hasła
umożliwiającego zalogowanie się w serwisie.
2. LP nie ponoszą odpowiedzialności za skutki udostępnienia hasła
osobom trzecim. W przypadku wystąpienia podejrzeń o możliwości wejścia osób trzecich w posiadanie hasła, użytkownik jest
zobowiązany niezwłocznie zmienić hasło.
§ 22
1. Do obowiązków użytkownika serwisu aukcyjnego „e-drewno”
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należy troska o to, aby składane za pośrednictwem jego konta
oferty nie były lekkomyślne, czy też złożone omyłkowo bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji prawnych złożenia
oferty.
2. Lasy Państwowe nie odpowiadają za skutki złożenia omyłkowej
oferty.

§ 24
1. Lasy Państwowe zastrzegają sobie prawo do unieważnienia
aukcji w całości lub części z ważnego powodu.
2. Informacja o powodach unieważnienia aukcji przekazywana jest
do wszystkich uczestników licytacji oraz zamieszczana
na stronie głównej serwisu aukcyjnego „e-drewno”.

§ 23
1. Do prawidłowej obsługi serwisu aukcyjnego „e-drewno” sprzęt
komputerowy musi spełniać wymagania określone w sekcji
„O bezpieczeństwie” na stronie serwisu.
2. Lasy Państwowe nie ponoszą odpowiedzialności za skutki
błędów oprogramowania użytkownika, awarii jego sprzętu
komputerowego, albo awarii telekomunikacyjnej.

Powyższy regulamin akceptuję:

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

RAMOWE WARUNKI
PROWADZENIA AUKCJI I SUBMISJI
§1
1. W systemie aukcji i submisji sprzedawane jest drewno o specjalnych, najwyższych cechach jakościowo-wymiarowych i technicznych z wydzielonej puli.
2. Do uczestnictwa w aukcjach i submisjach uprawnieni są wszyscy
nabywcy spełniający określone kryteria, podane w regulaminach i zasadach ustalonych przez poszczególne RDLP.
§2
1. Szczegółowe warunki aukcji i submisji ustala kierownik jednostki
organizacyjnej Lasów Państwowych, prowadzący aukcje
lub submisje.
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2. Nadzór nad prawidłowym ustaleniem zasad aukcji i submisji
oraz jej przebiegiem sprawuje dyrektor regionalnej dyrekcji
Lasów Państwowych.

Powyższy regulamin akceptuję:

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
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ZARZĄDZENIE NR 90
dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 20 listopada 2008 r.
W SPRAWIE ZMIANY ZAŁĄCZNIKA NR 2
DO ZARZĄDZENIA NR 45
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH Z 28 KWIETNIA 1999 R.
W SPRAWIE OKREŚLENIA ORGANIZACJI
I ZAKRESU DZIAŁANIA POSTERUNKÓW
STRAŻY LEŚNEJ W NADLEŚNICTWACH
ORAZ GRUP INTERWENCYJNYCH STRAŻY LEŚNEJ
W REGIONALNYCH DYREKCJACH
LASÓW PAŃSTWOWYCH,
A TAKŻE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD SZKOLENIA
STRAŻNIKÓW LEŚNYCH (ZNAK: GO-021-230/99)
GS-021-2/08
Na podstawie art. 47, ust. 1c ustawy z 28 września 1991 r.
o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późn.
zm.) oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia
nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
z 18 maja 1994 r., w sprawie nadania Statutu Państwowemu
Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje.

§1
Wprowadzam do stosowania w Państwowym Gospodarstwie
Leśnym Lasy Państwowe szczegółowe zasady szkolenia kandydatów do pracy w Straży Leśnej i strażników leśnych, stanowiący
załącznik nr 2.
§2
Traci moc dotychczasowy załącznik nr 2 do zarządzenia nr 45
dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 28 kwietnia 1999 r.
w sprawie określenia organizacji oraz zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży
Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, a także
szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych (znak:
GO-021-230/99).
§3
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem,
w odniesieniu do organizacji, zakresu działania i zasad szkolenia
strażników leśnych, mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy: kodeksu pracy, ustawy z 28
września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 45,
poz. 435, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze. Zastosowanie mają
także uregulowania wewnętrzne, obowiązujące w PGL Lasy
Państwowe, o ile nie są sprzeczne z uregulowaniami niniejszego
zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

ZAŁĄCZNIK NR 2
do zarządzenia nr 45 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 28 kwietnia 1999 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA KANDYDATÓW
DO PRACY W STRAŻY LEŚNEJ I STRAŻNIKÓW LEŚNYCH
§1
Szkolenie i doskonalenie zawodowe obejmuje wszystkich strażników leśnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Lasów
Państwowych.
Ustala się następujące poziomy szkolenia strażników leśnych:
– centralne, organizowane przez Dyrekcję Generalną Lasów
Państwowych,
– regionalne, organizowane przez regionalne dyrekcje Lasów
Państwowych,
– podstawowe, organizowane przez nadleśnictwa.
§2
1. Na szczeblu centralnym prowadzi się kurs dla kandydatów
do pracy w Straży Leśnej oraz szkolenie doskonalące i specjalistyczne dla strażników leśnych.
2. Kurs dla kandydatów do pracy Straży Leśnej obejmuje zagadnienia określone w programie szkolenia.
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3. Szkolenie doskonalące i specjalistyczne dla strażników leśnych
obejmuje zagadnienia mające na celu ochronę lasu przed szkodnictwem i zwalczanie szkodnictwa leśnego oraz poprawę efektywności funkcjonowania Straży Leśnej, a także praktyczne
stosowanie uprawnień.
§3
Na szczeblu regionalnym, organizowanym przez RDLP przynajmniej raz w roku, prowadzi się szkolenia doskonalące dla wszystkich strażników leśnych z terenu RDLP. Programy szkolenia
powinny obejmować, między innymi, tematykę:
1) wybrane elementy prawa i praktycznego jego stosowania
w zakresie prowadzonych spraw, podstawy kryminalistyki;
2) profilaktyka i zapobieganie szkodnictwu leśnemu, taktyka
ochrony, elementy samoobrony, trening strzelecki, leśna
prewencja ppoż.;
3) zastosowanie informatyki w ochronie lasu i zwalczaniu szkod-
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4)
5)
6)
7)

nictwa, założenia Systemu Informatycznego Lasów Państwowych;
kontrola i kierowanie ruchem drogowym;
pierwsza pomoc w nagłych wypadkach;
szkolenie brakarskie w zakresie sortymentacji drewna;
działania edukacyjne strażników leśnych.

§4
Na szczeblu podstawowym, organizowanym przez nadleśnictwa, prowadzi się okresowe szkolenia w celu zapoznania strażników leśnych i innych pracowników Służby Leśnej posiadających
uprawnienia strażnika leśnego, z aktualnymi przepisami dotyczącymi zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa

leśnego oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony
mienia.
§5
Programy szkoleń centralnych, o których mowa w § 2, opracowuje oraz ustala ich częstotliwość główny inspektor Straży Leśnej
w uzgodnieniu z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych.
§6
Za opracowanie programów szkoleń regionalnych i podstawowych, o których mowa w § 3 i 4, oraz ich częstotliwość odpowiedzialni są stosownie dyrektorzy RDLP i nadleśniczowie.

Program szkolenia:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Razem
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Temat
Elementy prawa karnego
Organizacja i zasady funkcjonowania systemu ochrony lasów
przed szkodnictwem
Zasady określania wyrządzonych szkód
Organizacja oraz zakres działania posterunków
i grup interwencyjnych
Sposób obsługi urządzeń kancelaryjnych
związanych z funkcjonowaniem posterunku
Zasady prowadzenia postępowania dochodzenia w sprawach
dotyczących zagarnięcia drewna z lasu państwowego;
postępowanie odwoławcze
Omówienie obowiązujących druków procesowych
i sposób ich wypełniania na podanym przykładzie
Egzekwowanie zasądzonych należności
Praktyczne sporządzanie i kompletowanie dokumentów procesowych,
według podanych założeń, w sprawie o kradzież drewna w LP
Sposób postępowania w sprawach o wykroczenia;
sporządzanie wniosku o ukaranie
Podstawy kryminalistyki dotyczące zabezpieczania śladów
w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego
Zasady sortymentacji i klasyfikacji drewna
Ochrona przyrody i udostępnianie lasu
Prawo łowieckie, zwalczanie kłusownictwa
Ewidencja drewna i jego obrót
Nauka o broni – szkolenie strzeleckie, egzamin
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Elementy samoobrony
Kontrola ruchu drogowego
Zarys historii ochrony lasu przed szkodnictwem
Elementy ochrony informacji niejawnych i obiegu dokumentów
Rola strażników leśnych w działaniach edukacyjnych
Podstawy informatyki i obsługi komputera

Wykłady
(h)
12
4

Ćwiczenia
(h)
–
–

Razem
(h)
12
4

3
5

–
–

3
5

2

2

4

20

–

20

4

8

12

1
1

–
9

1
10

6

5

11

4

–

4

1
4
4
3
8
1
1
3
3
3

3
–
–
–
8
3
11
4
–
–

4
4
4
3
16
4
12
7
2
3

2
3
97

–
8
61

2
11
156
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ZARZĄDZENIE NR 91
dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 26 listopada 2008 roku
W SPRAWIE ZMIANY NAZWY I SIEDZIBY
NADLEŚNICTWA RADYMNO
W REGIONALNEJ DYREKCJI
LASÓW PAŃSTWOWYCH KROSNO

z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r.,
nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje.
§1
Z dniem 1 stycznia 2009 r. Nadleśnictwo Radymno w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Krosno zmienia dotychczasową
nazwę i siedzibę na: Nadleśnictwo Jarosław z siedzibą w Koniaczowie.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

OR-0151-8/2008
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50
ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, a także w związku z upoważnieniem zawartym w art. 32, ust. 3, pkt 2) i art. 33, ust. 1 ustawy

DECYZJA NR 91
dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 14 listopada 2008 r.
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PROWIZORIUM
PLANU FINANSOWO-GOSPODARCZEGO
REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH
EP-1-0337/49/08
Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r.
o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późn. zm.) oraz § 6,
ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 grudnia 1994 r. w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z 1994 r., nr 134,
poz. 692), a także w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do
zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje.
§1
Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego
na rok 2009 dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych:
– Białystok,
– Gdańsk,
– Katowice,
– Kraków,
– Krosno,
– Lublin,
– Łódź,
– Olsztyn,
– Piła,
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DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

– Poznań,
– Radom,
– Szczecin,
– Szczecinek,
– Toruń,
– Warszawa,
– Wrocław,
– Zielona Góra
obejmujące, odrębnie dla każdej RDLP, następujące tabele (załączniki bez publikacji – przyp. red.):
1. Przychody, koszty i wynik (załącznik nr 1).
2. Zadania finansowane ze środków budżetowych oraz prognoza
dochodów budżetu państwa (załącznik nr 1a).
3. Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych (załącznik nr 2).
4. Zatrudnienie i wynagrodzenia (załącznik nr 3).
5. Wybrane zadania rzeczowe (załącznik nr 4).
6. Rozrachunki wewnętrznobranżowe (załącznik nr 5).
7. Działalność jednostek finansowanych z narzutu na utrzymanie
jednostek nadrzędnych, zgodnie ze strukturą organizacyjną
RDLP (załącznik nr 6).
§2
Dane, o których mowa w § 1, powinny być podstawą opracowania planów, o których mowa w § 6, ust. 2 rozporządzenia w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
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DECYZJA NR 92
dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 14 listopada 2008 r.
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PROWIZORIUM
PLANU ZAKŁADÓW O ZASIĘGU KRAJOWYM
EP-1-0337/50/2008
Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r.
o lasach (Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435) oraz w związku z § 6
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
nadanego zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje.

1. Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych w Warszawie,
2. Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych
w Bedoniu,
3. Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie,
4. Zakładu Informatyki Lasów Państwowych,
5. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych,
obejmujące, odrębnie dla każdego zakładu (załączniki bez publikacji – przyp. red.):
1. Plan przychodów, kosztów i wyniku (załącznik nr 1),
2. Plan finansowania rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych (załącznik nr 2),
3. Plan zatrudnienia i wynagrodzeń (załącznik nr 3).
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego
na rok 2009 zakładu Lasów Państwowych o zasięgu krajowym:

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

DECYZJA NR 93
dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 14 listopada 2008 r.

§1
Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na rok 2009, stanowiące
załącznik nr 1 (bez publikacji – przyp. red.) do niniejszej decyzji.

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PROWIZORIUM
PLANU FINANSOWO-GOSPODARCZEGO

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH
EP-1-0337/51/08
Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r.
o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435) oraz w związku z § 6
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
nadanego zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. ustalam, co następuje.
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DECYZJA NR 94
dyrektora generalnego Lasów państwowych
z 24 listopada 2008 r.

W SPRAWIE POWOŁANIA
KOMISJI EGAZAMINACYJNEJ
KURSU PODSTAWOWEGO
DLA KANDYDATÓW DO PRACY
W STRAŻY LEŚNEJ

§1
Powołuję komisję egzaminacyjną, zwaną dalej komisją, celem
przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów do pracy w Straży
Leśnej w składzie:
1. Tadeusz Pasternak, główny inspektor Straży Leśnej DGLP –
– przewodniczący
2. Adam Jamka, inspektor Straży Leśnej w RDLP Radom –
– członek
3. Lech Mikołajczyk, inspektor Straży Leśnej w RDLP Łódź –
– członek.
§2
Do zadań komisji należy przeegzaminowanie kandydatów
do pracy w Straży Leśnej po centralnym kursie podstawowym,
organizowanym od 7 do 29 listopada 2008 r. przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie.

GS-021-3/08

§3
Egzamin obejmuje problematykę wynikającą z programu kursu.

Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
z 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu PGL Lasy
Państwowe oraz na podstawie § 9, ust. 1 zarządzenia nr 45 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 28 kwietnia 1999 r.
w sprawie określenia organizacji oraz zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży
Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, a także
szczegółowych
zasad
szkolenia
strażników
leśnych
(GO-021-230/99), ustalam, co następuje.

§4
Komisja ze swojej pracy sporządzi protokół, który przedstawi
dyrektorowi generalnemu LP w terminie 10 dni od zakończenia
egzaminu.
§5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

WNIOSKI Z KRAJOWEJ KONFERENCJI HODOWLANEJ
dla zastępców dyrektorów ds. gospodarki leśnej
i naczelników wydziałów zagospodarowania lasu RDLP
„Nasiennictwo i szkółkarstwo leśne
w realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej”
Szczecinek, 16–17 października 2008 r.
Komisja wnioskowa w składzie:
1. Sławomir Cichoń, RDLP Szczecinek – przewodniczący,
członkowie:
2. Tadeusz Partyka, RDLP Szczecinek
3. Elżbieta Murat, RDLP Szczecinek
4. Anna Stachowiak, RDLP Szczecinek
5. Jerzyna Przypaśniak, DGLP w Warszawie
6. Marek Berft, DGLP w Warszawie
7. Krzysztof Rostek, RDLP Warszawa
8. Marian Białek, RDLP Wrocław
9. Władysław Barzdajn, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
10. Wojciech Wesoły, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
11. Stefan Tarasiuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie,
przedstawia wnioski zgłoszone przez uczestników Krajowej Konferencji Hodowlanej, odbywającej się na terenie RDLP Szczecinek.
1. Uczestnicy konferencji wskazują na potrzebę kontynuacji zarządzania i gospodarowania w Państwowym Gospodarstwie
Leśnym Lasy Państwowe zgodnie z zasadami trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.
2. Rozwój kompleksu nasiennego i szkółkarstwa leśnego wymaga
ścisłego powiązania doświadczeń nauki z praktyką, które należy
jednoznacznie kontynuować.
BILP 12/2008

3. Programy kształcenia leśników i służb ochrony przyrody poświęcają zbyt mało czasu na zagadnienia genetyki i selekcji oraz
zawierają zbyt wąski zakres merytoryczny. Wskazana byłaby
korekta programów nauczania szkół średnich i wyższych, jednak
z uwagi na długotrwałość tego procesu, doraźnie należałoby
uruchomić system szkoleń z zakresu nasiennictwa oraz selekcji
w leśnictwie.
4. Wobec prognozowanych zmian klimatycznych, a także związanych z nimi zapowiedziami dynamicznych zmian
w lasach należy usankcjonować istniejącą w drzewostanach
obecność gatunków poza ich naturalnym zasięgiem występowania. Jak wykazują ostatnie badania naukowe,
w większości gatunki te spełniają pozytywną rolę, przyczyniając się do przyśpieszenia procesu ewolucji w ekosystemach. Szczególną uwagę należy poświęcić jodle pospolitej,
daglezji zielonej oraz świerkowi pospolitemu, które
w warunkach pomorskich występują od ponad 100 lat
i odnawiają się naturalnie.
5. Postępy w realizacji I etapu „Programu testowania potomstwa…..” w dużej mierze zależą od ilości zgromadzonych
zestawów nasion do testowania. Dlatego też konieczne jest
przyspieszenie pozyskania LMR przeznaczonego na ten cel,
szczególnie takich gatunków jak sosna zwyczajna, świerk pospolity i modrzew europejski.
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6. Należy doskonalić wypracowane możliwości praktycznego działania w zakresie technologii szkółkarskich w ramach przyjętych
przez zasady określone jako Polski Model Szkółkarstwa Leśnego
poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii w celu stałego
zwiększania jakości materiału sadzeniowego z uwzględnieniem
optymalizacji kosztów produkcji.
7. Niezbędna racjonalizacja struktury szkółek powinna odbywać
się wg zasady samowystarczalności w obszarze działania RDLP
z uwzględnieniem wymagań genetyki i selekcji w doborze materiału siewnego. Dobrym rozwiązaniem jest wzbogacenie infrastruktury szkółek tradycyjnych o elementy technologii szkółek
kontenerowych, a także przechowalnie sadzonek.
8. Niezbędne jest podjęcie pilnych działań mających na celu zwiększenie dostępności do środków ochrony roślin, w tym uzyskanie
zgody na poza etykietowe stosowanie potrzebnych preparatów
chemicznych. Dalsze ograniczanie listy dozwolonych środków
stwarza realne zagrożenia trwałości produkcji szkółkarskiej.
9. Proponuje się podjąć prace nad metodami oceny jakości
sadzonek, uwzględniającymi ich ocenę fizjologiczną oraz
wartość genetyczną LMR.
10. Wobec dynamicznych zmian zachodzących w środowisku,
należy zmienić w opracowywanym „Programie ochrony różnorodności biologicznej oraz zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli drzew leśnych w Lasach Państwowych na lata
2011–2035”, ukierunkowanie selekcji na preferowanie gatunków
bardziej plastycznych, z dużą dynamiką rozwoju i odnawiających się naturalnie w zróżnicowanych warunkach.
11. Zmiany regionalizacji przyrodniczoleśnej i regionalizacji
nasiennej powinny być ograniczone do absolutnie koniecznych,
uzasadnionych przypadków. Stałość tych przyrodniczych
podziałów terytorium kraju jest podstawą nie tylko racjonalnej
gospodarki leśnej, ale także racjonalnego postępowania
w zakresie zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli
lasu.
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12. Projektowane zmiany w regionalizacji przyrodniczoleśnej
i regionalizacji nasiennej nie mogą skutkować destrukcją plantacji nasiennych i usuwaniem z nich tzw. elementów obcych.
Należy pamiętać, że wszelkie podziały i wyznaczane granice
(regionalizacje) mają charakter umowny, subiektywny, a każda
ich zmiana i następujące po niej działania prowadzą do zubożenia puli genowej plantacji.
13. W obecnej ocenie funkcjonowania plantacji nasiennych większe
znaczenie niż rodzimość reprezentowanego w nich materiału
genetycznego ma spodziewany zysk genetyczny i tzw. efektywna wielkość populacji, wpływająca na zmienność genetyczną
produkowanych nasion i w konsekwencji stabilność przyszłych
drzewostanów potomnych. Te dwa kryteria powinny być uwzględniane w projektowaniu przyszłych plantacji nasiennych.
14. Zwiększenie ilości wykorzystywanych w bieżących pracach
odnowieniowych nasion pochodzących z plantacji nasiennych
pozwoli lepiej skonsumować zysk genetyczny, wyrażający się
zwiększeniem produkcyjności przyszłych drzewostanów.
15. Uczestnicy Krajowej Konferencji Hodowlanej składają serdeczne
podziękowania kierownictwu i pracownikom Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych Szczecinek oraz nadleśniczym Nadleśnictw: Białogard, Bytów, Warcino, Osusznica, Karnieszewice
i Ustka za wzorowe zorganizowanie konferencji.

Wnioski zaakceptował:

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Turawa
Turawa
124f

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Turawa
Turawa
ul. Świerkowa 2 m.1
46–045 Turawa

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
124/22,
udział w działce ew. 124/20 i 124/28
94050
SR w Opolu
1199

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
jeden lokal, zasiedlony,
w budynku dwurodzinnym,
w zabudowie bliźniaczej,
bud. gospodarczy

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 23 października 2008 r.

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Kłobuck
Kłobuck
224j

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Rybno
Kłobuck
ul. Zakrzewska 100 m. 1
42–100 Kłobuck

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
541/1 i 541/2,
udział 341/10000
33255
SR w Częstochowie
udział 272 m2

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
jeden lokal, pustostan,
w budynku
dziesięciorodzinnym

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 12 listopada 2008 r.

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Rudy Raciborskie
Kuźnia Raciborska
151f

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Kuźnia Raciborska
Kuźnia Raciborska
ul. Rudzka 21
Kuźnia Raciborska

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
1180/1
35620
SR w Raciborzu
1588

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek dwurodzinny,
jeden lokal zasiedlony,
jeden pustostan,
bud. gospodarczy

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 24 listopada 2008 r.

BILP 12/2008

27

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

1.

Strzelce
Hrubieszów
2c

2.

Strzelce
Hrubieszów
94h

3.

Strzelce
Hrubieszów
111d

4.

Strzelce
Hrubieszów
207j

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Liski
Horodło
Matcze
22–523 Horodło
Putnowce Górne
Uchanie
Aurelin
22–510 Uchanie
Strzelce
Białopole
Maziarnia 2
22–135 Białopole
Podgórze
miasto Hrubieszów
ul. Teresówka 14
22–500 Hrubieszów

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
526/3
66317
SR w Hrubieszowie
1861
1/4
66878
SR w Hrubieszowie
1212
879/1
59627
SR w Chełmie
2666
3162/13
66316
SR w Hrubieszowie
832

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
niezasiedlony,
bud. gospodarczy
budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
zasiedlony,
bud. gospodarczy
budynek mieszkalny,
dwurodzinny,
zasiedlony,
bud. gospodarczy
budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
zasiedlony

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

Warszawa, 24 listopada 2008 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Podanin
Podanin
63n

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Podanin
miasto Chodzież
ul. Gajowa 4a m. 5
64–800 Chodzież

Warszawa, 23 października 2008 r.

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
4423/2
27881
SR w Chodzieży
13079

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
jeden lokal
w budynku mieszkalnym,
dwunastorodzinnym,
pustostan
oraz boks garażowy (udział
236/1000)

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

1.

Przedborów
Ostrzeszów
22h

2.

Przedborów
Węglewice
224p

Warszawa, 19 listopada 2008 r.
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Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Kuźniki
Ostrzeszów
Kozły 20
63–500 Ostrzeszów

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
243/1
43620
SR w Ostrzeszowie
1483

budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
zasiedlony,
bud. gospodarczy

Osiek
Galewice
Kużaj 47
98–405 Galewice

1462
6455
SR w Wieluniu
2458

budynek mieszkalny,
jednorodzinny,
pustostan,
2 bud. gospodarcze

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Skarżysko
Skarżysko
170j

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Młodzawy
Skarżysko-Kamienna
ul. Młodzawy 1
26–110 Skarżysko-Kamienna

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
170/1201
10794
SR w Skarżysku-Kamiennej
1863

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony,
bud. gospodarczy

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

Warszawa, 12 listopada 2008 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Warszawa

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Siedlce
Siedlce
125b, m

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
43 Zbuczyn
Zbuczyn
ul. Leśna 4
08–106 Zbuczyn

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)
1809/2
74893
SR w Siedlcach
1574

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony,
2 bud. gospodarcze

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan

Warszawa, 19 listopada 2008 r.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI – SPROSTOWANIE
(korekta błędu stwierdzonego w wykazie)

W opublikowanym w BILP 9–10/2008 wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w RDLP Łódź, Nadleśnictwo Piotrków,
w kolumnie 3, błędnie wydrukowano umiejscowienie Sądu Rejonowego – jest podane SR w Tomaszowie Mazowieckim, a powinno być:
SR w Piotrkowie Trybunalskim.

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Marian Pigan
Warszawa 28 października 2008 r.

W opublikowanym w BILP 9–10/2008 wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w RDLP Toruń, Nadleśnictwo Solec
Kujawski, w pozycji 3, kolumna 4 „Nr ewidencyjny działki, nr KW, Sąd Rejonowy, pow. działki (m2)” mylnie podano powierzchnię działki –
– 967 m2, a powinno być 1952 m2.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
dr inż. Witold Pajkert
Toruń, 13 listopada 2008 r.
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OGŁOSZENIA

Nadleśnictwo Łomża (RDLP Białystok) unieważnia sześć sztuk legitymacji służbowych, o następujących numerach, wydanych
na nazwiska:
1. Nr 13 – Tadeusz Jaworski
2. Nr 16 – Helena Puchała
3. Nr 34 – Stanisław Kowalczyk
4. Nr 35 – Włodzimierz Mazuruk
5. Nr 25 – Jan Michalak
6. Nr 31 –Sylwester Olszewski.

ZAST. NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Dariusz Godlewski

Nadleśnictwo Brzesko (RDLP Kraków) informuje, że 31 października 2008 r. zaginęła cechówka podefraudacyjna, prostokątna,
o symbolu D0302, Straży Leśnej.

NADLEŚNICZY
mgr inż. Zdzisław Kamiński

Nadleśnictwo Ruda Maleniecka (RDLP Radom) informuje o stwierdzeniu podczas inwentaryzacji 22 października 2008 r. w leśnictwie Salachowy Bór braku pięciu płytek do cechowania drewna o numerach: 26096, 26562, 26589, 26614 i 26649 z kodem jednostki
161204.

p.o. NADLEŚNICZEGO
NADLEŚNICTWA RUDA MALENIECKA
mgr inż. Krzysztof Kuszewski
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notatki

UWAGA!
Biuletyn tylko w prenumeracie
realizowanej przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
Zamówienia należy składać do Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych:

• faxem: 022 823 96 79,
• e-mailem: prenumerata@cilp.lasy.gov.pl,
• lub pocztą pod adres redakcji.
Zamówienie jest podstawą do wystawienia faktury.
Jednostki organizacyjne, związane z Lasami Państwowymi – płatność na podstawie faktury.
Pozostali do zamówienia powinni dołączyć dowód wpłaty.
Wpłat na prenumeratę „Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych” prosimy dokonywać na konto:
BOŚ SA II O/Warszawa, nr 96 1540 1157 2001 6612 0610 0003
Druk zamówienia znajduje się na stronie internetowej http://www.lasy.gov.pl/media/prasa_l/prenumerata
Cena prenumeraty jednego egzemplarza wynosi:
– kwartalnie – 15,00 zł.,
– półrocznie – 3
 0,00 zł.,
– rocznie – 60,00 zł.
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Czasopisma Lasów Państwowych
„Echa Leśne”
Miesięcznik 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. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa,
tel. 0 22 822 49 31, e-mail: echa.lesne@cilp.lasy.gov.pl, glos.lasu@cilp.lasy.gov.pl

Cennik reklam

w miesięcznikach wydawanych przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
„Echa Leśne”

„Biuletyn Informacyjny LP”

Wymiar pisma 205x285 plus spady po 5 mm
Rodzaj
ogłoszenia

Cała kolumna

1/2 kolumny

Wymiary [mm]

182,5x253

182,5x126,5; 122x189,8

Miejsce

Cena
zł. netto

Rodzaj ogłoszenia
Cała kolumna
205x285
Wymiar zadruku kolumny
190x250

Miejsce

Cena
zł. netto
(czarno-białe)

2 strona okładki

2500

3 strona okładki

2500

4 strona okładki

3000

wewnątrz numeru

2000

2 strona okładki

x

2 strona okładki

1400

3 strona okładki

800

3 strona okładki

1400

4 strona okładki

1100

4 strona okładki

1700

wewnątrz numeru

1100

1/2 kolumny

3 strona okładki

1500

4 strona okładki

2000

wewnątrz numeru

1000

wewnątrz numeru

550

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

300

1/3 kolumny

122x126,5; 60x253

wewnątrz numeru

800

1/8 kolumny

wewnątrz numeru

170

1/4 kolumny

122x95; 60x190

wewnątrz numeru

600

1/16 kolumny

wewnątrz numeru

90

1/6 kolumny

122x63,25; 60x126,5

wewnątrz numeru

400

1/12 kolumny

60x63,25

wewnątrz numeru

Okładki w biuletynu
w kolorze zielono-białym

Artykuły promocyjne – 1 strona ze zdjęciem

200

4 strona okładki

3000

3 strona okładki

2500

wewnątrz numeru

2000

Wkładki dostarczone przez zamawiajacego*
(max format 200x285 mm)

Pismo czarno-białe

0,80 zł za szt

„Głos Lasu”

Wymiar pisma 205x285 plus spady po 5 mm
Rodzaj
ogłoszenia

Cała strona

Moduł 2/3

Moduł 1/2

Wymiary [mm]

205x285 + po 5

205x190, 117x245
+po 5

205x142 + po 5

Miejsce

Do ceny należy doliczyć 22% VAT.

Cena
zł. netto

2 strona okładki

2500

3 strona okładki

2500

4 strona okładki

3000

wewnątrz numeru

2000

wewnątrz numeru

1600

2 strona okładki

1400

3 strona okładki

1400

4 strona okładki

1700

wewnątrz numeru

1100

Moduł 1/3

117x120; 56x245; 205x95

wewnątrz numeru

800

Moduł 1/4

do uzgodnienia

wewnątrz numeru

600

Moduł 1/6

56x120

wewnątrz numeru

400

Moduł 1/12

28x120

wewnątrz numeru

Artykuły promocyjne – 1 strona ze zdjęciem

Za zlecenie 3-krotnego powtórzenia
– 20% rabatu.
Za jednoczesną reklamę
w „Echach Leśnych” i „Głosie Lasu”
– 15% rabatu.

200

4 strona okładki

3000

3 strona okładki

2500

wewnątrz numeru

2000

Wkładki dostarczone przez zamawiającego*
(max format 200x285 mm)

Dopłata za wybór miejsca umieszczenia reklamy
(strona lewa/prawa itp.) +15%.

0,80 zł za szt

kontakt: Jolanta Stankiewicz,
tel.: 0 22 822 49 31, w. 517, fax: 0 22 823 96 79,
e-mail: jolanta.stankiewicz@cilp.lasy.gov.pl

* waga do 50 g (w przypadku cięższych wkładek cena do negocjacji).

Druk: Drukarnia ART, ul. Fortuny 5, 01–339 Warszawa, tel.: 0 22 664 75 75, 666 30 36-37

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02–362 Warszawa
tel./fax 0 22 822 49 31, 0 22 822 32 01 w. 515
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