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ZARZĄDZENIA I DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH (od 27 listopada do 28 grudnia 2009 r.)

ZARZĄDZENIA

• Zarządzenie nr 76 z 27 listopada 2009 r. w sprawie zasad kontroli wewnętrznej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 
(EK-0102/5/09) – bez publikacji (przyp. red.)  

• Zarządzenie nr 77 z 1 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych kształtowania stawek czynszu za dzierżawę gruntów  
na potrzeby eksploatacji kopalin (ZS-P-210/20/2009)

 
• Zarządzenie nr 78 z 1 grudnia 2009 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania projektu ramowych zasad postępowania 

hodowlano-ochronnego w stałych ogniskach gradacyjnych szkodników pierwotnych sosny (ZO-7200-23/09) 
 
• Zarządzenie nr 79 z 30 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. przeprowadzenia zamówienia publicznego  

w trybie z wolnej ręki na wykonanie usługi informatycznej pt.: „Udostępnienie oraz rozwój środowiska komputerowego na potrzeby 
systemowych aukcji internetowych w aplikacji „E-DREWNO” oraz aukcji internetowych w aplikacji  „E-DREWNO” (OP-2715-9/09)  
– bez publikacji (przyp. red.)  

• Zarządzenie nr 80 z 1 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie nr 56 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 20 sierpnia  
2009 roku w sprawie powołania sądu konkursowego (OR-5010-41/2009)

• Zarządzenie nr 81 z 1 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie nr 57 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 20 sierpnia  
2009 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do spraw przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych  
na świadczenie prac naukowo-badawczych dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (OR-5010-42/09)

• Zarządzenie nr 82 z 9 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Lasów Państwowych ds. zamówienia publicznego  
na udostępnienie, utrzymanie oraz rozwój środowiska komputerowego na potrzeby systemowych aukcji internetowych w aplikacji 
„e-drewno” i aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno” oraz aplikacji „Makler e-drewno”  (OP-2710-24/1/09) – bez publikacji (przyp. 
red.) 

• Zarządzenie nr 83 z 9 grudnia 2009 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw współpracy międzynarodowej przy dyrek-
torze generalnym Lasów Państwowych (OZ-01-111/09)

• Zarządzenie nr 84 z 9 grudnia 2009 r. w sprawie wdrożenia koncepcji budowy i funkcjonowania banku danych o zasobach leśnych  
oraz stanie lasów wszystkich form własności – I etap prac (pilotaż) (ZU-7041-9/2009)

• Zarządzenie nr 85 z 15 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w jednostkach Lasów Państwowych programu „Zwięk-
szanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych 
(ZH-740/43/2009) 

• Zarządzenie nr 86 z 16 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Lasów Państwowych ds. zamówienia publicznego  
na usługi lotnicze w lasach, w roku 2010 (OP-2710-18/09) – bez publikacji (przyp. red.)

• Zarządzenie nr 87 z 21 grudnia 2009 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do nowelizacji Instrukcji Ochrony Lasu, wprowa-
dzonej w życie zarządzeniem nr 43 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 22 czerwca 2004 r. (ZO-02/13/2009)

• Zarządzenie nr 88 z 22 grudnia 2009 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw utrzymania i rozwoju internetowego 
systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych (OI-021-1-12/09)

DECYZJE

• Decyzja nr 75 z 18 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny dokumentacji niearchiwalnej (z 3 lat), 
wstępnie zakwalifikowanej do likwidacji (EL-087-103/09/WZ) – bez publikacji (przyp. red.)

 
• Decyzja nr 76 z 27 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy  

w Straży Leśnej (GS-021-2/09) 

• Decyzja nr 77 z 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia zmówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi informatycznej pt.: „Udostęp-
nienie oraz rozwój środowiska komputerowego na potrzeby systemowych aukcji internetowych w aplikacji „E-DREWNO” oraz aukcji 
internetowych w aplikacji „E-DREWNO” (OP-2715-9/09) – bez publikacji (przyp. red.)

• Decyzja nr 78 z 2 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na świadczenie przez Centrum Medyczne Damiana 
sp. z o.o. usług zdrowotnych dla pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w latach 2010–2011 (OP/2715-8/09)  
– bez publikacji (przyp. red.)

• Decyzja nr 79 z 2 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na świadczenie przez Centrum Medyczne Damiana sp. z o.o. usług zdrowotnych dla pracowników Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych (OP/2715-8-09) – bez publikacji (przyp. red.)
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ZARZĄDZENIE NR 77 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 1 grudnia 2009 r.

W SPRAWIE WPROWADZENIA WYTYCZNYCH 
KSZTAŁTOWANIA STAWEK CZYNSZU 
ZA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW  
NA POTRZEBY EKSPLOATACJI KOPALIN

 
ZS-P-210/20/2009

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r.  
o lasach (jednolity tekst Dz. U.  z 2005 r., nr 45, poz. 435, z później-
szymi zmianami) oraz § 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 Gospo-
darstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje.

§ 1
Wprowadzam do stosowania przez regionalne dyrekcje Lasów 

Państwowych jednolite zasady obliczania minimalnych stawek 
czynszu za dzierżawę gruntów na potrzeby eksploatacji kopalin.

§ 2
Minimalna stawka czynszu za dzierżawę gruntów na potrzeby 

eksploatacji kopalin stanowi iloczyn powierzchni wydzierżawionych 
gruntów oraz wskaźnika – krotności stawki opłaty eksploatacyjnej, 
określonej dla danej kopaliny rozporządzeniem Rady Ministrów, 
wydanym na podstawie art. 84, ust. 4 ustawy z 4 lutego 1994 r.  
– „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz. U. z 2005 r., nr 228, poz. 
1947, z późn. zmian.) i obliczana jest według następującego 
wzoru:

Se = P (m2) x Oe (zł) x Wsk

gdzie:
Se – stawka czynszu za dzierżawę gruntu na potrzeby eksploatacji
P – powierzchnia wydzierżawionych gruntów w m2

Oe – stawka opłaty eksploatacyjnej danej kopaliny, określona  
ww. rozporządzeniem Rady Ministrów 

sk – wskaźnik krotności opłaty eksploatacyjnej, wyliczony  
dla danego rodzaju kopaliny (wg klasyfikacji kopalin określonej 
w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów) na szczeblu 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

§ 3
Wskaźnik Wsk należy wyliczyć odrębnie dla każdej kopaliny  

na szczeblu regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych wg schematu 
(przykładu wyliczenia), podanego w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 4
Obliczane wg powyższej metodyki minimalne stawki czynszu 

dzierżawnego stanowią stawki roczne netto.

§ 5
Obliczone w powyższy sposób i określone w zawieranej umowie 

stawki roczne czynszu będą ulegać zmianie wraz ze zmianą wiel-
kości stawek opłat eksploatacyjnych, dokonywanych w drodze 
kolejno wydawanych rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie 
stawek opłat eksploatacyjnych.

§ 6
Stawki czynszu obliczone w sposób podany w § 2 oraz 3 są 

stawkami minimalnymi i mają zastosowanie do:
1) umów dzierżawy (podstawa do prowadzenia negocjacji) zawie-

ranych po dniu wejścia w życie zarządzenia dla podmiotów 
posiadających koncesję;

2) ustalania ceny wywoławczej na potrzeby organizowania prze-
targów w celu wyłonienia podmiotu ubiegającego się o koncesję 
na wydobywanie kopalin.

§ 7
Przy kształtowaniu stawek minimalnych obowiązuje konsultacja 

z sąsiadującymi regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych. 
W przypadku eksploatacji kopaliny, dla  której stawka opłaty 

eksploatacyjnej wynosi zero, dla celów obliczeniowych zamiennie 
należy przyjąć równowartość 1% ceny m3 drewna, liczonej wg śred-
niej ceny drewna ogłaszanej w komunikacie GUS.

§ 8
Przy zawieraniu umowy dzierżawy dopuszcza się ustalenie 

stawki czynszu w sposób inny niż wskazany w niniejszym zarzą-
dzeniu, z zastrzeżeniem, że ustalona wielkość czynszu nie może 
być mniejsza niż wielkość obliczona na podstawie wytycznych 
podanych w § 2.

§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
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ZAŁĄCZNIK nr 1  
do zarządzenia nr 77 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 1 grudnia 2009 r.

Nadleśnictwo Rodzaj
kopaliny

Powierzchnia
dzierżawiona

(P) w m2

Kwota czynszu
za całą

powierzchnię
(Cd) w zł

Jednostkowa
stawka czynszu

(Jcd) w zł/m2

4/3

Stawka opłaty
eksploatacyjnej

w zł/tona

Wyliczony  
wskaźnik

Wsk
5/6

1 2 3 4 5 6 7
xxxx piasek, żwir 23 000 46 000 2,00 0,48 4,17
xxxx piasek, żwir 12 000 18 000 1,50 0,48 3,13
yyyy piasek, żwir 3200 10 000 3,13 0,48 6,52
yyyy piasek, żwir 8500 20 000 2,35 0,48 4,89
yyyy piasek, żwir 1900 6270 3,30 0,48 6,87
yyyy piasek, żwir 15 000 42 000 2,80 0,48 5,83

x x 63 600 142 270 2,24 0,48 4,67

1. W przypadku braku możliwości wyliczenia wskaźnika Wsk (np. gdy na terenie RDLP występuje pojedynczy przypadek eksploatowania 
danej kopaliny), na potrzeby wyliczenia wskaźnika należy korzystać z danych pochodzących z innych RDLP.

2. W przypadku braku takich danych wyliczenie wskaźnika Wsk należy oprzeć na średniej ze wszystkich kopalin w danej RDLP.
3. Za podstawę wyliczenia wskaźników Wsk na potrzeby ustalania stawek czynszu dzierżawnego należy przyjąć informacje i wielkości 

zebrane dla dzierżaw kopalin na 2008 r. O potrzebie aktualizacji wskaźnika Wsk w kolejnych latach decyduje dyrektor RDLP.

ZARZĄDZENIE NR 78 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 1 grudnia 2009 r.

W SPRAWIE POWOŁANIA 
ZESPOŁU DO SPRAW OPRACOWANIA  
PROJEKTU RAMOWYCH ZASAD  
POSTĘPOWANIA HODOWLANO-OCHRONNEGO  
W STAŁYCH OGNISKACH GRADACYJNYCH 
SZKODNIKÓW PIERWOTNYCH SOSNY 

ZO-7200-23/09

Na podstawie § 6 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 Państwowemu Gospodar-
stwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje.

§ 1
Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej zespołem, w składzie:

Przewodniczący: Jacek Stocki – starszy specjalista SL w Wydziale 
Ochrony Lasu DGLP 

Członkowie:
1. Stefan Perz – kierownik Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku
2. Janusz Szwałkiewicz – kierownik Zespołu Ochrony Lasu w Olsz-

tynie
3. Andrzej Kolk – kierownik Zakładu Ochrony Lasu w IBL
4. Lidia Sukowata – adiunkt w Zakładzie Ochrony Lasu w IBL
5. Piotr Lutyk – naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP 

Warszawa
6. Grzegorz Pawłowski – główny specjalista w Wydziale Gospo-

darki Leśnej DGLP

7. Grzegorz Ślązak – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa 
Myszyniec

8. Hieronim Adamczewski – nadleśniczy Nadleśnictwa Potrzebo-
wice

§ 2
Zadaniem zespołu jest opracowanie projektu ramowych zasad 

postępowania hodowlano-ochronnego w stałych ogniskach grada-
cyjnych szkodników pierwotnych sosny.

§ 3
1. Pracami zespołu kieruje i koordynuje je przewodniczący.
2. Przewodniczący zespołu odpowiada za organizację pracy, 

zwoływanie posiedzeń oraz terminową realizację zadań.
3. Przewodniczący zespołu jest upoważniony do zapraszania  

do prac zespołu innych pracowników jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych oraz ekspertów, za zgodą kierowników 
jednostek.

§ 4
Opracowany projekt ramowych zasad postępowania hodowla-

no-ochronnego w stałych ogniskach gradacyjnych szkodników pier-
wotnych sosny zespół przedłoży dyrektorowi generalnemu  Lasów 
Państwowych w terminie do 31 marca 2010 roku.

  
§ 5

Koszty przejazdu członków zespołu z jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych pokrywają ich jednostki macierzyste. Pozo-
stałe koszty działania zespołu pokrywa Dyrekcja Generalna Lasów 
Państwowych.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
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ZARZĄDZENIE NR 80 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych  

z 1 grudnia 2009 r.

ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 56 
DYREKTORA GENERALNEGO 
LASÓW PAŃSTWOWYCH 
Z 20 SIERPNIA 2009 ROKU 
W SPRAWIE POWOŁANIA SĄDU KONKURSOWEGO

OR-5010-41/2009

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, wprowadzonego zarządzeniem nr 50 ministra 
ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 
1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu 
Leśnemu Lasy Państwowe oraz na podstawie art. 112 i 113 ustawy 
z 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2007 r., 
nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) ustalam, co następuje.

§ 1
Zmienia się § 1 zarządzenia nr 56 dyrektora generalnego Lasów 

Państwowych, który otrzymuje  brzmienie: „Powołuję sąd konkur-
sowy, zwany dalej sądem, do przeprowadzania konkursów  
na świadczenie usług z zakresu prac naukowo-badawczych  
dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,  
w składzie:
Przewodniczący: Grzegorz Furmański – zastępca dyrektora gene-

ralnego LP ds. gospodarki leśnej
Zastępca przewodniczącego: Elżbieta Żuchowska  – Wydział  

ds. Zamówień Publicznych w Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych

Sekretarz: Renata Ławecka – Wydział Organizacji i Badań Nauko-
wych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

Członkowie:  
Tomasz Grądzki – Wydział Hodowli i Użytkowania Lasu w Dyrekcji 

Generalnej Lasów Państwowych 
Grzegorz Ślęzak – Wydział Marketingu i Handlu w Dyrekcji Gene-

ralnej Lasów Państwowych 
Aldona Perlińska – Wydział Ochrony Lasu w Dyrekcji Generalnej 

Lasów Państwowych 
Jacek Przypaśniak – Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki  

w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 
Marcin Bąk – Wydział ds. Zamówień Publicznych w Dyrekcji Gene-

ralnej Lasów Państwowych”.

§ 2
W  załączniku do zarządzenia nr 56 dyrektora generalnego 

Lasów Państwowych z 20 sierpnia 2009 r., stanowiącego „Regula-
min sądu konkursowego”, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4  otrzymuje brzmienie:

„1. Pracami sądu konkursowego kieruje jego przewodniczący,  
a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczą-
cego.

2. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca 
przewodniczącego, jest upoważniony do zapraszania  
do prac sądu, w celach doradztwa i konsultacji,  przedstawi-
cieli merytorycznych komórek organizacyjnych Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych.

3. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca 
przewodniczącego, odpowiada za prawidłowy, zgodny  
z przepisami prawa, tok podejmowanych przez sąd czyn-
ności oraz zapewnienie przejrzystości jego prac.

4. Do zadań przewodniczącego, a w przypadku jego nieobec-
ności zastępcy przewodniczącego, należy w szczególności:
a) wyznaczanie terminów posiedzeń sądu konkursowego 

oraz ich prowadzenie;
b) odebranie oświadczeń członków sądu w  zakresie okre-

ślonym art. 17 ustawy  „Prawo zamówień publicznych”  
i włączenie ich do dokumentacji związanej z konkursem; 

c) podział między członków sądu konkursowego prac podej-
mowanych w trybie roboczym z określeniem  indywiduali-
zacji odpowiedzialności poszczególnych członków;

d) informowanie kierownika zamawiającego o problemach 
związanych z pracami sądu konkursowego w toku postę-
powania konkursowego”;

2) § 7, ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Sąd konkursowy podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia 

lub głosowania. W przypadku równej liczby głosów za i 
przeciw, decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego 
nieobecności zastępcy przewodniczącego.

4.  Do udzielania wyjaśnień i informowania o pracach sądu 
konkursowego uprawnieni są jedynie przewodniczący, 
zastępca przewodniczącego, sekretarz  lub osoba upoważ-
niona przez przewodniczącego”.

§ 3
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 1 grudnia 2009 r.

ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 57 
DYREKTORA GENERALNEGO 
LASÓW PAŃSTWOWYCH 
Z 20 SIERPNIA 2009 ROKU 
W SPRAWIE POWOŁANIA 
STAŁEJ KOMISJI PRZETARGOWEJ 
DO SPRAW PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ  
O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
NA ŚWIADCZENIE USŁUG 
Z ZAKRESU PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH 
DLA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO 
LASY PAŃSTWOWE

OR-5010-42/2009

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, wprowadzonego zarządzeniem nr 50 ministra 
ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 
1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu 
Leśnemu Lasy Państwowe oraz na podstawie art. 112 i 113 ustawy 
z 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2007 r., 
nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) ustalam, co następuje.

§ 1
Zmienia się § 1 zarządzenia nr 57 dyrektora generalnego Lasów 

Państwowych, który otrzymuje  brzmienie: „Powołuję stałą komisję 
przetargową ds. przeprowadzania postępowań o udzielanie zamó-
wień publicznych na świadczenie usług z zakresu prac naukowo- 
-badawczych dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe, zwaną dalej komisją, w następującym składzie:
Przewodniczący: Grzegorz Furmański – zastępca dyrektora gene-

ralnego LP ds. gospodarki leśnej
Zastępca przewodniczącego: Elżbieta Żuchowska – Wydział  

ds. Zamówień Publicznych w Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych 

Sekretarz: Renata Ławecka – Wydział Organizacji i Badań Nauko-
wych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

Członkowie: 
Tomasz Grądzki – Wydział Hodowli i Użytkowania Lasu w Dyrekcji 

Generalnej Lasów Państwowych,
Grzegorz Ślęzak – Wydział Marketingu i Handlu w Dyrekcji Gene-

ralnej Lasów Państwowych,
Aldona Perlińska – Wydział Ochrony Lasu w Dyrekcji Generalnej 

Lasów Państwowych,
Jacek Przypaśniak – Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki  

w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
Marcin Bąk – Wydział ds. Zamówień Publicznych w Dyrekcji Gene-

ralnej Lasów Państwowych”.

§ 2
W załączniku do zarządzenia nr 57 dyrektora generalnego 

Lasów Państwowych z 20 sierpnia 2009 r., stanowiącego regulamin 
stałej komisji  przetargowej, wprowadza się następujące zmiany:
§ 6 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, a w przypadku 
jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

2. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca 
przewodniczącego, jest upoważniony do zapraszania  
do prac komisji, w celach doradztwa i konsultacji,  przedsta-
wicieli merytorycznych komórek organizacyjnych Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych.

3. Do zadań przewodniczącego, a w przypadku jego nieobec-
ności zastępcy przewodniczącego, należy w szczególności:
1) wyznaczenie miejsc i terminów posiedzeń komisji;
2) prowadzenie posiedzeń komisji;
3) informowanie członków komisji o odpowiedzialności  

w przypadku naruszenia przepisów ustawy lub niniejszego 
regulaminu;

4) odebranie od członków komisji oświadczeń, o których 
mowa w § 4;

5) podział między członków komisji prac podejmowanych  
w trybie roboczym;

6) przedkładanie kierownikowi zamawiającego do zatwier-
dzenia dokumentów przygotowanych przez komisję;

7) nadzorowanie prawidłowego opracowania dokumentacji 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

8) informowanie kierownika zamawiającego o problemach 
związanych z pracami komisji w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego;

9) nadzór nad przechowywaniem protokołu, ofert oraz wszel-
kich innych dokumentów związanych z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego”.

W § 8 ustępy 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Jeżeli w trakcie głosowania decyzja nie może być podjęta  

ze względu na równą liczbę głosów, rozstrzyga głos prze-
wodniczącego, a w przypadku jego nieobecności zastępcy 
przewodniczącego.

6. Jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępo-
waniu wymaga wiadomości specjalnych, przewodniczący 
komisji, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewod-
niczącego, zwraca się do kierownika zamawiającego  
z pisemnym wnioskiem o zasięgnięcie opinii biegłego (rzeczo-
znawcy)”.

§ 3
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
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ZARZĄDZENIE NR 83 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 9 grudnia 2009 r.

W SPRAWIE POWOŁANIA 
ZESPOŁU ZADANIOWEGO 
DO SPRAW WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 
PRZY DYREKTORZE GENERALNYM 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

OZ-01-111/09

Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia  
nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa 
z 18 maja 1994 r., a także w związku z art. 33, ust. 1 ustawy  
z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r.,  
nr 45, poz. 435, ze zm.) oraz § 10  załącznika do zarządzenia nr 34 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 5 maja 2008 r.  
w sprawie regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych, zarządzam, co następuje.

§ 1
Powołuję zespół zadaniowy ds. współpracy międzynarodowej 

przy dyrektorze generalnym Lasów Państwowych w następującym 
składzie osobowym:
1. Jarosław Bator 
2. Przemysław Chocianowicz 
3. Stanisław Dąbrowski 
4. Magdalena Gabryszak 
5. Tomasz Girtler 
6. Joanna Grupińska 
7. Jerzy Józefiak 
8. Zbigniew Karaszewski 
9. Sebastian Klisz 
10. Marcin Łuczak 
11. Michał Matłoka 
12. Henryk Ostrowski 
13. Jakub Paszkowiak 
14. Mariusz Rydzik 
15. Andrzej Schleser 
16. Jakub Siedlecki
17. Bartosz Standio 
18. Mateusz Stopiński 
19. Karol Zaborski

§ 2
Cele i zakres działania zespołu: 

1. Gromadzenie i systematyzowanie informacji dotyczących mię- 
dzynarodowych prac w leśnictwie, stanowiących przedmiot zain-
teresowania Lasów Państwowych, a w szczególności z za- 
kresu:
a) zmian klimatycznych w kontekście leśnictwa,
b) polityki i strategii UE związanych z leśnictwem,
c) instytucji UE związanych z leśnictwem,
d) ekonomicznych aspektów pozaprodukcyjnych funkcji lasu,
e) wykorzystania biomasy do celów energetycznych,
f) międzynarodowej wymiany informacji na temat sektora leśno-

-drzewnego,
g) certyfikacji gospodarki leśnej.

2. Publikowanie opracowanych materiałów na stronie internetowej 
Lasów Państwowych w dziale „Projekty międzynarodowe”.

3. Czynne uczestnictwo w pracach organizacji EUSTAFOR,  
m.in. w zespołach zadaniowych.

§ 3
Struktura organizacyjna: 

1. Nadzór nad pracami zespołu sprawuje w imieniu dyrektora gene-
ralnego Lasów Państwowych jego zastępca do spraw marke-
tingu i organizacji.

2. W trakcie prac zespołu wyłoniony będzie jego przewodniczący 
oraz liderzy prowadzący określone prace tematyczne. 

3. W realizacji zadań zespół może korzystać, za zgodą dyrektora 
generalnego LP, z pomocy osób niewchodzących w skład 
zespołu. 

4. Kontakty międzyinstytucjonalne będą odbywać się wyłącznie  
za wiedzą i zgodą dyrektora generalnego LP.

5. Dyrektor generalny LP może w każdej chwili powołać nowych 
członków zespołu lub zmienić skład powołanego zespołu.

§ 4
Harmonogram organizacyjny:

1. Zespół powołany jest na okres 3 lat od dnia podpisania zarzą-
dzenia przez dyrektora generalnego LP, z możliwością przedłu-
żenia jego funkcjonowania. 

2. Członek zespołu może być odwołany przez dyrektora general-
nego LP przed upływem wskazanego okresu.

3. Przewodniczący zespołu składa dyrektorowi generalnemu LP 
kwartalne sprawozdania z realizowanych prac w terminie  
do ostatniego dnia miesiąca w danym kwartale. 

4. Spotkania robocze lub sesje członków zespołu odbywają się  
w uzgodnieniu z osobą nadzorującą prace zespołu.

§ 5
Metodyka: 

1. Sposób realizacji zadań uzgadniany będzie przez przewodni-
czącego zespołu na bieżąco z dyrektorem generalnym LP.

2. Prace zespołu obejmować będą między innymi: 
a) syntezy, artykuły, opracowania i prezentacje publikowane  

na stronach internetowych Lasów Państwowych,
b) współuczestnictwo w opracowywaniu i aktualizacji stron 

internetowych LP,
c) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników LP  

w zakresie realizacji projektów międzynarodowych. 

§ 6
Koszty działalności: finansowanie prac zespołu będzie wspól-

nym przedsięwzięciem jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych. Koszty przejazdów członków zespołu pokryte będą przez 
macierzyste jednostki organizacyjne, a koszty organizacji spotkań 
pokryje DGLP. 

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
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ZARZĄDZENIE NR 84  
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 9 grudnia 2009 r.

W SPRAWIE WDROŻENIA KONCEPCJI 
BUDOWY I FUNKCJONOWANIA 
BANKU DANYCH O ZASOBACH LEŚNYCH 
ORAZ STANIE LASÓW 
WSZYSTKICH FORM WŁASNOŚCI 
– I ETAP PRAC (PILOTAŻ)

 
ZU-7041-9/2009

Na podstawie art. 33, ust. 3, pkt 4 oraz w związku z art. 13a, ust. 
1, pkt 3 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z  2000 r.,  
nr 56,  poz.. 679, z późniejszymi zmianami) oraz  § 10 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowa-
dzonego zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zaso-
bów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 roku w sprawie nadania 
Statutu PGL Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje.

§ 1
1. Wprowadzam wykonanie pierwszego etapu prac (pilotaż)  

nad budową i funkcjonowaniem banku danych o zasobach 
leśnych i stanie lasów wszystkich form własności (BDL), zgodnie 
z założeniami „Koncepcji budowy i funkcjonowania banku 
danych o zasobach leśnych oraz stanie lasów wszystkich form 
własności (BDL)” ze środków wydzielonych z funduszu 
leśnego.

2. „Koncepcja budowy i funkcjonowania banku danych o zasobach 
leśnych oraz stanie lasów wszystkich form własności” stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszego zarządzenia – bez publikacji (przyp. red.).

§ 2
Wykonanie w terminie do 31 grudnia 2011 roku pierwszego 

etapu prac związanych z budową BDL, o której mowa w § 1, ust. 1, 
polega na:
1. Opracowaniu dokumentacji analitycznej oraz dodatkowego 

oprogramowania w celu zgromadzenia danych dotyczących:
a) lasów wszystkich form własności na podstawie istniejącej 

dokumentacji urządzeniowej (dane opisowe + mapa nume-
ryczna),

b) ochrony przyrody oraz stanu środowiska przyrodniczego.
2. Wykonaniu startowej bazy danych według stanu na 1 stycznia 

2010 r., spójnej bazy danych urządzeniowych dla wszystkich 
lasów w Polsce w strukturze bazy LAS w SILP oraz SLMN. 

3. Przygotowaniu systemu raportów oraz portalu GIS do udostęp-
niania danych BDL, dzięki którym możliwe będzie:
a) generowanie raportów o stanie lasów wszystkich form 

własności dla poszczególnych szczebli administracji pań- 
stwowej oraz poziomów zarządzania w PGL LP, 

b) sporządzanie prognoz rozwoju zasobów oraz możliwości 
użytkowania głównego i struktury tego użytkowania,

c) wykonanie zestawień wyników w postaci tabel, wykresów, 
opisów z zakresu danych urządzeniowych oraz stanu zaso- 
bów przyrodniczych w układzie jednostek administracji pańs- 
twowej oraz szczebli zarządzania PGL LP.

§ 3
Zobowiązuję Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki DGLP 

do udzielania wszelkich niezbędnych informacji i odpowiedzi  
w sprawach merytorycznych związanych z realizacją niniejszego 
zarządzenia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

ZARZĄDZENIE NR 85  
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 15 grudnia 2009 r.

W SPRAWIE WPROWADZENIA DO STOSOWANIA 
W JEDNOSTKACH LASÓW PAŃSTWOWYCH 
PROGRAMU „ZWIĘKSZANIE MOŻLIWOŚCI 
RETENCYJNYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE 
POWODZI I SUSZY W EKOSYSTEMACH LEŚNYCH 
NA TERENACH NIZINNYCH”

ZH -740/43/2009

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 Gospo-
darstwu Leśnemu Lasy Państwowe, a także w związku z upoważnie-
niem zawartym w art. 33, ust. 1 oraz 3, pkt 3 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
W związku z realizacją projektu „Zwiększanie  możliwości reten-

cyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach 
leśnych na terenach nizinnych”, wpisanego na listę projektów indy-
widualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko 2007–2013, wprowadzam do stosowania w jednostkach Lasów 
Państwowych:
1. Program „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciw-

działanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach 
nizinnych” wraz z załącznikami – bez publikacji (przyp. red.).

2. Podsumowanie procedury zatwierdzania programu pt.: „Zwięk-
szanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi  
i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.

3. Podręcznik wdrażania projektu pt.: „Wytyczne do realizacji 
obiektów małej retencji w nadleśnictwach”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
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ZARZĄDZENIE NR 88 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 22 grudnia 2009 r.

W SPRAWIE POWOŁANIA 
ZESPOŁU ZADANIOWEGO 
DO SPRAW UTRZYMANIA I ROZWOJU 
INTERNETOWEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY DREWNA 
W LASACH PAŃSTWOWYCH

OI-021-1-12/09

Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia  
nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa 
z 18 maja 1994 r., a także w związku z art. 33, ust. 1 ustawy  
z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r.,  
nr 45, poz. 435, z późn. zm.) oraz  § 10 załącznika do zarządzenia 
nr 61 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 31 sierpnia 
2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych, zarządzam, co następuje.

§ 1
1. Powołuję zespół zadaniowy ds. utrzymania i rozwoju interneto-

wego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych, 
zwany dalej zespołem, w składzie:
Przewodniczący: Jacek Szczepanik – ZILP Bedoń

ZARZĄDZENIE NR 87 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 21 grudnia 2009 r.

W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU ZADANIOWEGO 
DO NOWELIZACJI INSTRUKCJI OCHRONY LASU, 
WPROWADZONEJ W ŻYCIE ZARZĄDZENIEM NR 43 
DYREKTORA GENERALNEGO 
LASÓW PAŃSTWOWYCH 
Z 22 CZERWCA 2004 R.

ZO-02/13/2009

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe1, zwanego dalej statutem, w wykonaniu zadania 
ogólnego dyrektora generalnego Lasów Państwowych, określo-
nego 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, 
określonych w § 8, ust. 1, pkt 1 statutu, zarządzam co następuje.

§ 1
Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej zespołem, w składzie: 

1. Przewodniczący: Kazimierz Szabla – dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji LP Katowice

2. Zastępca przewodniczącego: Aldona Perlińska – naczelnik 
Wydziału Ochrony Lasu w DGLP

3. Sekretarz: Zbigniew Filipek – Wydział Ochrony Lasu w DGLP
Członkowie:
4. Prof. dr hab. Andrzej Kolk – Instytut Badawczy Leśnictwa
5. Prof. dr hab. Sławomir Mazur – SGGW w Warszawie
6. Prof. dr hab. Jerzy R. Starzyk – UR w Krakowie
7. Dr inż. Andrzej Łabędzki – UP w Poznaniu
8. Marek Masłowski – zastępca dyrektora RDLP Białystok
9. Andrzej Gajowniczek – zastępca dyrektora RDLP Gdańsk
10. Mieczysław Zachaś – naczelnik Wydziału Ochrony Lasu w RDLP Szczecin
11. Marta Wiler – naczelnik Wydziału Zagospodarowania Lasu  

  w RDLP Zielona Góra
12. Tomasz Markiewicz – naczelnik Wydziału Ochrony Lasu w RDLP Poznań
13. Andrzej Rodziewicz – kierownik ZOL w Łodzi

14. Łukasz Brodziak – kierownik ZOL w Radomiu
15. Stefan Perz – kierownik ZOL w Szczecinku
16. Piotr Gawęda – kierownik ZOL w Gdańsku
17. Alfred Król – kierownik ZOL w Krakowie
18. Jacek Liziniewicz – nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin
19. Jolanta Błasiak – naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody w DGLP
20. Paweł Mroziński – naczelnik Wydziału Hodowli i Użytkowania 

Lasu w DGLP
21. Paweł Pogoda – Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki w DGLP
22. Jacek Stocki – Wydział Ochrony Lasu w DGLP

§ 2
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, 

będący przełożonymi pracowników wymienionych w § 1, umoż-
liwią im udział w pracy zespołu, a koszty delegacji odniosą  
w ciężar działalności administracyjnej jednostki.

2. Koszty przejazdów członków zespołu spoza  LP pokryje DGLP.
3. Koszty organizacji posiedzeń roboczych oraz pobytu (zakwatero-

wania i wyżywienia)  wszystkich członków zespołu pokryje DGLP.

§ 3
1. Celem pracy zespołu jest:

1) opracowanie założeń merytorycznych nowelizacji IOL,
2) przygotowanie projektu znowelizowanej Instrukcji Ochrony Lasu.

2. Opracowany projekt znowelizowanej IOL zespół przedłoży 
dyrektorowi generalnemu LP w terminie do 31 grudnia 2010 r.

§ 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 szczegółowe 

zadania poszczególnym członkom zespołu ustala przewodniczący.
4. Przewodniczący zespołu jest upoważniony do zapraszania  

do prac zespołu, w charakterze doradców i konsultantów, innych 
ekspertów oraz pracowników jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych, za zgodą kierowników jednostki.

§ 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 natu-

ralnych 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 zarzą-
dzenia 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.
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DECYZJA NR 76 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z 27 listopada 2009 r.

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

 
GS-021-2/09

Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe, wprowadzonego zarządzeniem nr 50 mini-
stra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 
1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu 
Leśnemu Lasy Państwowe oraz na podstawie § 9, ust. 1 załącznika 
nr 1 zarządzenia nr 45 dyrektora generalnego Lasów Państwowych 
z 28 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia organizacji i zakresu dzia-
łania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach, a także grup 
interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów 
Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leś-
nych (GO-021-230/99, ze zm.), ustalam, co następuje.

§ 1
 Powołuję komisję egzaminacyjną, zwaną dalej komisją, celem przepro-

wadzenia egzaminu dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej w składzie:

Członkowie:
– Marcin Pelcner, Nadleśnictwo Oborniki
– Tomasz Paul, RDLP Poznań
– Tomasz Świca, RDLP Lublin
– Witold Cichowicz, RDLP Olsztyn.

2. Do zadań zespołu należy:
a) wspomaganie Wydziału Informatyki oraz Wydziału Handlu  

i Promocji Produktów Leśnych DGLP w zakresie utrzymania 
i bieżącej obsługi aplikacji „e-drewno”; 

b) prowadzenie sesji wspólnych członków zespołu z udziałem 
administratorów regionalnych czy też użytkowników systemu 
lub innych osób przypisanych funkcjonowaniu aplikacji 
„e-drewno” oraz powiązanych aplikacji zewnętrznych;

c) szkolenia centralne w zakresie wprowadzanych zmian apli-
kacji;

d) konsultacje i analizy w zakresie proponowanych przez użyt-
kowników rozwiązań merytorycznych, dotyczących aplikacji 
„e-drewno”;

e) zgłaszanie własnych rozwiązań, mających na celu uspraw-
nienie działania systemu i podnoszenie jego funkcjonal-
ności;

f) techniczno-ekonomiczna ocena wdrażanych rozwiązań;
g) bieżące rozwiązywanie problemów użytkowników poprzez 

obsługę zgłoszeń w systemie zgłoszeń błędów i modyfikacji 
SILP oraz na forum internetowym;

h) testowanie modyfikowanego oprogramowania;
i) udział w pracach innych zespołów zadaniowych;
j) współpraca z Zakładem Informatyki Lasów Państwowych  

w celu przygotowania do technicznego przejęcia utrzymania 
aplikacji „e-drewno”.

§ 2
W swoich pracach zespół współdziała bezpośrednio z zespołem 

zadaniowym ds. tworzenia raportów SILP, powołanym zarządze-
niem nr 2 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 12 stycz-
nia 2004 r.

§ 3
1. Wymagane w § 10, pkt 5 regulaminu organizacyjnego Dyrekcji 

Generalnej Lasów Państwowych (zwanej dalej DGLP) porozu-
mienie w sprawie zasad udziału pracowników spoza DGLP w 
pracach zespołu uznaje się za spełnione z mocy niniejszego zarzą-
dzenia. Przewodniczący i członkowie zespołu mogą otrzymywać 
dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie, poza godzinami pracy 
i terminami spotkań roboczych, określonych zadań rzeczowych.

2. Wynagrodzenie, o jakim mowa w pkt. 1, jest wypłacane  
na podstawie umowy zlecenia, zawartej w imieniu dyrektora 
generalnego Lasów Państwowych przez kierowników jednostek 
organizacyjnych, zatrudniających członków zespołu. 

3. Szczegółowe kryteria wynagradzania i wydatków dotyczących 

kosztów podróży uzgadnia, w imieniu dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych, z kierownikami jednostek organizacyjnych 
będących przełożonymi pracowników wymienionych w § 1, 
naczelnik Wydziału Informatyki.

§ 4
Kierownicy jednostek zatrudniających członków zespołu zapew-

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

§ 5
Członkom zespołu umożliwia się dostęp do kodów źródłowych 

systemu informatycznego LP, jak i pozyskanie baz danych odpo-
wiednich jednostek LP w zakresie niezbędnym do opracowywanych 
tematów.

§ 6
Naczelnik Wydziału Informatyki uzgodni z przewodniczącym 

zespołu sposób realizacji zadań, prowadzenie dokumentacji wyko-
nywanych zadań oraz udzieli wszelkiego niezbędnego wsparcia  
w zakresie wyposażenia technicznego zespołu.

§ 7
Naczelnik Wydziału Informatyki składa dyrektorowi generalnemu 

Lasów Państwowych półroczne sprawozdanie (w terminach  
do końca lipca i do końca stycznia) postępu prac zespołu.

§ 8
Sesje wspólne czy też spotkania robocze zespołu, na wniosek 

przewodniczącego (w uzgodnieniu z naczelnikiem Wydziału Infor-
matyki), zwołuje dyrektor generalny Lasów Państwowych.

§ 9
Koszt funkcjonowania zespołu jest uwzględniony w planie finan-

sowo-gospodarczym DGLP oraz w planach finansowo-gospodar-
czych jednostek organizacyjnych członków zespołu. Jego poziom 
określa naczelnik Wydziału Informatyki, w uzgodnieniu z naczelni-
kiem Wydziału Analiz Ekonomicznych  i Planowania.

§ 10
Zespół zadaniowy funkcjonuje bezterminowo.

§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
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NARADA DYREKTORÓW 
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych  

Jedlnia, 24–25 listopada  2009 r.

PROTOKÓŁ

GD-0031/7/2009

Naradę prowadził dyrektor generalny LP dr inż. Marian Pigan.  
W naradzie ponadto uczestniczyli: Janusz Zaleski – podsekretarz 
stanu, główny konserwator przyrody, a także: Grzegorz Furmański, 
Anna Paszkiewicz i Tomasz Wójcik – zastępcy dyrektora general-
nego LP, regionalni dyrektorzy LP, zastępcy dyrektorów regional-
nych dyrekcji LP ds. ekonomicznych, główni księgowi RDLP, główny 
inspektor i regionalni inspektorzy LP, dyrektorzy zakładów o zasięgu 
krajowym oraz niektórzy naczelnicy i pracownicy Dyrekcji General-
nej LP.

Dyr. gen. LP M. Pigan  przedstawił porządek dzienny narady:
1. Omówienie wyników kontroli NIK dotyczących funduszu 

leśnego.
2. Sprawy bieżące.

Ad 1 
Gł. insp. LP K. Grzybowski omówił wyniki kontroli przeprowa-

dzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli na podstawie opublikowanej 
„Informacji o wynikach kontroli gospodarowania środkami funduszu 
leśnego”. Przeprowadzono ją w 2008 r. w Dyrekcji Generalnej LP, 
siedmiu RDLP, jedenastu nadleśnictwach oraz pięciu zakładach LP 
o zasięgu krajowym za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 
2008 r. 

Dyr. gen. LP M. Pigan zobowiązał dyrektorów RDLP oraz zakła-
dów o zasięgu krajowym, a także kierowników komórek organizacyj-
nych DGLP do szczegółowej analizy wyników kontroli, jak też pełnej 
realizacji wniosków pokontrolnych, zawartych w wymienionej „Infor-
macji” – pismo w tej sprawie zostało przekazane do RDLP. Równo-
cześnie przedstawił stanowisko ministra środowiska do „Informacji” 
NIK oraz opinię prof. G. Świderskiej, dotyczącą kwestii wykorzysty-
wania środków funduszu leśnego na wyrównywanie niedoborów 
przy realizacji zadań gospodarki leśnej, która dotychczasowe dzia-
łania dyrektora generalnego LP uznała za prawidłowe.

 
Dyr. gen. LP M. Pigan podkreślił, że aczkolwiek nie zgadzamy 

się z wynikami kontroli, to istnieją pewne elementy, które należy 
poprawić. 

Zast. dyr. gen. LP A. Paszkiewicz przedstawiła obowiązujące 
zasady gospodarowania środkami funduszu leśnego. Stanowią 
one odpis podstawowy, liczony od wartości sprzedaży drewna, 
obciążający działalność nadleśnictw. Środki te przeznacza się dla 
nadleśnictw na wyrównanie niedoborów powstających  przy reali-
zacji zadań gospodarki leśnej. Wstępna analiza wykazuje,  

że możliwe jest obniżenie odpisu na 2010 r. do 10%. Nawiązała  
do  ustawowej definicji gospodarki leśnej – wg NIK w skład gospo-
darki leśnej wchodzi również działalność uboczna. W 2009 r. 
uwzględniono wynik z działalności ubocznej. Przedstawiła analizę 
kwestii dopłat z funduszu leśnego do działalności podstawowej 
nadleśnictw osiągających dodatni wynik finansowy w odniesieniu 
do interpretacji NIK, uwzględniając fakt braku definicji niedoboru 
środków finansowych w polskim ustawodawstwie. Przedstawiła 
zagadnienie niedoborów środków finansowych w kontekście wskaź-
ników płynności i pokrycia (wskazuje możliwości inwestycyjne)  
oraz stanu środków pieniężnych. Dyrektor RDLP ma, między 
innymi, możliwość centralizowania amortyzacji, a  do jego obowiąz-
ków należy troska o  płynność finansową jednostek. Zakłada się 
wyrównanie niedoborów do zerowego wyniku finansowego działal-
ności leśnej w 2010 r. Dla wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych 
i kosztowych, finansowanych z funduszu leśnego, będą sporzą-
dzane programy. Zwróciła uwagę na to, że środki funduszu leśnego 
mogą być przeznaczone na infrastrukturę niezbędną do prowadze-
nia gospodarki leśnej w sytuacji  braku własnych środków finanso-
wych na realizację przedsięwzięcia. W kwestii nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – zgodnie z zalece-
niem NIK – nadleśniczy prowadzi nadzór po zapewnieniu przez 
powierzającego środków na ten cel.  Trwają prace i analizy doty-
czące weryfikacji wyniku finansowego jednostek LP. 

Odniosła się do zarzutu NIK o nadmiernym stanie środków  
na funduszu leśnym  w sytuacji, gdy do realizacji dużych projektów 
unijnych niezbędne są znaczne środki finansowe na czasowe 
udostępnienie jednostkom LP (zwrot następuje po realizacji 
projektu); działanie to jest jak najbardziej racjonalne. Odniosła się 
również do sprawy Eko-Sękocina, przywołując ekspertyzę Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego.

 
Min. J. Zaleski zwrócił uwagę na to, że zapisy ustawowe doty-

czące funduszu leśnego nie są sprecyzowane, a zarzuty NIK  
w odniesieniu do niektórych kwestii nieuzasadnione. Zagadnienia 
te należy uregulować w ustawie o lasach. Odniósł się do dobrej 
sytuacji ekonomicznej LP w kontekście racjonalizacji struktury 
organizacyjnej i zatrudnienia.

Dyr. gen. LP M. Pigan zwrócił uwagę na problem nadzoru nad 
lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – sprawa finan-
sowania wymaga dalszych analiz.

Ad 2
Zast. dyr. gen. LP A. Paszkiewicz przedstawiła wyniki ekono-

miczne  LP po 10 miesiącach br. w odniesieniu do planu finansowo-
-gospodarczego LP na 2009 r. i analogicznego okresu 2008 r.  
oraz poszczególnych RDLP: przychody, koszty, wynik finansowy. 
Przypomniała, że planowany wynik finansowy gospodarki leśnej 
wynosi zero.   

Ponadto omówiła następujące zagadnienia: zapasy (wzrosły 
wartościowo), środki pieniężne, płace (przeciętne wynagrodzenie 
jest mniejsze w porównaniu z planem, a zatrudnienie w skali roku 
zmniejszyło się o 484 osoby).  

1. Przewodniczący: Tadeusz Pasternak – główny inspektor Straży 
Leśnej DGLP.

2. Członkowie: Adam Jamka – inspektor Straży Leśnej RDLP w Radomiu 
i Lech Mikołajczyk – inspektor Straży Leśnej RDLP w Łodzi.

§ 2
Do zadań komisji należy przeprowadzenie egzaminu kandyda-

tów do pracy w Straży Leśnej po centralnym kursie podstawowym, 
organizowanym od 13 listopada do 5 grudnia 2009 r. przez Dyrek-
cję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie.

§ 3
Egzamin obejmuje problematykę wynikającą z programu kursu.

§ 4
Komisja ze swojej pracy sporządzi protokół, który przedstawi 

dyrektorowi generalnemu LP w terminie 10 dni.

§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
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Dyr. gen. LP M. Pigan podkreślił, że ważne jest utrzymanie 
współczynnika kosztów do przychodów. Ocenił, że zaplanowanie 
zerowego wyniku finansowego gospodarki leśnej było decyzją 
słuszną w czasach kryzysu. Należy zachować dyscyplinę wydatko-
wania środków finansowych w sytuacji niejednoznacznych prognoz 
ekonomicznych. Zmniejszenie płac w 2009 r. było rezultatem 
kryzysu gospodarczego. 

 
Zast. dyr. gen. LP T. Wójcik przedstawił  analizę pozyskania  

i sprzedaży drewna po 10 miesiącach 2009 r.  wg RDLP, w odnie-
sieniu do planu finansowo-gospodarczego LP na 2009 r. i analo-
gicznego okresu roku ubiegłego, omawiając:
– pozyskanie i sprzedaż drewna (sytuacja jest dobra w ujęciu 

masowym, sprzedaż wyprzedza upływ czasu, opóźnienie nastą-
piło w grupach sortymentów wielkowymiarowych – jest duży 
problem ze sprzedażą drewna wielkowymiarowego liściastego, 
natomiast dobrze sprzedaje się  papierówka);

– zapasy (stan zapasów jest prawidłowy, wzrasta od lipca br. – 
– należy utrzymać obecny poziom 6–7%);

– ceny (po licznych spadkach poszły w górę i obecnie uzyskuje się 
136,30 zł za m3 – średnia cena uzyskiwana w 2009 r. jest 
mniejsza niż w 2008 r.).
Przeanalizował również sytuację na europejskim rynku drzew-

nym w kontekście przemysłu płytowego (MDF, HDF, OSB) i celulo-
zowego – rynek nie jest stabilny, ma jednak tendencję zwyżkową. 
Przedstawił analizę Europejskiej Komisji Gospodarczej dotyczącą 
prognozy cen tarcicy – stabilizacja i lekki wzrost w krajach europej-
skich. Stanowi to przesłankę do ostrożnego planowania na 2010 r. 
Omówił import oraz eksport – nastąpiło pewne ożywienie, ceny 
drewna (w porównaniu do niemieckich i austriackich są w Polsce 
niższe) oraz sytuację przemysłu drzewnego – ceny wyrobów drzew-
nych, wskaźnik koniunktury, tendencje restrukturyzacyjne. Przed-
stawił ofertę LP na 2010 r. – roczna oferta sprzedaży obejmuje 
internetowe przetargi ograniczone w Portalu Leśno-Drzewnym, 
stanowiące 50% ogólnej masy puli ofertowej dla przedsiębiorców  
i systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno, stanowiące 
pozostałe 50% ogólnej masy puli ofertowej dla przedsiębiorców. 
Przedstawił wyniki przetargów na I półrocze wg RDLP i poszczegól-
nych sortymentów oraz systemowych aukcji internetowych.

W sprawach bieżących omówił następujące zagadnienia: niezwięk-
szania poziomu cen minimalnych, przedłużenia terminu realizacji 
umowy ze względu na warunki atmosferyczne – należy złożyć wnio-
sek do DGLP, nieprzekraczania planu pozyskania,  dostosowania 
marży detalicznej do sytuacji rynkowej, nadzoru przez dyrektora 
RDLP zagadnień dotyczących obsługi klienta (odsetki, przedpłaty, 
transakcje), zakresu nadzoru pracy leśniczych przez inżynierów 
nadzoru w odniesieniu do bieżącej kontroli, projekt zarządzenia DGLP 
w sprawie drewna kłodowanego iglastego i niedostosowania oprogra-
mowania rejestratorów, wykorzystania pozostałości zrębowych – 
kwestie ewidencji i technologii oraz niejasności podatkowe.

Dyr. gen. LP M. Pigan podkreślił, że musimy być aktywnym 
uczestnikiem rynku drzewnego. Należy koordynować sprzedaż 
między dyrekcjami RDLP i nadzorować nadleśniczych w odniesie-
niu do cen minimalnych. Ważne jest, aby utrzymywać prawidłowe 
kontakty handlowe z odbiorcami drewna.

Min. J. Zaleski odnosząc się do prezentowanych zagadnień 
stwierdził, że Lasy Państwowe muszą uwzględniać w handlu drew-
nem zarówno uwarunkowania rynkowe, jak też prawne, w tym  
w zakresie prawa konkurencji. Istotna jest rzeczowa, oparta  
na faktach, dyskusja, a także  troska o poprawne stosunki z klien-
tami. Podkreślił, że podstawowym zadaniem Lasów Państwowych 
jest realizacja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.

Zast. dyr. gen. LP T. Wójcik zwrócił uwagę na niemożność 
spełnienia wszystkich oczekiwań przemysłu drzewnego przez LP, 
wobec obowiązujących uregulowań prawnych.

Nacz. A. Królicki poinformował, że katalog wydatków funduszu 
leśnego będzie przypisany do źródeł finansowania w planie finan-
sowo-gospodarczym LP. Przedstawił metodę ustalania wskaźnika 
kosztów/przychodów na podstawie ustalonych, obiektywnych 
zależności między poszczególnymi składnikami. Koszty w tej meto-
dzie podzielono na następujące grupy: ogólnego zarządu, podatku 
leśnego, pozyskania i zrywki oraz pozostałe. Przedstawił zasady 
ustalania przychodów ze sprzedaży drewna oraz rozdział kosztów 
wg syntetycznego wskaźnika trudności, opracowanego przez IBL. 
Podstawowym założeniem tej metody jest racjonalizacja kosztów  
i motywacja do ograniczania kosztów stałych.  Metody nie stosuje 
się w latach klęskowych. Metoda liczenia przychodów uległa mody-
fikacji. Przypomniał, że RDLP opracowały dla własnych potrzeb 
metodę wyliczania wskaźnika k/p, uwzględniającą warunki miej-
scowe. Omówił metody prognozy cen: wg A. Paszkiewicz model 
ekonometryczny w odniesieniu do prognoz, a także WIG20. Inne 
wskaźniki przyjmowane do planowania, oprócz k/p, to zatrudnienie 
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie.

Dyr. gen. LP M. Pigan poinformował o zakończeniu pracy  przez 
zespół zadaniowy ds. opracowania szczegółowych zasad gospo-
darki finansowej w PGL LP. Planowane jest przygotowanie zarzą-
dzenia DGLP o systemie planowania w LP i gospodarowaniu 
funduszem leśnym.

W dyskusji na powyższe tematy udział wzięli: insp. G. Nowak 
i G. Lenart, dyr. W. Fonder i Cz. Kozioł. Poruszono następujące 
sprawy: kontroli funduszu leśnego przez NIK  oraz nadzoru  
nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Gł. insp. LP K. Grzybowski zwrócił uwagę na zadania Inspekcji 
LP w zakresie kontroli wewnętrznej. Podkreślił znaczenie nadzoru 
ze strony RDLP i przestrzegania wewnętrznych procedur w zapew-
nieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek LP. Odniósł się do 
dokumentowania czynności służbowych przez inżyniera nadzoru. 

Nacz. J. Łokietko przedstawił zagadnienia związane z gospo-
darką zasobami lokalowymi w LP, w tym projekt zarządzenia DGLP 
w sprawie zasad sprzedaży mieszkań w LP na podstawie znoweli-
zowanego rozporządzenia ministra środowiska o gospodarce 
mieszkaniowej w LP, które ma wkrótce wejść w życie.

M. Komorowski omówił, nawiązując do powyższego tematu, 
zasady ewidencji budynków i lokali oraz związane z nimi niezbędne 
modyfikacje w SILP-ie – pismo w tej sprawie, po uzgodnieniu  
z główną księgową LP, zostało przesłane do RDLP. Przedstawił 
projekt standaryzacji mieszkań w LP.

Nacz. J. Łokietko zwrócił się do dyrektorów RDLP z prośbą  
o skierowanie specjalistów infrastruktury i finansów na szkolenie  
w zakresie zasad ewidencji budynków oraz lokali w LP.

 
Zast. dyr. gen. LP A. Paszkiewicz poinformowała, że do inter-

pretacji polityki finansowej i planu kont została upoważniona główna 
księgowa LP. Przypomniała, że w kwestii weryfikacji stawek amor-
tyzacji środków trwałych w przyszłym roku obowiązuje zgodność  
z ustawą podatkową i o rachunkowości.  

Notowała:
Anna Trzeciak

Akceptuję:

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 Lublin

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,

adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób

zagospodarowania

1. Zwierzyniec
Tereszpol
5k

Panasówka
Tereszpol
Panasówka 29
23–407 Tereszpol

60/1
70755
SR w Biłgoraju
2100 (w tym udział:
lokal nr 1 – 1504/3545 m2,
lokal nr 2 – 2041/3545 m2)

budynek mieszkalny, 
dwurodzinny, pustostan,
bud. gospodarczy

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 9 grudnia 2009 r. 

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,

adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób

zagospodarowania

1. Radzyń Podlaski
Biała
277d

Biała 
Radzyń Podlaski
ul. Kocka 1B/4
21–300 Radzyń Podlaski

udział w 2341/4; 2341/5
51454
SR w Radzyniu Podlaskim
udz.: 4298; 876

lokal nr 4 
w budynku  
czternastorodzinnym, 
pustostan

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 15 grudnia 2009 r. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,

adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób

zagospodarowania

1. Wipsowo
Purda
314a

Groszkowo
Purda
Groszkowo 2/2
11–030 Purda

udział 121/1000
w dz. 3314/3
94768/9 
SR w Olsztynie
3058 

budynek mieszkalny,
dwurodzinny, zasiedlony,
2 bud. gospodarcze
(lokal nr 1 sprzedany
wraz z bud. gospodarczym, 
lokal nr 2 – emeryt)   

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 15 grudnia 2009 r.
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,

adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób

zagospodarowania

1. Ruda Maleniecka
Radoszyce
78m

Mościska
Radoszyce
Salachowy Bór 17
26–230 Radoszyce

78/1205
35369
SR w Końskich
1472  

 budynek mieszkalny,  
zasiedlony, 
bud. gospodarczy
piwnica

2. Ruda Maleniecka
Ruda Maleniecka
284f

Pilczyca
Słupia
Pilczyca 1
26–234 Słupia

284/1202
35506
SR we Włoszczowej
1765

budynek mieszkalny,  
zasiedlony, 
bud. gospodarczy, piwnica, 
przybudówka

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 17 grudnia 2009 r.

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,

adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób

zagospodarowania

1. Skarżysko Kamienna
nad Kamienną
209t

Michałów
Skarżysko Kościelne
Michałów
26–110 Skarżysko Kamienna

367/4
25454 
SR w Skarżysku Kamiennej
2134 

budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony,
bud. gospodarczy  

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 9 grudnia 2009 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,

adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób

zagospodarowania

1. Radom
Jedlnia
122t

Kieszek
Pionki
ul. Płużańskiego 30/1, 2, 3, 4, 5, 6
26–630 Jedlnia Letnisko

463/7, 463/6
2616
SR w Zwoleniu
1933,319 

sześć lokali 
w budynku mieszkalnym, 
sześciorodzinnym, 
zasiedlone, 
4 garaże, 
droga dojazdowa

2. Radom
Jedlnia
122s

Kieszek
Pionki
ul. Płużańskiego 30/7, 8, 9, 10
26–630 Jedlnia Letnisko

463/8, 463/6
2616
SR w Zwoleniu
2002,319  

cztery lokale 
w budynku mieszkalnym, 
czterorodzinnym, zasiedlone, 
4 garaże, 
droga dojazdowa

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 24 listopada 2009 r.
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,

adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób

zagospodarowania

1. Dobieszyn
Białobrzegi
105n

Sucha
Białobrzegi
ul. Szlachecka 8
26–800 Białobrzegi

2545/8
17691
SR w Grójcu
2507 

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

2. Starachowice
Lubienia
102ay

Lubienia
Brody
ul. Starachowicka 54/3
Lubienia
27–230 Brody

102/1218; 102.1212
1602
SR w Starachowicach
521,3570 (udział 297,5/3570)  

lokal mieszkalny w budynku  
trzyrodzinnym, zasiedlony,
bud.gospodarczy, współudział 
w drogach, placach oraz 
infrastrukturze towarzyszącej

3. Zagnańsk
Zagnańsk
132m

Ciekoty
Masłów
Ciekoty 49

310/3
K11L100108/5
SR w Kielcach
1509

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny,
zasiedlony

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 9 grudnia 2009 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,

adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób

zagospodarowania

1. Dębno
Dębno
91b

Grzymiradz
Dębno
Choszczówko 7/1, 7/2
74–400 Dębno

421/3
40622
SR w Myśliborzu
2710  

budynek mieszkalny, 
dwulokalowy, zasiedlony,
3 bud. gospodarcze

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 23 listopada 2009 r.

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,

adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób

zagospodarowania

1. Międzychód
Międzychód
275j

Puszcza
Międzychód
Przedlesie 11
64–400 Międzychód

275/8
36996
SR w Międzychodzie
1984 (udział 1247/10000)  

lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym,
zasiedlony,
garaż

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 15 grudnia 2009 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,
gmina,

adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

Sąd Rejonowy,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób

zagospodarowania

1. Lubsko
Jasień
242f

Świbna
Jasień
Świbna 6/2
68–320 Jasień

205
29618
SR w Żarach
1704 (udział 284/1000)  

lokal mieszkalny 
w budynku trzyrodzinnym,
zasiedlony, 
bud. gospodarczy

Zatwierdzam:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan
Warszawa, 16 grudnia 2009 r.

SPROSTOWANIE

W numerze 12 (204) „Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych” na str. 9, w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprze-
daży w Nadleśnictwie Kaczory (tabela RDLP Piła, pkt 3), podano błędną nazwę siedziby Sądu Rejonowego: w Chodzierzy. Powinno być: 
w Chodzieży. Za pomyłkę przepraszamy.

Redakcja
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OGŁOSZENIA

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom informuje, że w Nadleśnictwie Starachowice, leśnictwo Bugaj, skradziono  
z odebranego surowca drzewnego S2a jeden oznacznik do cechowania drewna z kodem jednostki 161410 i numerem 8569.

Działania podjęte w celu odnalezienia oznacznika nie przyniosły rezultatu. W przypadku ujawnienia płytki prosimy o jej przekazanie  
do Nadleśnictwa Starachowice lub RDLP w Radomiu.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. GOSPODARKI LEŚNEJ

mgr inż. Piotr Kacprzak

Nadleśnictwo Bełchatów (RDLP Łódź), powołując się na zarządzenie nr 55 z 4 listopada 1998 r. oraz nr 30 z 17 maja 2000 r. dyrek-
tora generalnego Lasów Państwowych w sprawie obrotu i prowadzenia ewidencji urządzeń do cechowania pozyskanego drewna  
w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, powiadamia, że 4 grudnia 2009 r. skradziono zestaw do legalizacji drewna (młotek 
+ magazynek) w lasach nadzorowanych leśnictwa Borowiny. Wraz z zestawem do legalizacji drewna znajdowały się 3 płytki o nume-
rach: 16998, 16999 i 17000.

NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA BEŁCHATÓW

mgr inż. Jarosław Zając

Nadleśnictwo Siedlce (RDLP Warszawa) informuje, że stwierdzono brak płytek do cechowania drewna o kodach:
1. 170902 i numerze 0991
2. 170903 i numerze 4693
3. 170908 i numerach: 2264, 2288, 2632, 2633.

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
mgr inż. Jerzy Osiak

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok informuje, że w Nadleśnictwie Nurzec, leśnictwo Milejczyce, skradziono  
ze stosów drewna znaczniki użyte do ich ewidencji o kodzie jednostki 011815 i numerach: 4745, 6635, 6721, 6723, 6724, 7295, 7296, 
7301–7304, 7504, 7508 oraz 7509.

W przypadku ujawnienia ww. znaczników prosimy o ich przekazanie do Nadleśnictwa Nurzec lub RDLP w Białymstoku.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. GOSPODARKI LEŚNEJ
mgr inż. Marek Masłowski

Nadleśnictwo Elbląg (RDLP Gdańsk) informuje, że w leśnictwie Pogrodzie, obręb leśny Kadyny, zostały zgubione 4 płytki do nume-
rowania drewna z kodem 150206, o numerach: 598, 1280, 2365 i 2366.

Jednocześnie zawiadamiamy, że postanowienia zarządzenia nr 55 z 4 listopada 1998 r. oraz nr 30 z 17 maja 2000 r. dyrektora gene-
ralnego Lasów Państwowych w sprawie obrotu i prowadzenia ewidencji urządzeń do cechowania pozyskanego drewna w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych zostały spełnione.

NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA ELBLĄG

mgr inż. Witold Charmier-Ciemiński
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UWAGA!

Biuletyn tylko w prenumeracie
realizowanej przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

Zamówienia należy składać do Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych:

• faxem: 22 823 96 79,

• e-mailem: prenumerata@cilp.lasy.gov.pl,

• lub pocztą pod adresem 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 –  30,00 zł
–  rocznie –  60,00 zł

NOTATKI



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. 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

Do ceny należy doliczyć 22% VAt

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

za zlecenie 3-krotnego powtórzenia 
– 20% rabatu

za jednoczesną reklamę
w „echach Leśnych” i „Głosie Lasu” 
– 15% rabatu

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

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

„Głos Lasu”

„echa Leśne” „Biuletyn Informacyjny LP”

Wymiar pisma 205x285 plus spady po 5 mm

Wymiar pisma 205x285 plus spady po 5 mm

Rodzaj 
ogłoszenia Wymiary [mm] Miejsce Cena 

zł netto

Cała kolumna 182,5x253

2 strona  okładki 2500
3 strona okładki 2500
4 strona okładki 3000
wewnątrz numeru 2000

1/2 kolumny 182,5x126,5; 122x189,8

2 strona okładki 1400
3 strona okładki 1400
4 strona okładki 1700
wewnątrz numeru 1100

1/3 kolumny 122x126,5; 60x253 wewnątrz numeru 800
1/4 kolumny 122x95; 60x190 wewnątrz numeru 600
1/6 kolumny 122x63,25; 60x126,5 wewnątrz numeru 400
1/12 kolumny 60x63,25 wewnątrz numeru 200

Artykuły promocyjne – 1 strona ze zdjęciem 
4 strona okładki 3000
3 strona okładki 2500
wewnątrz numeru 2000

Wkładki dostarczone przez zamawiajacego*
(max format 200x285 mm)  0,80 zł za szt

Rodzaj 
ogłoszenia Wymiary [mm] Miejsce Cena

zł netto

Cała strona 205x285 + po 5 

2 strona  okładki 2500
3 strona okładki 2500
4 strona okładki 3000
wewnątrz numeru 2000

Moduł 2/3 205x190, 117x245
+po 5 wewnątrz numeru 1600

Moduł 1/2 205x142 + po 5

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 200

Artykuły promocyjne – 1 strona ze zdjęciem
4 strona okładki 3000
3 strona okładki 2500
wewnątrz numeru 2000

Wkładki dostarczone przez zamawiającego*
(max format 200x285 mm)  0,80 zł za szt

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

Rodzaj ogłoszenia Miejsce
Cena

zł netto
(czarno-białe)

Cała kolumna  
205x285 
Wymiar zadruku kolumny 
 190x250

3 strona okładki 1500
4 strona okładki 2000
wewnątrz numeru 1000

1/2 kolumny 

2 strona okładki x
3 strona okładki 800
4 strona okładki 1100
wewnątrz numeru 550

1/4 kolumny wewnątrz numeru 300
1/8 kolumny wewnątrz numeru 170
1/16 kolumny wewnątrz numeru 90

Okładki w biuletynu 
w kolorze zielono-białym   

Pismo czarno-białe   
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