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AKTY NORMATYWNE DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 14 marca 2015 r. do 16 kwietnia 2015 r.)

l Zarządzenie nr 26 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej wybranych środków trwałych w Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych (EK.0210.1.2015)

l Zarządzenie nr 27 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowej procedury sprzedaży drewna – uzupełniająca sprzedaż 
ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna (GM.800.3.2015) 

l Zarządzenie nr 28 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zdjęć fotogrametrycznych oraz ortofotomap dla zasięgu 
terytorialnego wybranych nadleśnictw Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (EZ.272.1.3.2015) 

l Zarządzenie nr 29 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie procedur udzielania przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych zamówień 
nie podlegających ustawie – Prawo zamówień publicznych (EZ.021.1.2015)

l Zarządzenie nr 30 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych 
i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2015 roku (ZO.0210.1.2015)

l Zarządzenie nr 31 z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie korekty „Instrukcji ochrony lasu” stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 57 
Dyrektora Generalnego z dnia 22 listopada 2011 r. (ZO.2110.1.2015)

l Zarządzenie nr 32 z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie badania przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych jedno-
stek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz ich zatwierdzania (EG.0210.1.2015) 

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 21 marca 2015 r. do 21 kwietnia 2015 r.)

l Decyzja nr 22 z dnia 10 kwietnia  2015 r. zmieniająca decyzję nr 14 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 lutego  
2015 r. (OR.5001.55.2015) 

l Decyzja nr 23 z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa 
urządzeń komputerowych” (EZ.272.1.4.2015)

l Decyzja nr 24 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promo-
cyjnego „Lasy Bieszczadzkie” na lata 2015–2019 (OE.7160.1.3.2015) 

l Decyzja nr 25 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promo-
cyjnego „Bory Lubuskie” na lata 2013–2018 (OE.7160.25.1.2015) 

l Decyzja nr 26 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promo-
cyjnego „Puszcza Knyszyńska” na lata 2015–2019 (OE.7160.7.1.2015) 
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ZARZĄDZENIE NR 27
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 27 marca 2015 r.

 w sprawie wprowadzenia dodatkowej procedury sprzedaży drewna 
– uzupełniająca sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym 

z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna

GM.800.3.2015 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o 
lasach (tekst jedn. 2014 r. Dz. U. poz. 1153) oraz § 6 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa  Leśnego Lasy Państwowe, wprowa-
dzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zaso-
bów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. – w wykonaniu 
zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego 
w § 8 ust. 1 pkt 5 Statutu, zarządzam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam w jednostkach Lasów Państwowych następującą 

procedurę sprzedaży drewna dla przedsiębiorców*: 
– Uzupełniająca sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym 

z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna.

§ 2
Wprowadzam do stosowania:
– Regulamin uzupełniającej sprzedaży ofertowej w Portalu 

Leśno-Drzewnym z uwzględnieniem wielkości zakupów 
drewna, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3
Drewno niesprzedane w ramach uzupełniającej sprzedaży ofer-

towej w Portalu Leśno-Drzewnym z uwzględnieniem wielkości 
zakupów drewna powiększa ofertę sprzedaży na drugie półrocze 
systemowych aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno”.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 27 marca 2015 r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCEJ SPRZEDAŻY OFERTOWEJ 
W PORTALU LEŚNO-DRZEWNYM 

z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2015 rok 

§ 1
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1. Aplikacja Portal Leśno-Drzewny (PL-D) – program oraz baza 

danych służące do obsługi sprzedaży ofertowej drewna prowa-
dzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe (PGL LP). 

2. Portal Leśno-Drzewny (strona internetowa PL-D) – strona inter-
netowa www.zilp.lasy.gov.pl/drewno z zamieszczonymi na niej 
komunikatami, informacjami dotyczącymi sprzedaży drewna 
przez PGL LP oraz przyciskami logowania do PL-D.

3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonujące działal-
ność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.

4. Użytkownik – osoba reprezentująca przedsiębiorcę, posiada-
jąca własny login i hasło dostępu do PL-D.

5. Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych (jednostka orga-
nizacyjna LP) – regionalna dyrekcja Lasów Państwowych, 
nadleśnictwo, zakład Lasów Państwowych.

6. Kierownik jednostki organizacyjnej LP – nadleśniczy lub 
kierownik zakładu Lasów Państwowych.

7. Reprezentant – w przypadku grup handlowo-gatunkowych 
zawierających więcej niż jedną klasę jakości i grubości jest to 
sortyment drewna, dla którego określana jest cena.

8. Cena – cena 1 m3 drewna w danej grupie handlowo-gatunkowej 
lub reprezentanta grupy, za którą przedsiębiorca może nabyć 
drewno, akceptowana przez jednostkę organizacyjną LP, okre-
ślana w ofercie sprzedaży.

9. Minimalna masa zakupu – minimalna ilość drewna w grupie 
handlowo-gatunkowej, jaką przedsiębiorca jest skłonny odebrać 
z jednostki organizacyjnej LP. Przedsiębiorca ustala wartość 
minimalnej masy zakupu w trakcie składania ofert zakupu dla 
każdej oferty oddzielnie (§ 2 ust. 16). Ma ona wpływ na proces 
przypisu drewna – jeżeli przedsiębiorcy przypisana została 
ilość niższa niż określona minimalna masa zakupu (algorytm 
przypisu drewna opisany w § 2 ust. 17), wtedy następuje całko-
wita redukcja jego oferty (przypis drewna wynosi 0 m3).

10. Wielkość zakupów drewna – faktycznie zrealizowane zakupy 
drewna w m3 w okresie trzech lat, w jednostkach organizacyj-
nych LP, po przeliczeniu na ilości średnioroczne, stanowiące 
podstawę do obliczenia maksymalnej ilości drewna, na jaką 
przedsiębiorca może złożyć ofertę zakupu w procedurze sprze-
daży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu 
drewna. Podstawą wyliczenia zakupów drewna jest okres od 
1.07.2011 r. do 30.06.2014 r. Do wielkości zakupów nie wlicza 
się sortymentów drewna: drewno opałowe (S4), drobnica 
opałowa (M2), karpina opałowa (KO), karpina przemysłowa 
(KP), zrębki opałowe (ZO), zrębki energetyczne (M2ZE) i baloty 

*przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy  
 z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.
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(M2BE). Oznacza to, że wielkość zakupów drewna służy również 
do wyliczenia maksymalnej oferty zakupu przedsiębiorcy w 
procedurze uzupełniającej sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-
-Drzewnym z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna.

§ 2
1. Uzupełniająca sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym z 

uwzględnieniem wielkości zakupów drewna (dalej sprzedaż 
uzupełniająca) jest procedurą sprzedaży, prowadzoną na bazie 
wielkości zakupu drewna przedsiębiorców. 

2. W sprzedaży uzupełniającej mogą wziąć udział przedsiębiorcy, 
którzy:
a) złożyli i podpisali lub tylko złożyli ofertę zakupu w I bądź II 

etapie sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wiel-
kości zakupu drewna na 2015 r., a których łączny przypis 
drewna w obu etapach tej procedury wyniósł nie więcej niż 
90% możliwej do złożenia oferty zakupu w I etapie procedury 
(w tym również przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali zawarcie 
umów dwuletnich w tej procedurze na lata 2015–2016);

b) byli uprawnieni do wzięcia udziału w procedurze sprzedaży 
ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna 
na 2015 r., a z przyczyn losowych nie wzięli w niej udziału. 
W takim przypadku mogą oni zostać dopuszczeni do proce-
dury sprzedaży uzupełniającej po złożeniu w jednostce LP, 
gdzie dokonali rejestracji w PL-D (dalej jednostka macierzy-
sta), pisemnego wniosku i dokumentów poświadczających 
okoliczności, które uniemożliwiły wzięcie udziału w procedu-
rze sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości 
zakupu drewna na 2015 r. 
Ostateczną decyzję o dopuszczeniu przedsiębiorcy do 
udziału w procedurze sprzedaży uzupełniającej podejmuje 
kierownik jednostki macierzystej na podstawie złożonych 
dokumentów, co potwierdza stosownym zapisem na wniosku 
odbiorcy. Jednocześnie (zgodnie z opublikowanym na stronie 
PL-D terminarzem) przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć 
w jednostkach LP, w których dokonywał zakupu drewna, 
wnioski o uzupełnienie wolumenu maksymalnej oferty zakupu 
drewna na sprzedaż uzupełniającą w części dotyczącej tej 
jednostki, co warunkuje skorzystanie z uregulowań określo-
nych w ust. 9.

3. Oferta sprzedaży drewna, na podstawie której następuje sprzedaż 
ofertowa, przygotowana jest zgodnie z Wykazem grup handlowo-
-gatunkowych ogłaszanym na stronie internetowej PL-D.

4. Oferta sprzedaży drewna sporządzana jest przez poszczególne 
nadleśnictwa i zakłady Lasów Państwowych. Zawiera ilość 
drewna danej grupy handlowo-gatunkowej wyrażoną w metrach 
sześciennych (bez kory) oraz cenę. 

5. Minimalna oferta sprzedaży każdej grupy handlowo-gatunkowej 
wynosi 50 m3.

6. Ceny drewna w procedurze sprzedaży uzupełniającej są takie 
same, jak w procedurze sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-
-Drzewnym z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 
2015 rok. 

7. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy/ 
warunki techniczne – wykaz aktualnie obowiązujących norm i 
warunków technicznych znajduje się na stronie internetowej 
PL-D. Przedsiębiorca może wnioskować o podwyższenie lub 
obniżenie jakości lub wymiarów w stosunku do norm/ warunków 
technicznych (drewno z wyborem). Dopuszcza się niewielkie 
korekty parametrów jakościowych i wymiarowych, które nie zmie-
niają w sposób zasadniczy cech technicznych i użytkowych danej 
grupy handlowej. Warunkiem akceptacji takiego wniosku przez 
kierownika jednostki organizacyjnej LP jest zmiana cen drewna w 
wyniku negocjacji cenowej, przeprowadzonej pomiędzy stronami. 
Zgoda kierownika jednostki organizacyjnej LP na przystąpienie do 
negocjacji jest dobrowolna. Wynik negocjacji zatwierdza dyrektor 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Odmowa przystąpienia 
do negocjacji przez sprzedającego nie zwalnia przedsiębiorcy od 
obowiązku spisania umowy. 

8. Procedura sprzedaży uzupełniającej odbywa się w dwóch 
etapach. 

9. W terminie 5 dni roboczych od momentu uruchomienia procedur 
sprzedaży uzupełniającej (zgodnie z opublikowanym na stronie 
PL-D terminarzem) przedsiębiorca zgłasza w każdej jednostce 
PGL LP, w której złożył wniosek zgodnie z zapisem w ust. 2 pkt. b, 
stwierdzone niezgodności co do wolumenu maksymalnej oferty 
zakupu drewna na sprzedaż uzupełniającą w części dotyczącej tej 
jednostki (wg informacji dostępnej w module klienta PL-D).

10. Alokacje wielkości zakupów w ramach grupy kapitałowej oraz 
przeniesienia wielkości zakupu na innego przedsiębiorcę wyko-
nane w trakcie procedury sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględ-
nieniem wielkości zakupu drewna przeprowadzone na podstawie 
§ 2 ust. 9 i 10 regulaminu tej procedury na 2015 rok są automa-
tycznie uwzględniane w procedurze sprzedaży uzupełniającej. 

11. W obu etapach sprzedaży uzupełniającej przy składaniu ofert 
zakupu nie stosuje się podziału ofert na grupy drewna.

12. W I etapie sprzedaży uzupełniającej maksymalna ilość drewna, 
na jaką przedsiębiorca może złożyć ofertę zakupu, jest wyni-
kiem różnicy pomiędzy wartością 90% maksymalnej wielkości 
ofert zakupu na I etap sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględ-
nieniem wielkości zakupu drewna na 2015 r. a ilością przypisa-
nego drewna w obydwu etapach tej procedury, tj.:

max. Of. Zak. = (Wielk. Zak. /3 *0,7) *0,9 – (Przypis 1EtWZ +  
+ Przypis 2EtWZ),

gdzie:
max. Of. Zak.  – maksymalna oferta zakupu na sprzedaż uzupeł- 
         niającą,
Wielk. Zak. – wielkość zakupu przedsiębiorcy,
Przypis 1EtWZ – przypis drewna w I etapie sprzedaży ofertowej  

    z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna 
     na 2015 rok,

Przypis 2EtWZ – przypis drewna w II etapie sprzedaży ofertowej  
     z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna  
     na 2015 rok.
13. W etapie drugim sprzedaży uzupełniającej przedsiębiorca 

może złożyć oferty zakupu na drewno w ilości stanowiącej 
różnicę pomiędzy ilością drewna określoną w ust. 12 a ilością 
przypisu w etapie pierwszym.

14. W sprzedaży uzupełniającej nie mogą brać udziału przedsię-
biorcy, w stosunku do których występują należności przetermi-
nowane nieobjęte kwotą zabezpieczenia, o którym mowa w § 6 
ust. 1 i 3. Powstanie takich należności skutkuje założeniem 
blokady składania ofert zakupu przez przedsiębiorcę. Blokada 
usuwana jest po uregulowaniu tych należności. 

15. W pierwszym i drugim etapie sprzedaży uzupełniającej stosuje 
się takie same ceny i kryteria przyjęcia lub redukcji ofert. 

16. W każdym z dwóch etapów przedsiębiorca może złożyć jedną 
ofertę zakupu na daną grupę handlowo-gatunkową w nadleś- 
nictwie lub zakładzie Lasów Państwowych. W ofercie musi 
zostać podana minimalna masa zakupu. Domyślnie minimalna 
masa zakupu w aplikacji PL-D wynosi 1m3, przedsiębiorca 
może dokonać jej korekty, jednak jej wielkość nie może być 
większa niż 100 m3.

17. Przypis drewna przebiega dla każdej oferty sprzedaży 
oddzielnie wg następującego algorytmu:
a) dla ofert sprzedaży, w których suma złożonych ofert zakupu 

jest mniejsza lub równa ofercie sprzedaży, dokonuje się 
pełnego przypisu drewna do ofert przedsiębiorców;

b) dla ofert sprzedaży, w których suma złożonych ofert zakupu 
jest większa niż oferta sprzedaży, dokonuje się proporcjo-
nalnej redukcji każdej złożonej oferty zakupu; 

c) przy redukcji przypisu drewna uwzględnia się parametr mini-
malnej masy zakupu – pozostała ilość drewna pochodząca z 
odrzuconych ofert zakupu, gdzie dokonano przypisu poniżej 
masy minimalnej, zostaje rozpisana do pozostałych ofert z 
zachowaniem zasady proporcjonalności;
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d) odrzucenie ofert, o których mowa powyżej, odbywa się 
sukcesywnie od pozycji o największej różnicy między okre-
śloną masą minimalną przez przedsiębiorcę a tym, co zostało 
mu przypisane.

18. Przedsiębiorca zakupuje drewno wg ceny określonej w ofercie 
sprzedaży, a w przypadku grup handlowo-gatunkowych z repre-
zentantem na podstawie przeliczników, o których mowa w § 3 
ust 11 Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 13.10.2014 r. w sprawie sprzedaży drewna 
przez PGL LP. Ceny zaokrąglane są z dokładnością do jednego 
grosza.

19. W przypadku, gdy w wyniku sprzedaży uzupełniającej w PL-D 
w nadleśnictwie lub zakładzie Lasów Państwowych przedsię-
biorcy zostanie przypisana ilość drewna określonej grupy 
handlowo-gatunkowej mniejsza od masy transportowej, ale 
równa lub większa od minimalnej masy zakupu, przedsiębiorca 
zobligowany jest do podpisania umowy na przyznaną ilość 
drewna (bez możliwości jej zwiększania do wielkości masy 
transportowej).

§ 3
1. Uczestnictwo w procedurze sprzedaży uzupełniającej możliwe 

jest po zidentyfikowaniu użytkownika na podstawie unikatowego 
loginu i hasła. 

2. Użytkownik korzysta z PL-D, logując się na swoje konto przy 
użyciu przycisku „Moduł Klient LP” na stronie internetowej PL-D.

3. Oferta zakupu zgłoszona z danego konta jest wiążąca dla przed-
siębiorcy, którego reprezentuje zarejestrowany użytkownik, legi-
tymujący się tym kontem.

4. Oferty zakupu, aby mogły podlegać rozpatrzeniu, muszą zostać 
podpisane w PL-D przez uprawnionego użytkownika (użytkow-
ników).

5. „Zasady rejestracji oraz bezpieczeństwo w pracy z aplikacją 
PL-D” zamieszczone są na stronie PL-D.

6. Wszelkie dane dotyczące wyników sprzedaży uzupełniającej 
poszczególnych przedsiębiorców traktuje się jako informację 
stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa – zgodnie z art. 4 pkt 17 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu-
mentów przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się tajemnicę 
zdefiniowaną w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz.1503 ze zm.).  

§ 4
1. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w chwili ogłoszenia 

wyników drugiego etapu sprzedaży uzupełniającej. Przedsię-
biorca uczestniczący w sprzedaży uzupełniającej jest zobowią-
zany do spisania umowy sprzedaży z kierownikiem jednostki 
organizacyjnej Lasów Państwowych, w której otrzymał przypis 
drewna, lub jego pełnomocnikiem ustanowionym zgodnie z 
przepisami Kodeksu cywilnego, w terminie do 30 dni od daty 
ogłoszenia wyników. Czynność spisania umowy jest potwierdze-
niem zawarcia umowy. 

2. W przypadku uzgodnionego z kierownikiem jednostki organiza-
cyjnej Lasów Państwowych sposobu spisania umowy w drodze 
korespondencyjnej przedsiębiorca zobowiązany jest do skutecz-
nego dostarczenia podpisanej przez siebie umowy w terminie 
maksymalnie 30 dni od daty ogłoszenia wyników. Niedotrzy-
manie przez przedsiębiorcę powyższego terminu oznacza, że 
umowa nie została spisana. 

3. Niespisanie umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, uprawnia 
jednostki organizacyjne LP do odstąpienia od umowy oraz skut-
kuje blokadą zakładaną na okres 180 dni na: udział w sprzedaży 
ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna, 
sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących 
nowe inwestycje, zawieranie umów wieloletnich za pośrednic-
twem PL-D, udział w systemowych aukcjach internetowych w 
aplikacji „e-drewno” i aukcjach internetowych w aplikacji 
„e-drewno”.

§ 5
Blokady założone z powodu niespisania umów w terminie w 

procedurach: sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wiel-
kości zakupu drewna, sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsię-
biorców realizujących nowe inwestycje, systemowych aukcjach 
internetowych w aplikacji „e-drewno” i aukcjach internetowych w 
aplikacji „e-drewno” – obowiązują w sprzedaży uzupełniającej i 
skutkują brakiem możliwości składania ofert zakupu przez przed-
siębiorcę w tej procedurze.

§ 6
1. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że zabezpieczeniem 

należności z tytułu zakupu drewna w procedurze sprzedaży 
uzupełniającej są odpowiednio: 
a) gwarancja bankowa, 
b) ubezpieczenie na koszt kupującego,
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.

2. Zabezpieczenia wymienione w ust. 1 nie obowiązują w przy-
padku zastosowania przedpłaty.

3. Dopuszcza się ustalenie przez strony innej formy zabezpieczenia 
należności z tytułu sprzedaży drewna niż wymienione w ust. 1, 
dającej gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.

 § 7
PGL LP nie odpowiada za skutki złożenia omyłkowej oferty 

zakupu drewna. 

§ 8
1. W przypadku wystąpienia błędów techniczno-informatycznych 

po stronie PGL LP lub proceduralnych, polegających na naru-
szeniu postanowień niniejszego regulaminu, przedsiębiorcy 
służy prawo złożenia odwołania do nadleśnictwa lub zakładu 
Lasów Państwowych, w którym nastąpił błąd, za pośrednictwem 
formularza znajdującego się w PL-D w terminie 7 dni od ogło-
szenia wyników w procedurze sprzedaży uzupełniającej. 

2. W przypadkach spornych ostateczną decyzję co do zasadności 
reklamacji podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej Lasów 
Państwowych w porozumieniu z dyrektorem właściwej regio-
nalnej dyrekcji Lasów Państwowych, który działa w porozu-
mieniu z Zakładem Informatyki Lasów Państwowych.

3. Termin podjęcia ostatecznej decyzji upływa w ciągu 14 dni od 
daty złożenia odwołania. 

§ 9
1. Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika zareje-

strowanego w PL-D jest warunkiem uprawniającym tego użyt-
kownika do złożenia oferty zakupu oraz uczestniczenia w proce-
durze sprzedaży uzupełniającej.

2. Akceptacji regulaminu dokonuje się poprzez zatwierdzenie go 
przy użyciu odpowiedniego przycisku podczas logowania użyt-
kownika do PL-D.

3. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwia złożenie oferty zakupu 
w procedurze sprzedaży ofertowej.

Powyższy regulamin akceptuję

..……………………………………..
    (data i podpis Klienta)

Zatwierdzam do stosowania

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak
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ZARZĄDZENIE NR 28
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

 
z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na wykonanie zdjęć fotogrametrycznych oraz ortofotomap dla zasięgu terytorialnego wybranych nadleśnictw  
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

EZ.272.1.3.2015

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  
18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospo-
darstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz na podstawie art. 19 i art. 
21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 ze zm.) ustalam, co następuje:

§ 1
Powołuję Komisję Przetargową ds. przeprowadzenia postępo-

wania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie zdjęć fotogrametrycznych oraz 
ortofotomap dla zasięgu terytorialnego wybranych nadleśnictw 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwaną 
dalej „Komisją”, w następującym składzie:

Pan Krzysztof Okła – Wydział Urządzania Lasu w Dyrekcji General-
nej Lasów Państwowych – przewodniczący Komisji;

Pani Elżbieta Żuchowska – Zespół ds. Zamówień Publicznych w 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – sekretarz Komisji;

Pani Emilia Wiśniewska – Wydział Urządzania Lasu w Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych – członek Komisji;

Pan Tomasz Grzegorzewicz – Wydział Urządzania Lasu w Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych – członek Komisji;

Pani Agnieszka Złośnik – Wydział Księgowości w Dyrekcji General-
nej Lasów Państwowych   – członek Komisji;

Pan Leszek Rząsa – Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Geoma-
tyki w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu – 
członek Komisji;

Pan Tomasz Jarczyk – Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi w 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie – czło-
nek Komisji. 

§ 2
Komisja jest zespołem pomocniczym Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych powołanym do przeprowadzenia postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie zdjęć fotogrametrycznych oraz 
ortofotomap dla zasięgu terytorialnego wybranych nadleśnictw 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

§ 3
Wszelkie opracowania Komisji Przetargowej podlegają zatwier-

dzeniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (kierow-
nika zamawiającego).

§ 4
Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków 

Komisji określa regulamin Komisji Przetargowej, stanowiący 
Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. (Załącznika nie druku-
jemy – przyp. red.).

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak

ZARZĄDZENIE NR 29
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie procedur udzielania przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych 
zamówień nie podlegających ustawie – Prawo zamówień publicznych

 EZ.021.1.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o 
lasach (tekst jedn. z 2014 r.: Dz. U. poz. 1153) oraz § 6 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowią-
cego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie 
nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy 
Państwowe, zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Zarządzenie reguluje procedury udzielania przez Dyrekcję 

Generalną Lasów Państwowych zamówień o wartości szacun-
kowej netto do 30 000 euro oraz innych zamówień nie podlega-
jących ustawie – Prawo zamówień publicznych na podstawie jej 
art. 4, z wyjątkiem zamówień na usługi w zakresie badań nauko-
wych, regulowanych odrębnym zarządzeniem.
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2. Procedurę udzielenia zamówienia:
1) o wartości szacunkowej netto do 200 euro oraz zamówienia 

związanego z podróżą służbową, udzielanego samodzielnie 
przez pracownika odbywający podróż – regulują przepisy  
§§ 2–3 i 11;

2) o wartości szacunkowej netto powyżej 200 euro do 6000 euro 
– regulują przepisy §§ 2–4 i 11;

3) o wartości szacunkowej netto powyżej 6000 euro –  regulują 
przepisy §§ 2–3 i 5–11.

§ 2
1. Zamówienia powinny być udzielane w sposób celowy i 

oszczędny, przy zachowaniu zasady uzyskiwania założonych 
efektów.

2. Zakazuje się dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego 
wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów niniejszego 
zarządzenia lub ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

3. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia należy prze-
strzegać przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, z 
uwzględnieniem aktualnego kursu euro określonego rozporzą-
dzeniem Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 35 
ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 3
1. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za udzielanie zamówień 

jest Wydział Administracji, a w przypadku zamówienia o charak-
terze specjalistycznym – komórka organizacyjna zaintereso-
wana jego udzieleniem.

2. Zamówienia związanego z podróżą służbową może udzielić 
samodzielnie pracownik odbywający podróż.

3. Zamówienia o wartości szacunkowej netto do 200 euro może 
udzielić komórka organizacyjna zainteresowana jego udzieleniem.

§ 4
1. Udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej netto powyżej 

200 euro do 6000 euro wymaga sporządzenia wniosku o udzie-
lenie zamówienia przez komórkę organizacyjną zainteresowaną 
jego udzieleniem oraz komórkę odpowiedzialną wskazaną w § 3. 
Wzór wniosku określa załącznik do zarządzenia.

2. Wniosek o udzielenie zamówienia wymaga akceptacji przez 
Zespół ds. Zamówień Publicznych oraz zatwierdzenia przez 
Zastępcę Dyrektora Generalnego.

3. Po akceptacji i zatwierdzeniu wniosek jest realizowany przez 
komórkę odpowiedzialną wskazaną w § 3. 

4. Za sporządzenie i archiwizację dokumentacji z postępowania 
odpowiada komórka odpowiedzialna wskazana w § 3.

§ 5
1. Udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej netto powyżej 

6000 euro wymaga: 
1) sporządzenia wniosku o udzielenie zamówienia, 
2) przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy,
3) sporządzenia pisemnej umowy.

2. Czynności te wykonuje komórka odpowiedzialna wskazana w § 3, 
z wyjątkiem pierwszej części wniosku o udzielenie zamówienia, 
którą sporządza komórka organizacyjna zainteresowana jego 
udzieleniem.

3. Czynności te, po wykonaniu, wymagają akceptacji przez Zespół 
ds. Zamówień Publicznych, a następnie zatwierdzenia przez 
Zastępcę Dyrektora Generalnego. W przypadku zamówień o 
wartości szacunkowej netto powyżej 30 000 euro, zatwierdzenia 
dokonuje Dyrektor Generalny po złożeniu kontrasygnaty przez 
Zastępcę Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych.

4. Przedstawienie do akceptacji i zatwierdzenia może następować 
oddzielnie dla poszczególnych czynności lub jednocześnie dla 
wszystkich czynności, według wyboru komórki odpowiedzialnej 
wskazanej w § 3.

5. Za sporządzenie i archiwizację dokumentacji z postępowania 
odpowiada komórka odpowiedzialna wskazana w § 3.

§ 6
Wniosek o udzielenie zamówienia sporządzają, według wzoru okre-

ślonego w załączniku, komórka organizacyjna zainteresowana udziele-
niem zamówienia oraz komórka odpowiedzialna wskazana w § 3. 

§ 7
1. Procedura wyboru wykonawcy polega na:

1) rozeznaniu rynku potencjalnych wykonawców (zgodnie z § 8) 
albo

2) przeprowadzeniu przetargu albo aukcji w trybie Kodeksu 
cywilnego (zgodnie z § 9).

2. Jeżeli ze względu na szczególny charakter lub rodzaj zamówienia 
uzasadnione jest udzielenie zamówienia konkretnemu wyko-
nawcy, nie przeprowadza się procedury wyboru wykonawcy (np. 
dostawy energii elektrycznej, wody, gazu). Należy wówczas, jeżeli 
to możliwe, przeprowadzić negocjacje z wykonawcą w celu 
uzyskania jak najlepszych warunków zamówienia.

§ 8
1. Rozeznanie rynku polega na uzyskaniu od co najmniej trzech wyko-

nawców informacji o oferowanych przez nich warunkach wykonania 
zamówienia, zwanych dalej „informacjami”, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli uzyskanie informacji od co najmniej trzech wykonawców 
jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, można poprzestać na 
uzyskaniu informacji od dwóch wykonawców.

3. Potwierdzeniem uzyskania informacji jest pismo, faks lub e-mail 
od wykonawcy, notatka służbowa z rozmowy telefonicznej lub 
wydruk ze strony internetowej. Dokumenty te powinny wska-
zywać nazwę i adres wykonawcy, przedmiot zamówienia, 
warunki wykonania zamówienia, a w szczególności cenę, a 
także nazwisko osoby udzielającej informacji lub adres strony 
internetowej oraz datę uzyskania informacji.

4. Spośród wykonawców, od których uzyskano informacje, 
komórka odpowiedzialna wskazana w § 3 wybiera wykonawcę, 
któremu ma zostać udzielone zamówienie, oraz sporządza 
notatkę z uzasadnieniem wyboru.

§ 9
1. W przypadku uzasadnionym wielkością lub rodzajem zamó-

wienia można przeprowadzić przetarg albo aukcję w trybie 
Kodeksu cywilnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu  
ds. Zamówień Publicznych oraz radcy prawnego. 

2. Przetarg (aukcję) prowadzi komórka odpowiedzialna wskazana 
w § 3. Wynik przetargu (aukcji) albo ich zamknięcie bez doko-
nania wyboru wymaga akceptacji przez radcę prawnego i 
zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego lub Zastępcę 
Dyrektora Generalnego. 

§ 10
1. Projekt umowy o udzielenie zamówienia sporządza komórka 

odpowiedzialna wskazana w § 3 w uzgodnieniu – jeżeli zachodzi 
taka potrzeba – z wybranym wykonawcą. Sporządzony projekt 
wymaga akceptacji przez Zespół ds. Zamówień Publicznych, 
radcę prawnego i Głównego Księgowego.

2. Zespół ds. Zamówień Publicznych nadaje umowie numer 
zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt i przechowuje 
oryginał podpisanej umowy.

3. Za realizację zawartej umowy odpowiada komórka odpowie-
dzialna wskazana w § 3.

§ 11
Każda faktura lub rachunek przed akceptacją wymaga potwier-

dzenia przez Zespół ds. Zamówień Publicznych, czy wydatek ten 
podlega ustawie – Prawo zamówień publicznych, a jeżeli nie 
podlega – na podstawie którego przepisu.

§ 12
W Zarządzeniu nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zasad kontroli wewnętrz-
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nej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (znak: EG-021-1/12) 
– w załączniku nr 2 pt. „Zasady obiegu dokumentów i udokumento-
wania operacji gospodarczych w Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych” – wprowadza się następujące zmiany:

1) punkty 16 i 17 otrzymują brzmienie:
„16. Wniosek o zawarcie umowy o dzieło lub umowy 
zlecenia z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności 
gospodarczej, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień 
publicznych albo zarządzeniem nr 29 Dyrektora General-
nego LP z dnia 31 marca 2015 r.:
1) sporządzenie wniosku o udzielenie zamówienia: kierownik 

komórki organizacyjnej,
2) akceptacja: Zespół ds. Zamówień Publicznych,
3) kontrasygnata (powyżej 30 000 euro): Zastępca Dyrektora 

Generalnego ds. Ekonomicznych,
4) zatwierdzenie: Zastępca Dyrektora Generalnego (powyżej 

30 000 euro – Dyrektor Generalny).
Dokument sporządza się w jednym egzemplarzu.
Oryginał dokumentu otrzymuje: Wydział Administracji (a w 
przypadku zamówienia o charakterze specjalistycznym – 
komórka organizacyjna zainteresowana jego udzieleniem).
17. Umowa o dzieło lub umowa zlecenie z osobą fizyczną 
nie prowadzącą działalności gospodarczej:
1) sporządzenie umowy i odebranie od wykonawcy oświad-

czeń dotyczących zaliczek podatkowych i składek ubez-
pieczeniowych: kierownik komórki organizacyjnej, 

2) opinia: Zespół ds. Zamówień Publicznych, radca prawny i 
Główny Księgowy,

3) kontrasygnata (powyżej 30 000 euro): Zastępca Dyrektora 
Generalnego ds. Ekonomicznych,

4) podpisanie umowy: Zastępca Dyrektora Generalnego 
(powyżej 30 000 euro – Dyrektor Generalny) oraz wyko-
nawca.

Umowę sporządza się w trzech egzemplarzach, które otrzy-
mują:
1) wykonawca,
2) Zespół ds. Zamówień Publicznych,
3) Wydział Księgowości.
Kopię dokumentów otrzymują: Wydział Zarządzania Zaso-
bami Ludzkimi celem zgłoszenia do ubezpieczeń i właściwa 
komórka organizacyjna.”;

2) punkty 33 i 34 otrzymują brzmienie:
„33. Wniosek o zakup środków trwałych, wartości niema-
terialnych i prawnych, materiałów i usług, na podstawie 
ustawy – Prawo zamówień publicznych albo zarządzenia 
nr 29 Dyrektora Generalnego LP z dnia 31 marca 2015 r.:
1) sporządzenie wniosku o udzielenie zamówienia: kierownik 

komórki organizacyjnej,

2) akceptacja: Zespół ds. Zamówień Publicznych,
3) kontrasygnata (powyżej 30 000 euro): Zastępca Dyrektora 

Generalnego ds. Ekonomicznych,
4) zatwierdzenie: Zastępca Dyrektora Generalnego (powyżej 

30 000 euro – Dyrektor Generalny).
Dokument sporządza się w jednym egzemplarzu.
Oryginał dokumentu otrzymuje: Wydział Administracji (a w 
przypadku zamówienia o charakterze specjalistycznym – 
komórka organizacyjna zainteresowana jego udzieleniem).
34. Umowa o zakup środków trwałych, wartości niemate-
rialnych i prawnych, materiałów i usług, na podstawie 
ustawy – Prawo zamówień publicznych albo zarządzenia 
nr 29 Dyrektora Generalnego LP z dnia 31 marca 2015 r., 
w tym z funduszu leśnego:
1) sporządzenie umowy: kierownik komórki organizacyjnej,
2) opinia: Zespół ds. Zamówień Publicznych, radca prawny i 

Główny Księgowy,
3) kontrasygnata (powyżej 30 000 euro): Zastępca Dyrektora 

Generalnego ds. Ekonomicznych,
4) podpisanie umowy: Dyrektor Generalny (do 30 000 euro 

– Zastępca Dyrektora Generalnego) i dostawca/wyko-
nawca.

Umowę sporządza się w trzech egzemplarzach, które otrzy-
mują:
1) dostawca/wykonawca,
2) Zespół ds. Zamówień Publicznych,
3) kierownik właściwej komórki organizacyjnej.”.

§ 13
Uchyla się Zarządzenie nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie procedur udziela-
nia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekracza-
jącej równowartości kwoty 14 000 euro przez Dyrekcję Generalną 
Lasów Państwowych (znak: OZ-270-1/08).

§ 14
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak
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Załącznik do Zarządzenia nr 29 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 31 marca 2015 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
nie podlegającego ustawie – Prawo zamówień publicznych

Część I. Wypełnia komórka organizacyjna wnioskująca o udzielenie zamówienia

Biuro/Wydział/Zespół/Stanowisko* ..................................................................................................................................................................

wnioskuje o udzielenie zamówienia publicznego opisanego poniżej.

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: .................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

2. Inne wymagania dotyczące zamówienia (np. termin lub sposób wykonania): .............................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

3. Uzasadnienie potrzeby udzielenia zamówienia: ..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

                                     ..................................     ................................................
                                                 data         podpis kierownika komórki

_____________________________
* niepotrzebne skreślić
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Część II. Wypełnia Wydział Administracji, a w przypadku zamówienia o charakterze specjalistycznym – komórka organizacyjna  
 wnioskująca o jego udzielenie

1. Szacunkowa wartość zamówienia (netto): ...................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

2. Informacja, czy w bieżącym roku kalendarzowym udzielano zamówień tego samego rodzaju wraz z określeniem ich wartości: ...................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

3. Informacja, czy w bieżącym roku kalendarzowym planuje się udzielenie zamówień tego samego rodzaju wraz z określeniem ich szacun-

kowej wartości: ................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

4. Proponowany tryb wyboru wykonawcy (dot. zamówień powyżej 6 000 euro):
 o – rozeznanie rynku
 o – przetarg / aukcja w trybie Kodeksu cywilnego
 o – zgodnie z § 7 ust. 2 zarządzenia, z uwagi na to, że .............................................................................................................................

          .............................................................................................................................................. uzasadnione jest udzielenie zamówienia  

          wykonawcy ............................................................................................................................................................ (nazwa wykonawcy)

  ........................................         ...........................................
                                              data           podpis kierownika komórki
 

                                       AKCEPTUJĘ

                           ............................................
                            podpis kierownika Zespołu                                ZATWIERDZAM
                            ds. Zamówień Publicznych  

                           ............................................                             .....................................................
                                podpis radcy prawnego                     podpis Dyrektora Generalnego  
                          (w przypadku przetargu/aukcji)                              lub Zastępcy Dyrektora Generalnego
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ZARZĄDZENIE NR 30
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 1 kwietnia 2015 r.  

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

w 2015 roku

ZO.0210.1.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1a i 3  ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2011 r., Dz. U. Nr 12, 
poz. 59, z późn. zm.) i § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządze-
nia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., zarządzam, co następuje:

§ 1
Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Lasów 

Państwowych do zapoznania się i wykorzystywania w bieżącej dzia-
łalności „Krótkoterminowej prognozy występowania ważniejszych 
szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2015 
roku”, opracowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL). Wyżej 
wymieniona prognoza znajduje się na stronie intranetowej LP.

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

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

nych, zwanych dalej PO, w 2015 roku zawiera załącznik nr 1 do 
zarządzenia.

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia pracy TSOL uzależniony jest 
od biologii monitorowanych szkodników owadzich.

4. Do obowiązków kierowników TSOL należy:
– zorganizowanie i koordynowanie pracy TSOL;
– opracowywanie ocen rozwoju populacji szkodliwych owadów 

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

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

5. Zalecenia w zakresie postępowania ze szkodliwymi owadami 
liściożernymi w 2015 roku określa załącznik nr 2 do zarzą-
dzenia. 

§ 3
Zobowiązuję:

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

2. Kierowników Zespołów Ochrony Lasu (ZOL) do świadczenia 
stałej pomocy dyrektorom RDLP i nadleśniczym w rozpozna-
waniu i ograniczaniu zagrożeń oraz do bieżącego informowania 
Wydziału Ochrony Lasu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych (DGLP) o sytuacji.

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

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

cyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych w Olsztynie do 

realizacji zadań, w przedmiocie centralnych zakupów i dystry-
bucji środków ochrony roślin, na potrzeby poszczególnych 
RDLP.

2. Zakupu pozostałych środków ochrony roślin dopuszczonych do 
stosowania w lasach i niezbędnych do prowadzenia gospo-
darki leśnej dokonują nadleśnictwa w uzgodnieniu z RDLP, 
ZOL lub IBL.

3. Przy zakupach, o których mowa w ust. 2, należy kierować się 
listą pestycydów dopuszczonych do stosowania w 2015 roku, 
opracowaną przez IBL w broszurze pt. „Środki ochrony roślin 
oraz produkty do rozkładu pni drzew leśnych zalecane do stoso-
wania w leśnictwie w roku 2015”, zamieszczoną na stronie inter-
netowej i intranetowej LP. 

4. Usługodawców lotniczych i warunki korzystania z usług lotni-
czych w 2015 roku określają odpowiednie umowy zawarte przez 
DGLP i RDLP.

5. Rozwiązania techniczne, jakie powinny być zastosowane 
podczas wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków 
ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, określa 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 
kwietnia 2013 roku (Dz. U. 2013, poz. 504).

6. W roku 2015 obowiązuje zasada dofinansowania z funduszu 
leśnego kosztów akcji ograniczania populacji szkodników liścio-
żernych techniką lotniczą w następującym zakresie:
– użycia sprzętu lotniczego, zgodnie z zawartymi umowami;
– zakupu środków ochrony roślin i ich nośników (adiuwantów);
– magazynowania i transportu środków ochrony roślin;
oraz naziemną (tylko w wypadku ograniczania populacji chra-
bąszczowatych, w tym zbiór ręczny) w ramach kwot określonych 
w planie finansowo-gospodarczym PGL Lasy Państwowe. Rozli-
czenie finansowe należy przekazać do DGLP niezwłocznie po 
całkowitym zakończeniu ww. akcji. 

§ 5
1. Wszelkie działania związane z ograniczaniem liczebności szko-

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

2. Zaleca się upowszechnianie, w miarę możliwości, biologicznych, 
mechanicznych i agrotechnicznych metod ograniczania liczeb-
ności szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych 
czynników szkodotwórczych, przedstawionych w wykonanych 
przez IBL opracowaniach „Metodyka integrowanej ochrony drze-
wostanów iglastych” oraz „Metodyka integrowanej ochrony drze-
wostanów liściastych”. W przypadkach największego zagro-
żenia lasu dopuszczalne jest łączenie powyższych metod z 
metodą chemiczną, polegającą na wykorzystaniu środków 
ochrony roślin zarejestrowanych dla leśnictwa.

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

4. Wszystkie czynności związane z ochroną lasu w 2015 roku 
powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.
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§ 6
Nadleśniczowie nadleśnictw, na terenie których prowadzone 

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

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

2. Przekazanie do DGLP (za pośrednictwem RDLP) danych doty-
czących obszarów leśnych przewidywanych do zabiegów agro-
lotniczych w 2015 roku – współrzędnych geograficznych lotnisk, 
lądowisk, innych terenów startów i lądowań oraz pól zabiego-
wych – w celu uzyskania od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 
priorytetu na wykorzystanie przestrzeni powietrznej podczas 
ww. zabiegów.

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

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

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

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

7. Składanie drogą elektroniczną, za pośrednictwem RDLP, do 
DGLP cotygodniowych meldunków (w czwartki) o zaawanso-
waniu realizacji zabiegów ochronnych w lasach, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.

8. Opracowanie sprawozdania końcowego z przebiegu zabiegów 
ochronnych w 2015 roku. RDLP przekazują zbiorcze sprawoz-
danie do DGLP po całkowitym zakończeniu akcji zwalczania.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       
 DYREKTOR GENERALNY

 LASÓW PAŃSTWOWYCH
mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

SKŁAD OSOBOWY I LOKALIZACJA 
Terenowych Stacji Ochrony Lasu (TSOL) 

oraz Punktów Obserwacyjnych (PO) 
w 2015 roku

1. Zespół Ochrony Lasu w Łopuchówku – TSOL dla RDLP w 
Zielonej Górze.
Siedziba TSOL – biuro Nadleśnictwa Sława Śląska.
Skład osobowy: 
– Małgorzata Stachowiak – ZOL w Łopuchówku – kierownik TSOL,
– Mirosław Maciąg – ZOL w Łopuchówku,
– Radosław Cieślak – ZOL w Łopuchówku,
– Marta Wiler – RDLP w Zielonej Górze,
– Piotr Nietopiel – RDLP w Zielonej Górze.

Barczatka sosnówka – PO w nadleśnictwach: Babimost, Brzózka, 
Cybinka, Gubin, Krzystkowice, Lubsko, Nowa Sól, Sława Śląska, 
Wolsztyn.
Brudnica mniszka – PO w nadleśnictwach: Lubsko, Nowa Sól, 
Sława Śląska, Wolsztyn, Żagań.
Boreczniki sosnowe – PO w nadleśnictwach: Nowa Sól, Brzózka, 
Cybinka, Gubin.

2. Zespół Ochrony Lasu w Łopuchówku – TSOL dla RDLP w 
Poznaniu.
Siedziba TSOL – biuro Nadleśnictwa Antonin.
Skład osobowy:
– Małgorzata Stachowiak – ZOL w Łopuchówku – kierownik 

TSOL,
– Mirosław Maciąg – ZOL w Łopuchówku, 
– Robert Cieślak – ZOL w Łopuchówku,
– Marlena Kowalkowska – RDLP w Poznaniu,
– Marian Załóg – RDLP w Poznaniu.

Barczatka sosnówka – PO w nadleśnictwach: Antonin, Grodziec, 
Grodzisk.
Brudnica mniszka – PO w nadleśnictwach: Przedborów, Antonin, 
Grodziec, Turek, Grodzisk.
Osnuja gwiaździsta – PO w Nadleśnictwie Przedborów. 
Strzygonia choinówka – PO w Nadleśnictwie Antonin.
Foliofagi drzewostanów dębowych – PO w nadleśnictwach: 
Krotoszyn, Piaski.

3. Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku – TSOL dla RDLP w Toruniu.
Siedziba TSOL – biuro Nadleśnictwa Cierpiszewo.
Skład osobowy:
– Piotr Fleischer – ZOL w Gdańsku – kierownik TSOL,
– Piotr Gawęda – ZOL w Gdańsku,
– Izabela Waszak – ZOL w Gdańsku,
– Jadwiga Gostyńska – ZOL w Gdańsku.

Boreczniki – PO w nadleśnictwach:  Trzebciny, Tuchola.
Chrabąszczowate (imago) – PO w nadleśnictwach: Golub-
-Dobrzyń, Gołąbki.
Zespół szkodników wtórnych drzewostanów iglastych – PO w 
nadleśnictwach: Brodnica, Runowo, Skrwilno.

4. Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku – TSOL dla RDLP w 
Gdańsku.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Gdańsku.
Skład osobowy:
– Piotr Gawęda – ZOL w Gdańsku – kierownik TSOL,
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– Izabela Waszak – ZOL w Gdańsku,
– Jadwiga Gostyńska – ZOL w Gdańsku.

Boreczniki – PO w Nadleśnictwie Lubichowo.
Zespół szkodników wtórnych drzewostanów iglastych – PO w 
nadleśnictwach: Cewice, Choczewo, Lipusz.

5. Zespół Ochrony Lasu w Krakowie – TSOL dla RDLP w 
Krakowie.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Krakowie. 
Skład osobowy:
– Jarosław Plata – ZOL w Krakowie – kierownik TSOL,
– Marek Kozioł – ZOL w Krakowie,
– Agnieszka Bielawska – ZOL w Krakowie,
– Marcin Pawelec – RDLP w Krakowie,
– Wojciech Skupień – RDLP w Krakowie.

Osnuja gwiaździsta – PO w nadleśnictwach: Dąbrowa Tarnowska, 
Dębica, Niepołomice.

6. Zespół Ochrony Lasu w Krakowie – TSOL dla RDLP w 
Krośnie.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Krakowie.
Skład osobowy:
– Jarosław Plata  – ZOL w Krakowie – kierownik TSOL,
– Marek Kozioł – ZOL w Krakowie,
– Agnieszka Bielawska – ZOL w Krakowie,
– Piotr Brewczyński – RDLP w Krośnie,
– Tomasz Najbar – RDLP w Krośnie.

Osnuja gwiaździsta – PO w nadleśnictwach: Głogów, Kolbu-
szowa, Mielec.
Chrabąszczowate (imago) – PO w nadleśnictwach: Jarosław, 
Leżajsk, Lubaczów, Narol.

7. Zespół Ochrony Lasu w Łodzi – TSOL dla RDLP w Łodzi.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Łodzi.
Skład osobowy:
– Małgorzata Olczyk – ZOL w Łodzi – kierownik TSOL,
– Andrzej Kulesza – ZOL w Łodzi,
– Cezary Kieszek – ZOL w Łodzi.

Osnuja gwiaździsta – PO w nadleśnictwach: Kolumna, Piotrków, 
Złoczew.
Chrabąszczowate (imago) – PO w nadleśnictwach: Spała, Smar-
dzewice, Opoczno, Przedbórz, Brzeziny, Piotrków, Wieluń, LZD 
Rogów.
Barczatka sosnówka – PO w Nadleśnictwie Wieluń.

8. Zespół Ochrony Lasu w Łodzi – TSOL dla RDLP w Warszawie.
Siedziba TSOL – biuro Nadleśnictwa Łochów.            
Skład osobowy:
– Andrzej Kulesza – ZOL w Łodzi – kierownik TSOL,
– Cezary Kieszek – ZOL w Łodzi.

Chrabąszczowate (imago) – PO w nadleśnictwach: Wyszków, 
Pułtusk, Jabłonna.

9. Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie – TSOL dla RDLP w Olsz-
tynie i Białymstoku. 
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Olsztynie. 
Skład osobowy:
– Janusz Szwałkiewicz –  ZOL w Olsztynie – kierownik TSOL,
– Wojciech Chmielewski – ZOL w Olsztynie,
– Rafał Zagroba – ZOL w Olsztynie,
– Grażyna Jędryczko – ZOL w Olsztynie.

10. Zespół Ochrony Lasu w Opolu – TSOL dla RDLP w Katowi-
cach.

Siedziba TSOL – biuro ZOL w Opolu. 
Skład osobowy:
– Grzegorz Guzik –  ZOL w Opolu – kierownik TSOL,
– Andrzej Radzik – ZOL w Opolu,
– Dariusz Hutka – ZOL w Opolu,
– Mirosław Nowak – RDLP w Katowicach,
– Wiesław Szczepański – RDLP w Katowicach.

Osnuja gwiaździsta – PO w Nadleśnictwie Lubliniec.
Poproch cetyniak – PO w Nadleśnictwie Prószków.

11. Zespół Ochrony Lasu w Radomiu – TSOL dla RDLP w  
Radomiu.
Siedziba TSOL – biuro ZOL w Radomiu. 
Skład osobowy:

– Przemysław Jakubiński – ZOL w Radomiu – kierownik TSOL,
– Piotr Lasota – ZOL w Radomiu, 
– Wojciech Krawczyk – ZOL w Radomiu,
– Andrzej Matysiak – RDLP w Radomiu.

Strzygonia choinówka – PO w Nadleśnictwie Dobieszyn.
Poproch cetyniak – PO w Nadleśnictwie Włoszczowa.
Osnuja gwiaździsta – PO w nadleśnictwach: Barycz, Łagów, 
Staszów. 
Osnujka modrzewiowa – PO w Nadleśnictwie Barycz.
Boreczniki sosnowe – PO w Nadleśnictwie Stąporków.
Brudnica mniszka – PO w Nadleśnictwie Grójec.
Zwójki jodłowe – PO w Nadleśnictwie Łagów.
Opaślik sosnowy – PO w Nadleśnictwie Grójec.
Chrabąszczowate (imago) – PO w nadleśnictwach: Chmielnik, 
Daleszyce, Jędrzejów, Łagów, Marcule, Ostrowiec Świętokrzyski, 
Pińczów, Radom, Skarżysko, Starachowice, Staszów, Zwoleń.
Foliofagi drzewostanów dębowych – PO w Nadleśnictwie 
Chmielnik. 

12. Zespół Ochrony Lasu w Radomiu – TSOL dla RDLP w 
Lublinie.

 Siedziba TSOL –  pracownia ZOL w Lublinie.
 Skład osobowy:

– Marek Kamola – ZOL w Radomiu –  kierownik TSOL,
– Przemysław Jakubiński – ZOL w Radomiu,
– Hanna Michalewska – ZOL w Radomiu, 
– Sławomir Michalewski – ZOL w Radomiu,
– Dariusz Piasecki – RDLP w Lublinie.

Strzygonia choinówka – PO w Nadleśnictwie Radzyń Podlaski.
Barczatka sosnówka – PO w nadleśnictwach: Nowa Dęba, 
Rozwadów, Rudnik, Puławy.
Brudnica mniszka – PO w nadleśnictwach: Chełm, Gościeradów, 
Janów Lubelski, Józefów, Kraśnik, Nowa Dęba, Zwierzyniec, 
Rudnik, Rozwadów.
Osnuja gwiaździsta – PO w nadleśnictwach: Gościeradów, Janów 
Lubelski, Rozwadów, Nowa Dęba.
Chrabąszczowate (imago) – PO w nadleśnictwach: Biała Podla-
ska, Gościeradów, Józefów, Chotyłów, Lubartów, Międzyrzec 
Podlaski, Parczew, Radzyń Podlaski, Sarnaki, Sobibór, Świdnik, 
Tomaszów, Włodawa, Zwierzyniec. 

13. Zespół Ochrony Lasu w Szczecinku – TSOL dla RDLP w Pile.
 Siedziba TSOL – biuro  ZOL w Szczecinku.
 Skład osobowy:

– Stanisław Ciesielski – ZOL w Szczecinku – kierownik TSOL,
– Stefan Perz – ZOL w Szczecinku,
– Sławomir Majewski – RDLP w Pile,
– Maciej Bujacz – RDLP w Pile.

Barczatka sosnówka – PO w nadleśnictwach: Człopa, Potrzebo-
wice.
Poproch cetyniak – PO w Nadleśnictwie Potrzebowice.
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Chrabąszczowate (imago) – PO w Nadleśnictwie Podanin.

14. Zespół Ochrony Lasu w Szczecinku – TSOL dla RDLP  
 w Szczecinie.

 Siedziba TSOL – biuro Nadleśnictwa Międzychód.
 Skład osobowy:

– Mirosław Gracjasz – ZOL w Szczecinku – kierownik TSOL,
– Stefan Perz – ZOL w Szczecinku,
– Wojciech Osuch – ZOL w Szczecinku,
– Mieczysław Zachaś – RDLP w Szczecinie,
– Józef Nizio – RDLP w Szczecinie.

Chrabąszczowate (imago) – PO w nadleśnictwach: Międzychód, 
Sulęcin.
Barczatka sosnówka – PO w nadleśnictwach: Drawno, Głusko, 
Karwin, Międzychód, Skwierzyna.
Zespół szkodników wtórnych drzewostanów iglastych – PO w 
nadleśnictwach: Bolewice, Rokita, Skwierzyna.
Szkodniki szyszek i nasion plantacji modrzewiowych – PO w 
nadleśnictwach: Nowogard, Sulęcin.

15. Zespół Ochrony Lasu w Szczecinku – TSOL dla RDLP w 
Szczecinku.

 Siedziba TSOL – biuro ZOL w Szczecinku.
 Skład osobowy:
 – Mirosław Matusiak – ZOL w Szczecinku – kierownik TSOL,
 – Stefan Perz – ZOL w Szczecinku,
 – Rafał Perz – ZOL w Szczecinku,

 – Grzegorz Herbaczewski – RDLP w Szczecinku,
 – Gerard Bartknecht – RDLP w Szczecinku.

Foliofagi drzewostanów dębowych – PO w nadleśnictwach: 
Czaplinek, Damnica, Świdwin.
Zespół szkodników wtórnych drzewostanów iglastych – PO  
w nadleśnictwach:  Leśny Dwór, Miastko, Świdwin.

16. Zespół Ochrony Lasu we Wrocławiu – TSOL dla RDLP we 
Wrocławiu.

 Siedziba TSOL – biuro ZOL we Wrocławiu.  
 Skład osobowy:
 – Jarosław Góral – ZOL we Wrocławiu – kierownik TSOL,
 – Katarzyna Nowik – ZOL we Wrocławiu,
 – Katarzyna Skałecka – ZOL we Wrocławiu,
 – Grzegorz Rogowski – ZOL we Wrocławiu,
 – Wojciech Mazur – RDLP we Wrocławiu,
 – Katarzyna Adamczyk – RDLP we Wrocławiu,
 – Tadeusz Włodarczyk – RDLP we Wrocławiu.

Chrabąszczowate (imago) – PO w nadleśnictwach: Legnica, 
Lubin, Oborniki Śląskie, Oleśnica Śląska.
Foliofagi drzewostanów dębowych – PO w Nadleśnictwie Oława.

DYREKTOR GENERALNY
  LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 30
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

ZALECENIA 
w zakresie postępowania ze szkodliwymi owadami liściożernymi w 2015 r.

W pierwszym kwartale każdego roku Instytut Badawczy Leś-
nictwa przygotowuje prognozę zagrożenia drzewostanów iglastych i 
liściastych przez szkodniki owadzie. Na jej podstawie, po szczegóło-
wej analizie zagrożenia drzewostanów przez różne gatunki owadów 
i szkód, jakie mogłyby wyrządzić w ekosystemach leśnych, opraco-
wywane są zalecenia dla praktyki. 

W 2015 r. zaleca się następujące postępowanie ochronne: 
1. W związku ze spodziewaną masową rójką chrabąszczy wiosną 

2015 r. na powierzchni około 80 tys. ha, na terenie 13 RDLP, 
należy stosować różne metody ograniczania zarówno liczebności 
tych owadów, jak i możliwości złożenia jaj do gleby przez samice.

2. W drzewostanach sosnowych z dużym udziałem gatunków 
liściastych w drugim piętrze lub w podszycie, oprócz zabiegów 
agrolotniczych, wskazane jest wykonanie także naziemnych 
zabiegów ochronnych na obrzeżach drzewostanów.

3. Na obszarach, gdzie chemiczna metoda nie może być zastoso-
wana, zaleca się przeprowadzenie ręcznego zbioru dorosłych 
postaci w trakcie rójki, w zakresie ustalonym przez nadleśni-
czego. Dodatkowo należy rozważyć możliwość zastosowania 
różnych materiałów, np. agrowłókniny, siatki o drobnych oczkach 
itp., uniemożliwiających składanie jaj przez samice chrabąszczy 
do gleby na uprawach, w szczególności świeżo zakładanych.

4. Decyzję o konieczności ograniczania liczebności populacji 
innych szkodników liściożernych w drzewostanach liściastych 
podejmuje nadleśniczy w porozumieniu z RDLP i ZOL. Przed 
podjęciem decyzji konieczne jest dokładne rozpoznanie głów-
nych gatunków występujących w koronach drzew i śledzenie ich 
rozwoju w celu prawidłowego wyznaczenia terminu przeprowa-
dzenia zabiegu ochronnego.

5. W 2015 r. największe zagrożenie dla drzewostanów sosnowych 
będzie stanowiła osnuja gwiaździsta. Od kilku lat obserwuje się 
zwiększenie powierzchni jej występowania. W porównaniu z 
2014 r. wzrosła powierzchnia zagrożenia głównie w stopniu 
średnim i/lub silnym na terenach RDLP w Krakowie, Krośnie, 
Łodzi i Radomiu, a na obszarze RDLP w Katowicach – 
powierzchnia zagrożona w stopniu słabym. Decyzje o ograni-
czaniu liczebności tego gatunku owada należy podejmować 
indywidualnie, z uwzględnieniem aktualnych i lokalnych uwarun-
kowań, takich jak wiek drzewostanów, siedlisko, czas trwania 
gradacji i jej fazy, udział diapauzujących osobników, stopień 
defoliacji drzewostanów itp. czynniki. 

6. W zależności od okresu trwania diapauzy larw osnui gwiaździ-
stej zabiegi ochronne można przeprowadzać jednorazowo lub w 
kolejnych dwóch/trzech latach. Należy je wykonywać na młodsze 
stadia rozwojowe larw. W przypadku masowego pojawu parazy-
toidów jaj z zabiegów chemicznych można zrezygnować.  

7. W pierwszej kolejności zabiegi ochronne należy stosować w 
drzewostanach: 
– z defoliacją powyżej 60%, ponieważ tempo obumierania 

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

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

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

– z dużym udziałem drzew przygłuszonych oraz o podwyż-
szonej liczebności populacji szkodników wtórnych. 
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8. W wypadku pozostałych gatunków foliofagów sosny w 2015 r. 
przewiduje się znaczny spadek powierzchni zagrożenia w porów-
naniu z poprzednim rokiem. Ze względu na okres retrogradacji 
zabiegi ochronne należy przeprowadzić jedynie przy zagrożeniu 
drzewostanów w stopniu silnym (+++) i średnim (++), pod warun-
kiem stwierdzenia wysokiej zdrowotności populacji. 

9. W 2015 r. stwierdzono wzrost powierzchni zagrożonej w stopniu 
ostrzegawczym przez strzygonię choinówkę, szczególnie na 
terenie RDLP Szczecinek. Poza tym z opracowanych modeli do 
średnioterminowego prognozowania wynika, że w 2015 r. początku 
gradacji brudnicy mniszki można spodziewać się na terenach 
RDLP w Pile, Radomiu, Toruniu i Wrocławiu, a w 2016 r. – na tere-
nach RDLP w Poznaniu i Toruniu. W związku z powyższym 
zaleca się zwrócenie większej uwagi na występowanie tych 
gatunków przy prowadzeniu różnego rodzaju obserwacji. 

10. Mimo niskiego poziomu zagrożenia ze strony boreczników 
sosnowych należy prowadzić ciągłe obserwacje ich rozwoju w 
zagrożonych drzewostanach ze względu na trudną do przewi-
dzenia długość trwania diapauzy. 

11. W zabiegach ochronnych należy stosować środki ochrony 
roślin zalecane w leśnictwie (publikacja jest dostępna na stronie 
internetowej LP w zakładce publikacje → gospodarka leśna → 
ochrona lasu → środki ochrony roślin).

12. Wyższe dawki zalecanych preparatów należy stosować w przy-
padku zagrożenia silnego (+++) i średniego (++), uwzględniając 
również fazę gradacji (progradacja lub kulminacja gradacji),  
a także defoliację drzewostanów z lat ubiegłych i zagrożenie  
z tytułu szkodników wtórnych.

13. Po wykonaniu zabiegu ochronnego należy ocenić jego skutecz-
ność, a wyniki wpisać do protokołu (formularz nr 32 „Instrukcji 
ochrony lasu”). Jeżeli liczba żywych larw szkodnika, pozosta-
łych po zabiegu w koronach drzew, nie przekracza 20% liczby 
krytycznej dla danego gatunku owada, zabieg należy uznać za 
skuteczny.

14. W drzewostanach iglastych i liściastych zagrożonych przez 
foliofagi należy przez cały okres trwania gradacji utrzymywać 
niski poziom populacji szkodników wtórnych i nie prowadzić 
zabiegów pielęgnacyjnych. 

15. Przedstawione zalecenia mają charakter ogólny. Szczegółowa 
strategia postępowania winna być dostosowana do każdego 
gatunku, z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i ekono-
micznych oraz zaakceptowana przez RDLP, ZOL i nadleś- 
nictwo.

DYREKTOR GENERALNY
    LASÓW PAŃSTWOWYCH
      mgr inż. Adam Wasiak

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 30
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Meldunek nr …….. z dnia …………. 2015 roku
Ograniczanie populacji szkodliwych owadów w 2015 roku techniką lotniczą i naziemną

RDLP Nadleśnictwo Rodzaj 
sprzętu*

Powierzchnia zabiegu (ha)
Gatunek 

dominujący
Środek 
ochrony 

roślin

Ilość 
zużytego 
środka 

(l lub kg)
Uwagi**

ogółem
w tym:

zabieg 
powtórny LN

* Rodzaj sprzętu – samolot, śmigłowiec, sprzęt naziemny (w wypadku chrabąszczowatych), zbiór ręczny (w wypadku chrabąszczowatych).
** Uwagi – np. jednorazowa zgoda MRiRW, zabieg w ramach doświadczeń IBL.

DYREKTOR GENERALNY
    LASÓW PAŃSTWOWYCH
      mgr inż. Adam Wasiak
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ZARZĄDZENIE NR 31
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 16 kwietnia 2015 r. 

w sprawie korekty „Instrukcji ochrony lasu” stanowiącej załącznik 
do Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego z dnia 22 listopada 2011 r.

ZO.2110.1.2015

Na podstawie art. 33 ust.1 oraz ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia  
28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 poz. 1153), w związku 
z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe – stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Mini-
stra Ochrony Środowiska,  Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospo-
darstwu Leśnemu Lasy Państwowe – zarządzam, co następuje:

§ 1
W § 105 „Instrukcji ochrony lasu” dodaje się punkt 6, który przyj-

muje brzmienie: „6. W sytuacji wystąpienia niekorzystnych warun-
ków atmosferycznych (np. zalegająca pokrywa śnieżna) dopuszcza 
się przeprowadzenie szacunkowej oceny rozmiaru szkód wyrzą-
dzanych przez ssaki w terminie do dnia 15 czerwca”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak

ZARZĄDZENIE NR 32
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 16 kwietnia 2015 r.

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

oraz ich zatwierdzania

EG.0210.1.2015

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 PGL Lasy Państwowe 
oraz w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmia-
nami) – zarządzam, co następuje.

§ 1
1. Wprowadzam obowiązek corocznego badania przez biegłych 

rewidentów łącznych sprawozdań finansowych regionalnych 
dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP), sprawozdania finanso-
wego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz sprawozdań 
finansowych biur regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. 

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

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

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

5. Nadleśnictwa i zakłady, w których za dany rok będzie przepro-
wadzone badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewi-
dentów, wskaże dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwo-
wych. 

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

§ 2
1. Badanie sprawozdań finansowych jednostek wyszczególnio-

nych w § 1 ust. 2 oraz sprawozdań finansowych biur regional-
nych dyrekcji Lasów Państwowych i łącznych sprawozdań finan-
sowych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, wraz z 
uzyskaniem wyników tego badania w postaci opinii i raportów, 
należy przeprowadzić do 25 marca roku następnego po roku, za 
który sprawozdania zostały sporządzone. 

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

§ 3
1. Upoważniam dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-

wych do akceptacji trybu wyboru i akceptacji wyboru podmiotów 
uprawnionych do przeprowadzenia badania sprawozdań finan-
sowych nadzorowanych nadleśnictw i zakładów wyszczególnio-
nych w § 1 ust. 2.  

2. Kierownicy jednostek nadzorowanych, o których mowa w ust. 1, 
w terminie do 30 kwietnia każdego roku przedłożą wniosek o 
zgodę na tryb wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowa-
dzenia badania sprawozdań finansowych.
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3. Kierownicy jednostek nadzorowanych, o których mowa w ust. 1, 
w terminie do 31 lipca każdego roku przedstawią dyrektorowi 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych do zaakceptowania 
propozycje w zakresie wyboru podmiotów uprawnionych do 
przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych. Wraz z 
powyższą propozycją zamieszczą kopię pełnej dokumentacji z 
postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 4
1. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i dyrek-

torzy zakładów, o których mowa w § 1 ust. 6, w terminie do 30 
czerwca każdego roku przedłożą Dyrektorowi Generalnemu 
Lasów Państwowych wniosek o zgodę na tryb wyboru podmiotu 
uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finan-
sowych.

2. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w 
terminie do 20 października każdego roku przedstawią Dyrek-
torowi Generalnemu Lasów Państwowych do zaakceptowania 
propozycje w zakresie wyboru podmiotów uprawnionych do 
przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych biur 
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz łącznych 
sprawozdań finansowych regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych. Wraz z powyższą propozycją zamieszczą 
kopię pełnej dokumentacji z postępowania o udzielenie zamó-
wienia.

3. Dyrektorzy zakładów, o których mowa w § 1 ust. 6, w terminie do 
20 października każdego roku przedstawią Dyrektorowi General-
nemu Lasów Państwowych do zaakceptowania propozycje w 
zakresie wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia 
badania sprawozdań finansowych. 

§ 5
Wyboru podmiotów do przeprowadzenia badania sprawozdań 

finansowych należy dokonać z uwzględnieniem przepisów ustawy z 
29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 z późniejszymi zmianami). 

§ 6
Upoważniam dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-

wych do zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych nadzo-
rowanych nadleśnictw i zakładów. Roczne sprawozdania finansowe 
biur regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, łączne sprawozda-
nia finansowe regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz 
sprawozdania finansowe zakładów o zasięgu krajowych podlegają 
zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. 

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

wanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za 2015 rok.

§ 8
Traci moc Zarządzenie nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z 25 czerwca 2007 r. w sprawie badania rocznych 
sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych oraz zatwierdzania rocznych sprawozdań finanso-
wych nadleśnictw i zakładów (FK-0102-4/07).

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak

DECYZJA NR 22
 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 10 kwietnia  2015 r.

zmieniająca decyzję nr 14 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 27 lutego 2015 r. 

OR.5001.55.2015

Na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. 1153.) i art. 4 pkt 3 lit. e 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz § 6 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowa-
dzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zaso-
bów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie  
nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy 
Państwowe, oraz Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej 
Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postę-
powania z tym związanych, postanawiam, co  następuje:

W Decyzji nr 14 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 27 lutego 2015 r.  w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu 
Leśnictwa w Sękocinie Starym realizacji 5 nowych tematów badaw-
czych począwszy od 2015 r. wprowadzam następujące zmiany:

§ 1
1. W tytule decyzji skreśla się wyraz  „5”.
2. W § 1 ust 1. skreśla się pkt 2.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie  z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak
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DECYZJA NR  23
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 16 kwietnia 2015 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą
„Dostawa urządzeń komputerowych”

EZ.272.1.4.2015

Na podstawie art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 
oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 
maja 1994 r., zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję Komisję Przetargową ds. zamówienia publicznego 

pod nazwą ,,Dostawa urządzeń komputerowych”, zwaną dalej 
„Komisją”, w składzie:

1) Paweł Pogoda – naczelnik Wydziału Informatyki (przewodni-
czący),

2) Agnieszka Złośnik – Wydział Księgowości,
3) Bogusław Różycki – Wydział Informatyki,
4) Marcin Kozera – Wydział Informatyki,
5) Marcin Bąk – Zespół ds. Zamówień Publicznych (sekretarz).

§ 2
Komisja jest zespołem pomocniczym Dyrektora Generalnego 

LP powołanym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograni-
czonego, pod nazwą ,,Dostawa urządzeń komputerowych”.

§ 3
Organizację, tryb pracy i zakres obowiązków członków Komisji 

określa Regulamin Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik nr 1.

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak

DECYZJA NR 24
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie” na lata 2015–2019

OE.7160.1.3.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 
1153) oraz § 6 i  § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia  
nr 50  Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leś-
nictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§ 1
Na wniosek dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-

wych w Krośnie, w związku ze zmianami terytorialnymi LKP „Lasy 
Bieszczadzkie”, poszerzam skład Rady Naukowo-Społecznej Leś-
nego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”. Powołuję w 
skład Rady następujące osoby:

1) Jerzego Antosza – przedsiębiorcę branży drzewnej oraz tury-
stycznej;

2) Dariusza Górkę – przedsiębiorcę branży leśnej;
3) Grzegorza Leśniewskiego – fotografika przyrody, przyrod-

nika;
4) Roberta Stępnia – Wójta Gminy Baligród;

5) Bogusława Kochanowicza – Wójta Gminy Czarna;
6) Danutę Kornagę – dyrektora Gimnazjum w Czarnej;
7) Annę Łysyganicz – dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnej.

§ 2
Skład Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promo-

cyjnego „Lasy Bieszczadzkie”, określony w decyzji nr 7 z 4 lutego 
2015 r., nie ulega innym zmianom.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak
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DECYZJA NR 25
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Lubuskie” na lata 2013–2018

OE.7160.25.1.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 
1153) oraz § 6 i  § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa  
Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia 
nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  
i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§ 1
Na wniosek dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-

wych w Zielonej Górze poszerzam skład Rady Naukowo-Społecz-
nej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Lubuskie”. Powołuję 
w skład Rady następujące osoby:

1) Lecha Jurkowskiego – Burmistrza Miasta Lubsko,
2) Andrzeja Kamyszka – Burmistrza Miasta Jasień,
3) Katarzynę Kromp – Wójta Gminy Tuplice.

§ 2
Skład Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyj-

nego „Bory Lubuskie”, określony w decyzji nr 15 z 7 marca 2013 r., nie 
ulega innym zmianom.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Adam Wasiak

DECYZJA NR 26
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Knyszyńska” na lata 2015–2019

OE.7160.7.1.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 
1153) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50  
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§ 1
Na wniosek dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-

wych w Białymstoku zmieniam skład Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Knyszyńska”. Ze 
składu Rady odwołuję Pana Jarosława Malinowskiego, byłego 
prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 

§ 2
Skład Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promo-

cyjnego „Puszcza Knyszyńska”, określony w decyzji nr 19  
z 13 marca 2015 r., nie ulega innym zmianom.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

             DYREKTOR GENERALNY
      LASÓW PAŃSTWOWYCH

      mgr inż. Adam Wasiak
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POSIEDZENIE 
KOLEGIUM LASÓW PAŃSTWOWYCH*) 

Warszawa, 15 kwietnia 2014 r.

GD-000/2/2014

Inauguracyjne posiedzenie Kolegium LP w kadencji w latach 
2014–2017 otworzył dyrektor generalny LP Adam Wasiak. 

Udział w posiedzeniu wzięło 50 członków Kolegium LP (nieobec-
ność usprawiedliwiła jedna osoba), Anna Żornaczuk-Łuba  
– zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody, 
Krzysztof Janeczko i Wiesław Krzewina – zastępcy dyrektora 
generalnego LP, naczelnicy i pracownicy Dyrekcji Generalnej LP.

Ad 1. i 2.
Dyr. A. Wasiak powitał zebranych, dziękując członkom Kolegium 

LP za przyjęcie zaproszenia do udziału w pracach tego ważnego 
organu opiniodawczo-doradczego. Poinformował o zmianach kadro-
wych, które nastąpiły w ostatnim czasie: zastępcą Dyrektora General-
nego LP został Wiesław Krzewina, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji 
LP w Gdańsku – Jan Szramka,  dyrektorem Regionalnej Dyrekcji LP w 
Olsztynie – Małgorzata Błyskun, a naczelnikiem Wydziału Gospodaro-
wania Ekosystemami Leśnymi w DGLP – Krzysztof Rostek.

Przedstawił porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i omówienie porządku dziennego.
2. Wręczenie aktów powołania członkom Kolegium LP, wybór prze-

wodniczącego, prezydium i Komisji Skrutacyjnej.
3. Projekt regulaminu Kolegium LP.
4. Informacja Dyrektora Generalnego LP o aktualnej sytuacji LP.
5. Przyjęcie opinii w sprawie projektu Planu finansowo-gospodar-

czego LP na 2014 r.
6. Strategia LP.
7. Sprawy różne.

Dyr. A. Wasiak wręczył akty powołania nowo powołanym człon-
kom Kolegium LP. Zwrócił się do członków Kolegium LP o zgłasza-
nie propozycji kandydatów na przewodniczącego Kolegium. 

Dyr. K. Szabla zaproponował dr. inż. Ryszarda Kapuściń-
skiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych propozycji 
nie zgłoszono. Za kandydaturą dr. inż. R. Kapuścińskiego głosowali 
wszyscy obecni członkowie Kolegium. 

Członkowie Kolegium LP dokonali wyboru Komisji Skrutacyjnej 
w składzie: Artur Dawidziuk, Bartłomiej Peret i Bolesław 
Bobrzyk. 

Do prezydium Kolegium LP zaproponowano następujące osoby: 
Kazimierza Szablę, Małgorzatę Błyskun, Janusza Czerepko, 
Marka Krzykowskiego, Lecha Chmielewskiego, Piotra Uściana-
-Szaciłowskiego, Kazimierza Ulenieckiego. Osoby te wyraziły 
zgodę na kandydowanie, a  za powołaniem prezydium Kolegium LP 
w powyższym składzie głosowało 42 członków Kolegium. Nie było 
głosów przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.   

     
Ad 3.

Nie zgłoszono uwag do projektu regulaminu Kolegium LP. Za 
przyjęciem regulaminu głosowało 47 członków Kolegium. 

Przew. R. Kapuściński zwrócił się o upoważnienie przewodni-
czącego do podpisania w imieniu Kolegium LP wniosku do Dyrek-
tora Generalnego LP o ustalenie regulaminu i wprowadzenie go w 
życie stosownym zarządzeniem – za upoważnieniem przewodni-
czącego do podpisania wniosku głosowało 47 członków Kolegium. 
Nie było głosów przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad 4.
Nacz. A. Perlińska przedstawiła zadania z zakresu ochrony 

lasu zaplanowane na 2014 r. na tle ich realizacji w ostatnich trzech 
latach, omawiając:

– szkody od zwierzyny, w tym zakładanie nowych grodzeń – 
ich powierzchnia jest mniejsza niż w latach ubiegłych;

– zabiegi ograniczające występowanie szkodliwych owadów – 
zabiegi agrolotnicze planowane są na powierzchni o połowę 
mniejszej niż w latach poprzednich,

– zabiegi ograniczające występowanie patogenów grzybo-
wych.

Omówiła zagadnienia dotyczące utrzymania czystości w lasach 
– obecnie występuje tendencja malejąca w ilości sprzątanych 
śmieci.

W kwestii ochrony przeciwpożarowej lasu zwróciła uwagę na 
uwarunkowania pogodowe – ubiegły rok był wyjątkowo spokojny, a 
wiosna w tym roku jest sucha i zimna, dotychczas wystąpiły już trzy 
duże pożary lasu na terenie poligonów w Świętoszowie, Nowej 
Dębie i Drygałach.  

Nacz. K. Rostek omówił plan zadań rzeczowych z zakresu 
hodowli lasu na 2014 r. w odniesieniu do realizacji tych zadań w 
okresie poprzednich trzech lat, omawiając:

– odnowienia i zalesienia, w tym odnowienia naturalne;
– wyprzedzające przygotowanie gleby;
– szkółki leśne i utrzymanie infrastruktury szkółkarskiej;
– pielęgnowanie gleby i niszczenie chwastów; 
– czyszczenia wczesne i późne;
– trzebieże wczesne. 
Dyr. A. Ballaun przedstawił informację o sprzedaży drewna po  

I kwartale 2014 r. według RDLP i w porównaniu z prowizorium 
Planu finansowo-gospodarczego LP na 2014 r. oraz analogicznego 
okresu roku ubiegłego:

– pozyskanie i sprzedaż – plan sprzedaży na 2014 r. to 37,4 mln m3, 
po pierwszym kwartale sprzedaż jest większa niż w I kwartale 
ubiegłego roku;

– ceny na tle ostatnich lat. Rosną ceny na aukcjach systemo-
wych.

Dokonał analizy cen surowca drzewnego w Czechach i Niem-
czech w ostatnich latach.

Omówił wyniki sprzedaży na Portalu Leśno-Drzewnym i 
e-drewno systemowym. 

Przew. K. Uleniecki poruszył sprawę szkód od zwierzyny w 
odniesieniu do rosnącej liczebności populacji zwierzyny i zmniej-
szenia w planie wysokości kosztów na ograniczanie szkód.

Nacz. A. Perlińska wyjaśniła, że koszty ograniczania szkód od 
zwierzyny rosną od lat. Dyrektorzy RDLP zostali zobowiązani do 
bieżącego monitorowania sytuacji i jeśli zaistnieje potrzeba, to 
zostaną podjęte dodatkowe działania. 

Przew. R. Kapuściński zwrócił uwagę na potrzebę informowa-
nia społeczeństwa o wysokich kosztach ponoszonych przez LP na 
rzecz ochrony pożarowej, w tym gaszenie pożarów lasów z powie-
trza, jako działanie wyjątkowe w skali europejskich Lasów Państwo-
wych.         

Ad 5.
Dyr. K. Janeczko przedstawił założenia do Planu finansowo-

-gospodarczego LP na 2014 r. w porównaniu z latami 2012 i 2013, 
według RDLP, omawiając:

– przychody, 
– koszty, 
– wynik.
Powyższe odniósł do działalności nadleśnictw, biur RDLP i 

DGLP, zakładów o zasięgu regionalnym i krajowym. 
Zwrócił uwagę na to, że nowelizacja ustawy o lasach spowodowała 

konieczność rewizji planów inwestycyjnych – ze 1007 mln zł na etapie 
planu prowizorium do 705 mln zł w planie zasadniczym na 2014 r. W 
ostatnich latach poziom inwestycji w LP był rekordowo wysoki.        
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Zaprezentował  plan finansowy funduszu leśnego LP, w tym 
fundusz stabilizacji oraz fundusz leśny lasów innych własności. 
Wnioskowany wskaźnik odpisu na fundusz leśny wynosi 14,5%. 
Środki funduszu leśnego zostaną przeznaczone m.in. na wyrówna-
nie niedoborów przy realizacji zadań gospodarki leśnej, wspólne 
przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych LP, badania naukowe 
(46 mln zł), sporządzanie planów urządzenia lasu, tworzenie infra-
struktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej. Ze środ-
ków funduszu leśnego lasów innych własności dofinansowane 
zostaną zadania w parkach narodowych na kwotę 43 mln zł. Środki 
budżetu państwa w kwocie 3,3 mln zł zostaną przeznaczone na 
plany zalesień w ramach PROW, realizację programów współfinan-
sowanych ze źródeł zewnętrznych, program dla Odry 2006. Omówił 
źródła finansowania inwestycji i przedstawił plan zatrudnienia  
(25 602 osoby) i wynagrodzenia w 2014 r.

Dyr. A. Wasiak zwrócił uwagę na wpływ nowelizacji ustawy o 
lasach i konieczność wpłaty do budżetu na budowę tegorocznego 
Planu finansowo-gospodarczego LP. Podkreślić należy, że inwesty-
cje w planie są nadal na wysokim poziomie, nie ograniczono kosz-
tów działalności jednostek LP i nie oszczędzamy na kosztach 
gospodarki leśnej. Planowany jest pewien wzrost zatrudnienia w 
związku ze zwiększeniem obciążenia pracą pracowników tereno-
wych. Rozpoczęto działania w zakresie organizacji pracy, takie jak 
uproszczenie szacunków brakarskich i odbioru drewna, zmierza-
jące do odciążenia pracowników. Sytuacja na rynku pozwala na 
umiarkowany optymizm. Ten plan zapewnia stabilizację LP oraz 
pozwala realizować wielofunkcyjną gospodarkę leśną.    

W dyskusji na temat planu głos zabrali i poruszyli następujące 
sprawy:

– przew. B. Sasin – sprawa poprawności liczby pracowników 
na stanowiskach robotniczych w projekcie planu;

– przew. K. Uleniecki – współpraca z gminami w związku z 
drogami lokalnymi;

– prof. P. Paschalis – potrzeba szerszego komentarza dla 
opinii publicznej odnośnie do planu w kontekście nowelizacji 
ustawy o lasach. Badania naukowe są finansowane na 
dobrym poziomie, należy oceniać je pod kątem przydatności 
w leśnictwie;

– dyr. J. Dawidziuk – fundusz zasobów LP.
Wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania i poruszone 

problemy udzielili dyrektorzy A. Wasiak i K. Janeczko.
W podsumowaniu powyższego punktu obrad przew. R. Kapu-

ściński wyraził słowa uznania dla wszystkich struktur LP za ich 
wysiłek w konstruowaniu planu w tak trudnych okolicznościach przy 
zachowaniu zasady wielofunkcyjności.

Przew. R. Kapuściński zwrócił się do Kolegium LP o przyjęcie 
uchwały następującej treści: 

„Kolegium LP, obradujące na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 
2014 r. w Warszawie, pozytywnie opiniuje projekt Planu finansowo-
-gospodarczego PGL LP na 2014 r.”.

 Za pozytywnym zaopiniowaniem planu głosowało 47 członków 
Kolegium. Nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od 
głosu. 

Przew. R. Kapuściński zaproponował, aby członkowie Kole-
gium LP upoważnili go do podpisania opinii w sprawie Planu finan-
sowo-gospodarczego LP na 2014 r. Za upoważnieniem głosowało 
47 członków Kolegium. Nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzy-
mał się od głosu. Opinia Kolegium LP stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego protokołu. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

Ad 6. 
Dyr. A. Wasiak przedstawił założenia Strategii LP na lata 2014–

–2030. Strategia systematyzuje i hierarchizuje funkcjonowanie LP. 
Zawiera wizję i misję LP, uwzględnia zainteresowania różnych inte-
resariuszy w zakresie leśnictwa. Główne założenia to samodzielne 
i samofinansujące gospodarstwo państwowe. W Strategii odnie-
siono się do zasady trwałości, wielofunkcyjności, otwartości dla 
społeczeństwa, celów gospodarczych.  Zawarto w niej najważniej-
sze cele i programy działania. Sprawna organizacja i kapitał ludzki 
to istotne wartości naszej organizacji. Ważne są również: zwiększa-
nie zasobów, ochrona lasu, ochrona przyrody, kreowanie polityki 
leśnej na forum międzynarodowym, a także aktywne promowanie i 
komunikowanie misji i wizji LP.  Na tle licznych zadań związanych z 
wdrażaniem Strategii LP podkreślił potrzebę rozwijania współpracy 
z partnerami społecznymi, wykorzystania infrastruktury turystycz-
nej, poszukiwania dodatkowych przychodów, priorytetowego trak-
towania usług leśnych. Sprawne zarządzanie LP, właściwa polityka 
inwestycyjna i kadrowa to przesłanki do rozwoju naszej organizacji.

Przew. R. Kapuściński podkreślił, że Strategia zawiera cele i 
zadania zapisane w ustawie o lasach.

W dyskusji udział wzięli i poruszyli następujące sprawy:
– p. S. Nowak – element Strategii o ochronie przyrody jest 

bardzo ważny, ponieważ działanie w lasach powinno 
uwzględniać oddziaływanie przyrodnicze. Zapytała, czy w 
następnych latach planuje się działania proprzyrodnicze w 
LP, inwentaryzację gatunków, monitoring. Struktura LP, 
dobrze wykształcona kadra i sprawność organizacyjna umoż-
liwiają podjęcie takich działań. Przew. R. Kapuściński w 
odpowiedzi na powyższe poinformował, że ochrona przyrody 
będzie tematem najbliższej sesji w sprawie Narodowego 
Programu Leśnego. Przypomniał, że ustawa o ochronie przy-
rody jednoznacznie wskazuje organy administracji publicznej 
zobowiązane do zapewnienia warunków dla ochrony przy-
rody. Zwrócił uwagę na wysokość finansowania parków naro-
dowych z funduszu leśnego (43 mln zł). Podkreślił, że 
ochrona przyrody jest immanentnie związana z lasami;

–  p. J. Bożek nawiązał do kwestii komunikowania informacji w 
Strategii LP.  Sytuacja medialna w okresie nowelizacji ustawy 
o lasach pokazuje, że należy poprawić komunikację ze społe-
czeństwem;

–  przew. K. Uleniecki zwrócił się do dyrektora generalnego LP 
o korzystanie z opinii Kolegium LP w ważnych dla Lasów 
Państwowych sprawach.

Ad 7.
Nie zgłoszono spraw różnych.
Przew. R. Kapuściński podsumował posiedzenie Kolegium LP 

i podziękował uczestnikom za aktywny udział w obradach.

Protokołowała
Anna Trzeciak
 

                                                           Przewodniczący 
Kolegium Lasów Państwowych

                                                         dr inż. Ryszard Kapuściński

*) Protokół przyjęty na kolejnym posiedzeniu Kolegium Lasów Państwowych w dniu 16 kwietnia 2015 r.
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY,
ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Kobiór
Kobiór
119k (cz.)

Kobiór
Kobiór
ul. Leśników 19
43-210 Kobiór

119/37; 119/38; 119/40
KA1T/00055365/6
1625

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony; 
budynek gospodarczy

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII, 
ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa,  22 kwietnia 2015 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Lubliniec
Lubliniec
55w

Kośmidry
Pawonków
ul. Lubliniecka 69/3
42-772 Pawonków

483/64
CZ1L/00054921/6
1180 
(udział 117/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku pięciorodzinnym, 
pustostan

2. Lubliniec
Patoka
149 o

Zborowskie
Ciasna
Zborowskie
ul. Fabryczna 2
42-779 Ciasna

277/3
CZ1L/00027293/6
1386

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony; 
dwa budynki gospodarcze, 
garaż

3. Namysłów
Wołczyn
208 o

Brzezinki
Wołczyn
Brzezinki 35
46-250 Wołczyn

208/5
OP1U/00039499/6
1300

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII, 
ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa,  22 kwietnia 2015 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Radomsko
Kobiele Wielkie
172 k02, l01

Józefów
Kodrąb
ul. Armii Ludowej 2
97-512 Kodrąb

519/4
PT1R/00079779/2
1266

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, pustostan; 
dwa budynki gospodarcze, 
studnia, ogrodzenie

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII, 
ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa,  27 marca 2015 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Zwierzyniec
Zwierzyniec
210h

Kaczórki
Krasnobród
Kaczórki 121
22-440 Krasnobród

528/2
ZA1Z/00096121/9
1655

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony, 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

2. Biłgoraj
Huta
168g (cz.)

Huta Krzeszowska
Harasiuki
ul. Długa 4 lok. 1, 2, 3, 4
37-413 Harasiuki

506/7
TB1N/00101804/0
2627

cztery lokale mieszkalne,
zasiedlone w budynku 
czterorodzinnym, wraz  
z budynkiem gospodarczym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII, 
ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa,  22 kwietnia 2015 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Radziwiłłów
Sochaczew
40a

Młodzieszyn
Młodzieszyn
ul. Wyszogrodzka 94
96-572 Młodzieszyn

40/1205
PL1O/00026767/6
1920

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony,
wraz z budynkiem 
gospodarczym

2. Grotniki
Głowno
13h01

Miasto Głowno
Głowno
ul. Główna 41
95-015 Głowno

4/1
LD1G/00094395/8
981

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony, 
wraz z budynkiem 
gospodarczym i ogrodzeniem

Dokończenie tabeli na str. 25
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

3. Spała
Spała
254j

Spała
Inowłódz
ul. Leśników 2 m. 1
97-215 Inowłódz

315/4
PT1T/00045326/7
4936 
(udział 1637/4936)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku trzyrodzinnym, 
pustostan, wraz z udziałem 
w dwóch budynkach 
gospodarczych 

4. Spała
Spała
254j

Spała
Inowłódz
ul. Leśników 2 m. 2
97-215 Inowłódz

315/4
PT1T/00045326/7
4936 
(udział 1656/4936)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku trzyrodzinnym, 
pustostan, wraz z udziałem 
w dwóch budynkach 
gospodarczych 

5. Spała
Spała
254j

Spała
Inowłódz
ul. Leśników 2 m. 3
97-215 Inowłódz

315/4
PT1T/00045326/7
4936 
(udział 1643/4936)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku trzyrodzinnym, 
pustostan, wraz z udziałem 
w dwóch budynkach 
gospodarczych

6. Skierniewice
Rawa Mazowiecka
137w

Podlas
Rawa Mazowiecka
Podlas 23
96-200 Rawa Mazowiecka

137/1206
LD1R/00036032/2
1853

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, pustostan, 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi i ogrodzeniem

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII, 
ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa,  22 kwietnia 2015 r.

Dokończenie tabeli ze str. 24

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Bartoszyce
Sępopol
337h

Krawczyki
Bartoszyce
Minty 33/2
11-214 Galiny

337/7
OL1Y/00024712/8
3035
(udział 266/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony; pomieszczenia 
w budynku gospodarczym

2. Kudypy
Kudypy
510f, 510i

Pelnik
Łukta
Łęgucki Młyn
11-036 Gietrzwałd

Łęguty
Gietrzwałd
Łęgucki Młyn
11-036 Gietrzwałd

3202/7
EL1O/00028744/2
1302

3202/4
OL1O/00068949/1
352

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony, 
studnia hydrofornia; 
dwa budynki gospodarcze

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII, 
ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa,  22 kwietnia 2015 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn



26 BILP 05/2015

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Sieraków
Bucharzewo Sierakowskie
108h01

Sieraków Nadleśnictwo
Sieraków
Pławiska 1
64-410 Sieraków

574/1
PO2A/00034405/2
2225

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony, 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

2. Antonin
Świeca
7w01

Ludwików
Przygodzice
Ludwików, ul. Odolanowska 2
63-421 Przygodzice

316/1
KZ1W/00094432/0
1999

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan,  
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII, 
ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa,  22 kwietnia 2015 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Barycz
Piła
20 l01

Piła
Końskie
Piła 50A
26-200 Końskie

20/1209
KI1K/00034785/9
3002

budynek mieszkalny,  
dwurodzinny, 
w tym lokal nr 1 – zasiedlony, 
lokal nr 2 – pustostan, 
wraz z przyłączem 
wodociągowym, 
studnią i ogrodzeniem

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII, 
ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa,  22 kwietnia 2015 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Celestynów
Celestynów
107m (cz.), 
        l (cz.)

0152 Otwock
Otwock
ul. Narutowicza 36/38 lok. 1
05-400 Otwock

8/1
WA1O/00029641/0
3913
(udział 9351/33376)

samodzielny lokal mieszkalny  
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony; 
budynek gospodarczy, 
budynek garażowy,
przyłącze wodociągowe

2. Celestynów
Celestynów
107m (cz.), 
        l (cz.)

0152 Otwock
Otwock
ul. Narutowicza 36/38 lok. 2
05-400 Otwock

8/1
WA1O/00029641/0
3913
(udział 24025/33376)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII, 
ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa,  22 kwietnia 2015 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Warszawa

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Ostrów Mazowiecka
Ostrów Mazowiecka
1a

Stary Lubotyń
Stary Lubotyń
Stary Lubotyń 25
07-303 Stary Lubotyń

376/331
OS1M/00058774/6
1560

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

2. Jabłonna
Pomiechówek
138r

Pomiechówek
Pomiechówek
ul. Nadleśnictwo 7
05-180 Pomiechówek

352/2
WA1N/00067010/5
678 

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony

3. Jabłonna  
Pomiechówek
138r

Pomiechówek
Pomiechówek
ul. Nadleśnictwo 5 m. 1
05-180 Pomiechówek

352/4
WA1N/00067010/5
3356
(udział 7608/63066)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi i udziałem 
w linii energetycznej

4. Jabłonna  
Pomiechówek
138n

Pomiechówek
Pomiechówek
ul. Nadleśnictwo 5 m. 2
05-180 Pomiechówek

352/4
WA1N/00067010/5
3356
(udział 5167/63066)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi i udziałem 
w linii energetycznej

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Warszawa

Ciąg dalszy tabeli na str. 28
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

5. Jabłonna 
Pomiechówek
138n

Pomiechówek
Pomiechówek
ul. Nadleśnictwo 5 m. 3
05-180 Pomiechówek

352/4
WA1N/00067010/5
3356
(udział 8263/63066)

samodzielny
lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi oraz udziałem 
w budynku gospodarczym 
i linii energetycznej

6. Jabłonna 
Pomiechówek
138n

Pomiechówek
Pomiechówek
ul. Nadleśnictwo 5 m. 4
05-180 Pomiechówek

352/4
WA1N/00067010/5
3356
(udział 8560/63066)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi oraz udziałem 
w budynku gospodarczym 
i linii energetycznej

7. Jabłonna 
Pomiechówek
138n

Pomiechówek
Pomiechówek
ul. Nadleśnictwo 3 m. 1
05-180 Pomiechówek

352/4
WA1N/00067010/5
3356
(udział 8284/63066)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi oraz udziałem 
w budynku gospodarczym 
i linii energetycznej

8. Jabłonna 
Pomiechówek
138n

Pomiechówek
Pomiechówek
ul. Nadleśnictwo 3 m. 2
05-180 Pomiechówek

352/4
WA1N/00067010/5
3356
(udział 8479/63066)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi oraz udziałem 
w budynku gospodarczym 
i linii energetycznej

9. Jabłonna 
Pomiechówek
138n

Pomiechówek
Pomiechówek
ul. Nadleśnictwo 3 m. 3
05-180 Pomiechówek

352/4
WA1N/00067010/5
3356
(udział 7982/63066)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi oraz udziałem 
w budynku gospodarczym 
i linii energetycznej

10. Jabłonna 
Pomiechówek
138n

Pomiechówek
Pomiechówek
ul. Nadleśnictwo 3 m. 4
05-180 Pomiechówek

352/4
WA1N/00067010/5
3356
(udział 8723/63066)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi oraz udziałem 
w budynku gospodarczym 
i linii energetycznej

11. Jabłonna 
Pomiechówek
138m

Pomiechówek
Pomiechówek
ul. Nadleśnictwo 2 m. 2
05-180 Pomiechówek

352/6
WA1N/00067010/5
3356
(udział 8514/17194)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi i udziałem 
w studni i pompie głębinowej

Ciąg dalszy tabeli ze str. 27

Dokończenie tabeli na str. 29
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Dokończenie tabeli ze str. 28

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

12. Jabłonna 
Pomiechówek
138m

Pomiechówek
Pomiechówek
ul. Nadleśnictwo 2 m. 3
05-180 Pomiechówek

352/6
WA1N/00067010/5
3356
(udział 8680/17194)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi i udziałem 
w studni i pompie głębinowej

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII, 
ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa,  22 kwietnia 2015 r.

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Wołów
Dębno
159bx

Dębno
Wołów
Dębno 43/1
56-100 Wołów

605
WR1L/00037383/7
2500 
(udział 2440/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony, 
wraz z przynależnym 
budynkiem gospodarczym

2. Miękinia
Sobótka
150j

Będkowice
Sobótka
ul. Kurhanowa 1
55-050 Będkowice

261/157
WR1K/00149240/0
1598

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony, 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

3. Szklarska Poręba
Piechowice
27w

Antoniów
Stara Kamienica
Antoniów 74
58-512 Stara Kamienica

441/2
JG1J/00042917/5
898

budynek 
mieszkalno-gospodarczy, 
jednorodzinny, pustostan,  
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

4. Szklarska Poręba
Piechowice
179g

Piechowice 0003
Piechowice
ul. Słoneczna 1
58-573 Piechowice

363/1
JG1J/00051347/4
1072

budynek 
mieszkalno-gospodarczy, 
jednorodzinny, pustostan,  
wraz z budynkiem 
gospodarczym

Dokończenie tabeli na str. 30

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

5. Śnieżka
Kowary
229m

Kowary 4
Kowary
ul. Tadeusza Rejtana 12/1
58-530 Kowary

515/1
JG1J/00071448/8
1259 
(udział 523/1000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
pustostan, 
wraz z przynależnym 
budynkiem gospodarczym 
i dwoma pomieszczeniami 
w piwnicy

6. RDLP we Wrocławiu
1a

Sołtysowice
Wrocław
ul. Lekcyjna 98
51-169 Wrocław 

406
WR1K/00065119/0
696

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Wiesław Krzewina
ZASTĘPCA DS. STRATEGII, 
ORGANIZACJI I ROZWOJU

Warszawa,  22 kwietnia 2015 r.

Dokończenie tabeli ze str. 29
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice
Nadleśnictwo Katowice

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  
(Dz. U. 2014, 1153), Nadleśnictwo Katowice informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości. Zgodę na zamianę 
nadleśnictwo uzyskało 20 marca 2015 r. od dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, zn. spr.: ZS-D-2141/27/14-15.

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 27 marca 2015 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

20.03.2015 r.

02-09-3-11-1-a-01
24-69-011-0001

dz. nr 2/20
(km 47)

Ls 0,0817 54,780

02-09-3-11-1-a-01
24-69-011-0001

dz. nr 2/21
(km 47)

Ls 0,0590 39,560

02-09-3-11-1-a-01
24-69-011-0001

dz. nr 2/22
(km 47)

Ls 0,0122 8,180

02-09-3-11-1-a-01
24-69-011-0001

dz. nr 2/23
(km 47)

Ls 0,0318 21,320

02-09-3-11-1-a-01
24-69-011-0001

dz. nr 2/24
(km 47)

Ls 0,1102 73,890

02-09-3-11-1-a-01
24-69-011-0001

dz. nr 2/25
(km 47)

Ls 0,8840 592,720

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Katowice

27-69-011-0013

dz. nr 1038/12
(km 19)

N

B

4,2471

0,2081
4,4552

613,130

Nadleśniczy
Tadeusz Norman

Katowice, 27 marca 2015 r.  
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź
Nadleśnictwo Bełchatów

Za zgodą dyrektora RDLP w Łodzi, znak spr.: ZS.2261.3.2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r., Nadleśnictwo Bełchatów zamierza przepro-
wadzić notarialnie transakcję zamiany niżej wymienionych nieruchomości gruntowych:

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

10.04.2015 r. 06-01-1-02-50B-w-00 10-01-022-0002-68/7 Ls 0,3042 55 056

Razem 0,3042 55 056

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna

10-01-022-0002-68/4

LsV 0,3459

28 672
RIVb 0,0384

RV 0,7094

RVI 0,1261

10-01-022-0002-197/1
LsV 1,0270

29 829
N 0,0520

Razem 2,2988 58 501

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Bełchatów
mgr inż. Jarosław Zając

Bełchatów, 14 kwietnia 2015 r. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Ostrołęka

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2011 r. Nr 12 poz. 59 ze zm.), Ramowych wytycznych  
w sprawie zamian lasów, gruntów oraz innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych oraz zgody dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z 30 marca 2015 r., znak: ZS.2261.4.2015, Nadleśnictwo Ostrołęka informuje  
o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z osobą fizyczną.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

30.03.2015 r. 07-19-1-05-376-t-00 14-15-102-0009
nr działki 913 Ls 0,0217 10,36

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna 14-15-102-0009
nr działki 340/14 R VI 0,0230 10,45

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Ostrołęka

Zdzisław Gadomski
Ostrołęka, 20 kwietnia 2015 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Przasnysz

Zgodnie z ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst 
jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1153), Nadleśnictwo Przasnysz informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości 
gruntowych.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

11.03.2015 r.

07-22-1-11-606    -a   -00
07-22-1-11-606    -b   -00
07-22-1-11-606   -~b  -00

14-22-062-0034  
dz. 241/1 Ls 1,9429 31,633

07-22-1-11-606   -~a  -00
07-22-1-11-606     -c  -00

14-22-062-0034  
dz. 243/1 Ls 0,4456 7,974

07-22-1-11-606   -m  -00
07-22-1-11-606    -o  -00

14-22-062-0034  
dz. 236/2 Ls 0,5344 24,925

Razem 2,9229 64,532

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoby fizyczne

14-13-022-0003 dz. 210 Ls 0,0138

63,432
14-13-022-0003 dz. 222/1 Ls 0,0500

14-13-022-0003 dz. 222/2 Ls 0,0644

14-13-022-0003 dz. 237 Ls 4,0924

Razem 4,2206 63,432

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Przasnysz

Stanisław Czarzasty
Przasnysz, 25 marca 2015 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom
Nadleśnictwo Dobieszyn

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r. w 
sprawie zamian dokonywanych na podstawie art. 38 e ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. 2014 poz. 1153), Nadleśnictwo 
Dobieszyn informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany, na którą 9 kwietnia 2015 r. otrzymało zgodę Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Radomiu (znak sprawy: ZS.2261.2.2015).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

9.04.2015 r.

16-02-1-01-43A a-01            
16-02-1-01-43A b-01 14-01-015-0009-95/1 dr 0,0320 0,604

16-02-1-01-43A l-01 14-01-015-0009-131/1 dr 0,0086 1,386

16-02-1-01-43A h-01 14-01-015-0009-152/1 dr 0,0041 0,649

Dokończenie na str. 34
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Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

9.04.2015 r.

16-02-1-01-43A k-01 14-01-015-0009-154/1 dr 0,0045   0,858

16-02-1-01-76~a-00 14-01-015-0007-484/2 Ls 0,2034   3,841

16-02-1-01-82~c-00 14-01-015-0007-549/2 Ls 0,1548   3,415

16-02-1-01-81~a-00 14-01-015-0007-550/2 Ls 0,4902   9,682

Razem 0,8976 20,435

Dokończenie ze str. 33

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Miasto i Gmina Białobrzegi 14-01-015-0009-2

Ł V-0,2400

0,8000 19,156

Ł VI-0,1000
Ps V 0,0600
Ls VI- 0,3200

Ps VI- 0,0800

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Dobieszyn

        Mariusz Tomasz Sołtykiewicz
Dobieszyn, 22 kwietnia 2015 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Warszawa
Nadleśnictwo Celestynów

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1153), Nadleśnictwo Celestynów po uzyskaniu w dniu 20 stycznia 2015 r. zgody dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, znak: ZS.226.1.2015, informuje o zamiarze dokonania transakcji zamiany nieruchomości. 

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

20.01.2015 r. 17-01-2-06-146-c, p 14-03-105-0005-597/6
B 0,1410

33 295,00Bp 0,5035

Razem 0,6445

Dokończenie na str. 35
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Miasto i Gmina Pilawa

14-03-105-0002-783/3

ŁVI 0,4800

32 881,00

PsVI 0,0600

LsV 0,3000

14-03-105-0005-510 LsV 0,1000

14-03-105-0005-507
LsV 0,2000

N 0,0200

Razem 1,1600

Nadleśniczy
mgr inż. Artur Dawidziuk

Celestynów, 23 marca 2015 r.

Dokończenie ze str. 34
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OGŁOSZENIA

***
Nadleśnictwo Oleszyce (RDLP Krosno) informuje o zagu-

bieniu 13 płytek do znakowania drewna w leśnictwie Stare 
Sioło (numer adresowy leśnictwa 04 19 06) o numerach: 
06499, 07488, 07385–07391, 07477–07480. 

Starania podjęte w celu odnalezienia zagubionych płytek 
nie przyniosły rezultatu. W wypadku ujawnienia płytek prosimy 
o ich przekazanie do Nadleśnictwa Oleszyce lub do RDLP w 
Krośnie. Jednocześnie zawiadamiam, że postanowienie 
Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z 4 listopada 1998 r. oraz nr 30 z 17 maja 2000 r. w spra-
wie obrotu i prowadzenia ewidencji urządzeń do cechowania 
pozyskiwanego drewna w jednostkach organizacyjnych Lasów 
Państwowych zostały spełnione.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Oleszyce

mgr inż. Janusz Starzak
Oleszyce, 30 marca 2015 r.



CENNIK REKLAM
Obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku

Kontakt: Jolanta Stankiewicz, 
tel.: 22 185 53 72
e-mail: jolanta.stankiewicz@cilp.lasy.gov.pl
CILP, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa

„Głos Lasu”

„Echa Leśne”

„Biuletyn Informacyjny LP”
Wymiar pisma: 205 x 285 plus spady po 5 mm

Wymiar pisma: 210 x 255 plus spady po 5 mm

Rodzaj ogłoszenia Miejsce
Cena 

zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna 
IV strona  okładki 4200
wewnątrz numeru 3500

1/2 kolumny wewnątrz numeru 1900
1/3 kolumny wewnątrz numeru 1400
1/4 kolumny wewnątrz numeru 1000

1/6 kolumny wewnątrz numeru 700

1/12 kolumny wewnątrz numeru 350

Artykuł 
promocyjny 1 kolumna 3500

Wkładki dostarczone przez zamawiajacego*) 0,60 zł za szt.

Rodzaj reklamy Miejsce
Cena

zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna
IV strona okładki 4200
II i III strona okładki 3800
wewnątrz numeru 3500

2/3 kolumny wewnątrz numeru 2500

1/2 kolumny wewnątrz numeru 1900
1/3 kolumny wewnątrz numeru 1400
1/4 kolumny wewnątrz numeru 1000
1/6 kolumny wewnątrz numeru 700
1/12 kolumny wewnątrz numeru 350

Artykuł
promocyjny 1 kolumna 3500

Wkładki dostarczone przez zamawiającego*) 0,60 zł za szt..

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

Rodzaj reklamy Miejsce
Cena

zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna  
205 x 285
Wymiar zadruku kolumny 
190 x 250

II i III strona okładki 2000
IV strona okładki 2500
wewnątrz numeru 1800

1/2 kolumny wewnątrz numeru 1000
1/4 kolumny wewnątrz numeru 600
1/8 kolumny wewnątrz numeru 400
1/16 kolumny wewnątrz numeru 200

Okładki w biuletynie  w kolorze zielono-białym

Pismo czarno-białe

Skład i łamanie: ORWLP w Bedoniu, Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol, tel.: 42 677 25 43, fax: 42 677 25 23
Druk: Zakład Poligraficzny TECHGRAF Piotr Teichman, ul. Podzwierzyniec 25, 37-100 Łańcut, tel.: 17 225 28 69.

Czasopisma Lasów Państwowych
„Echa Leśne”

Kwartalnik przyrodniczo-kulturalny nie tylko dla leśników. Ukazuje się od 1924 r. Pismo popularyzujące wiedzę o lesie i przyrodzie.
„Głos Lasu”

Miesięcznik branżowy dla leśników, w którym prezentowane są specjalistyczne artykuły na temat gospodarki leśnej.
Adres obydwu redakcji: ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, 

tel. 22 185 53 53, e-mail: echa.lesne@cilp.lasy.gov.pl, glos.lasu@cilp.lasy.gov.pl

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

Przygotowanie reklam
Pliki z rozszerzeniem: 
*.eps, *.ai ( Adobe Illustrator), *.jpg, *.tiff, *.cdr (Corel), 
kolory CMYK lub PANTONE,
czcionki zamienione na krzywe,
rozdzielczość 300 dpi przy zachowanych wymiarach reklamy.
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