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ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 20 października 2016 r. do 17 listopada 2016 r. )

l Zarządzenie nr 46 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe (ZM.800.2.2016)

 (Zarządzenie nr 46 wraz ze wszystkimi załącznikami ukaże się w drugiej połowie grudnia br. w wydaniu specjalnym „Biuletynu Informa-
cyjnego Lasów Państwowych” – przyp. red.).

l Zarządzenie nr 47 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie powołania zespołu doraźnego ds. przygotowania wzoru wytycznych związanych 
z funkcjonowaniem obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym, jakimi są leśne kompleksy promo-
cyjne (OE.0070.1.2016) 

l Zarządzenie nr 48 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wdrożenia aplikacji wspomagającej prowadzenie kontroli instytucjonalnej oraz 
obsługi wybranych procesów kadrowych (GI.0210.21.2016) 

l Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczania środków, związa-
nych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w  art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy  
o lasach (ZU.6007.2.2016)                                                       

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 21 października 2016 r. do 21 listopada 2016 r.)

l Decyzja nr 520 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej z 
zakresu spraw kadrowych i mieszkaniowych w Nadleśnictwie Przemków (GI.0210.19.2016)

l Decyzja nr 521 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.19.2016) 

l Decyzja nr 522 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ilości drewna kierowanego na rynek dla rozwoju w 2017 roku (ZM.800.3.2016)

l Decyzja nr 523 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zarządzenia organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej edukacyjno-
-integracyjnej dla pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych pod nazwą własną „Spotkanie informacyjne dotyczące bieżą-
cych działań rozwojowych Lasów Państwowych podejmowanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych” (GK.166.329.2016)

l Decyzja nr 524 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do uczestnictwa w pracach Komitetu ds. Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego (COFFI – Committee on Forests and the Forest Industry) w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE – United 
Nations Economic Commission for Europe) (GW.0701.5.2016)

l Decyzja nr 525  z dnia 27 października 2016 r. w sprawie możliwości korekty historii zakupu (ZM.800.4.2016)

l Decyzja nr 526 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie łącznej oceny punktowej oferty nabycia surowca drzewnego (wagi) oraz prze-
liczników dla sortymentów drewna w ramach grupy handlowo-gatunkowej (ZM.800.5.2016)

l Decyzja nr 527 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej, 
zwanej w dalszej części niniejszej decyzji kontrolą (GI.0210.20.2016)

l Decyzja nr 528 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie listy podmiotów podpisujących umowy sprzedaży drewna na szczeblu Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych (ZM.800.6.2016)

l Decyzja nr 529 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zasad postepowania na rynkach dla rozwoju w 2017 roku (ZM.800.7.2016)

l Decyzja nr 530 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ilości drewna do ujmowania w ofertach nabycia przez sektor „zagranica” i podmioty 
krajowe dotychczas nie operujące na rynkach właściwych Lasów Państwowych (ZM.800.8.2016)

l Decyzja nr 531 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie komunikatu dotyczącego obrotu drewnem energetycznym w 2017 roku 
(ZM.800.9.2016)

                                                            
l Decyzja nr 532 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie 

narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informa-
cyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka 
Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.19.2016) 
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l Decyzja nr 533 z dnia 4 listopada 2016  r. w sprawie zlecenia konsorcjum czterech instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Instytutu 
Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, F.H.U. BIODATA Michał Kocik, Fundacji HEREDITAS, usługi badawczej pod nazwą „Ocena 
stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i 
kulturowych” (OR.5001.30.3.2016) 

l Decyzja nr 534 z dnia 4 listopada 2016  r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pod nazwą 
„Opracowanie zasad ochrony przeciwpożarowej obiektów chronionych oraz stosowania kontrolowanego wypalania jako metody 
czynnej ochrony przyrody” (OR.5001.35.1.2016) 

l Decyzja nr 535 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. „Termomodernizacja 
budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)” (OS.011.18.1.2016) 

l Decyzja nr 536 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie opracowania koncepcji narodowego programu leśnego (OS.011.17.1.2016)

l Decyzja nr 537 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie postępowania przy ustaleniu cen proponowanych, górnych i odmowy 
(ZM.800.10.2016)

l Decyzja nr 538 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.20.2016) 

l Decyzja nr 539 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia do uczestnictwa w Radzie Społeczno-Konsultacyjnej Wydziału 
Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (GK.016.79.2016)

l Decyzja nr 540 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej skar-
gowej z zakresu świadczenia usług leśnych na terenie Nadleśnictwa Bircza (GI.0210.22.2016)

l Decyzja nr 541 z dnia 17 listopada 2016  r. w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu realizacji usługi badawczej 
pod nazwą „Opracowanie systemu elektronicznego pomiaru drewna (akronim: Elektro)” (OR.5001.36.1.2016) 

l Decyzja nr 542 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej z 
zakresu zamiany gruntów w Nadleśnictwie Lębork (GI.0210.23.2016)

l Decyzja nr 543 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie terminarza etapu zasadniczego oznaczania drewna pod względem przyszłych 
nabywców na rynku podstawowym na 2017 rok (ZM.800.11.2016)

l Decyzja nr 544 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczerpującej 
znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych towarzyszącej szkoleniu w zakresie posługi-
wania się bronią palną przez pracowników Straży Leśnej, pod nazwą własną: „IX Strzeleckie Mistrzostwa Polski Straży Leśnej o Puchar 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych” (GS.0210.5.2016) 

l Decyzja nr 545 z dnia 18 listopada  2016 r. zmieniająca Decyzję nr 499 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 
2016 r. w sprawie jednolitych wzorów dokumentów i postępowań dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej 
w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak sprawy: OR.073.18.2016) (OR.073.22.2016) 

l Decyzja nr 546 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 95 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia   
8 grudnia 2015 r. w sprawie: (1) ustalenia, do czasu nowelizacji Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 
(DGLP), zakresu obowiązków oraz uprawnień zastępców Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, (2) uszczegółowienia niektó-
rych aspektów zarządzania korespondencją pozaksięgową, (3) podjęcia prac nad zmianą Regulaminu Organizacyjnego DGLP 
(OR.012.5.2016 )

UWAGA: zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wraz z załącznikami publikowane są na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl
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ZARZĄDZENIE NR 47
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie powołania zespołu doraźnego ds. przygotowania wzoru wytycznych związanych z funkcjonowaniem obszarów 
funkcjonalnych o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym, jakimi są leśne kompleksy promocyjne

OE.0070.1.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 (LP) – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, związanego m.in. z przepisem 
art. 13b ustawy o lasach3, a także § 10 Statutu Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe4 – zarządzam, co nastę-
puje:

 
§ 1

Powołuję zespół doraźny do spraw przygotowania zbioru 
wytycznych związanych z funkcjonowaniem jednostek funkcjonal-
nych o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym, jakimi 
są leśne kompleksy promocyjne, zwany dalej Zespołem, w skła-
dzie:

1. Anna Pikus – DGLP
2. Jacek Zadura – DGLP – przewodniczący
3. Tomasz Kałamarz – RDLP w Krośnie 
4. Leon Mijal – Nadleśnictwo Ustroń
5. Andrzej Kudełka – Nadleśnictwo Wisła
6. Dagny Nowak-Staszewska – Nadleśnictwo Karnieszewice
7. Krzysztof Przyborski – Inspekcja Lasów Państwowych
8. Witold Ciechanowicz – Nadleśnictwo Gdańsk
9. Ewa Wydrzyńska-Scelina – Nadleśnictwo Baligród

 10.  Paweł Mrowiński – Nadleśnictwo Lubsko.

§ 2
Celem działania Zespołu jest:
1. Wypracowanie wzoru (szablonu) Jednolitego Programu 

Gospodarczo-Ochronnego leśnych kompleksów promocyj-
nych, na podstawie którego opracowywane będą wszystkie 
Jednolite Programy Gospodarczo-Ochronne. Każdy JPGO 
będzie zawierać elementy i treści zawarte w wypracowanym 
wzorcu oraz będzie sporządzany w oparciu o jednolite 
wytyczne. 

2. Opracowanie jednolitych wytycznych do sporządzania 
JPGO.

3. Wypracowanie wytycznych do zasad planowania i kontroli 
dla nadleśnictw władających gruntami w granicach LKP 
uwzględniających ich rolę innowacyjną, badawczą i ekspery-
mentalną (stymulowanie działań badawczych, innowacyj-
nych czy związanych z testowaniem nowych metod i 
technologii).

4. Wypracowanie wytycznych do aktywizacji działalności rad 
naukowo-społecznych LKP.

5. Wypracowanie wytycznych do usprawnienia komunikacji 
pomiędzy LKP.

§ 3
1. Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie pracą Zespołu, w 

tym:
a) wyznaczanie zadań członkom Zespołu,
b) wyznaczanie terminów i miejsc spotkań Zespołu,
c) informowanie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o 

postępie prac Zespołu.
2. Przewodniczący może włączyć do prac Zespołu:

a) innych pracowników, zatrudnionych w jednostkach organiza-
cyjnych PGL LP, za zgodą kierowników;

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

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

4. Przewodniczący wnioskuje do Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych o zwrot kosztów przejazdów na posiedzenia 
Zespołu zapraszanym ekspertom spoza Lasów Państwowych.

§ 4
1. Koszty przejazdów uczestników na posiedzenia Zespołu pokry-

wają jednostki organizacyjne Lasów Państwowych będące 
pracodawcami członków Zespołu, a koszty delegacji tych 
pracowników odniosą w ciężar działalności administracyjnej 
danej jednostki.

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrek-
tor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

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

3 Przepis art. 13b ustawy o lasach stanowi, że:
 Ust. 1. W celu promocji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrony zasobów przyrody w lasach Dyrektor Generalny może w drodze zarządzenia powoły-

wać leśne kompleksy promocyjne.
 Ust. 2. W skład leśnych kompleksów promocyjnych wchodzą lasy będące w zarządzie Lasów Państwowych. Do leśnych kompleksów promocyjnych mogą być 

włączane lasy innych właścicieli, na ich wniosek.
 Ust. 3. Leśne kompleksy promocyjne są obszarami funkcjonalnymi o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym, dla których działalność określa jednolity 

program gospodarczo-ochronny, opracowywany przez właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
 Ust. 4. Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji 

działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym.
4 Przepis § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźne zespoły 

doradcze dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać tryb działania takich zespołów.
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2. Koszty pozostałe, w tym koszty organizacji spotkań Zespołu, 
pokryje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. 

§ 5
1. Zespół zakończy pracę do dnia 31 grudnia 2017 r. 
2. Przewodniczący Zespołu przedłoży Dyrektorowi Generalnemu LP 

do dnia 20 stycznia 2018 r. wyniki pracy Zespołu.

§ 6
Zobowiązuję dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-

wych do delegowania pracowników powołanych do prac Zespołu. 

Koszty dojazdu członków Zespołu z jednostek organizacyjnych LP 
pokrywają ich jednostki macierzyste. Koszty pobytu (zakwaterowa-
nia, wyżywienia) członków Zespołu pokrywa Dyrekcja Generalna LP.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

ZARZĄDZENIE NR 48
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie wdrożenia aplikacji wspomagającej prowadzenie kontroli instytucjonalnej  
oraz obsługi wybranych procesów kadrowych

GI.0210.21.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadań, wynikających z 
obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych określo-
nych w  art. 33 ust. 3 pkt 1a3 – postanawia się, co następuje:

§ 1
Na dzień 1 stycznia 2017 r. ustalam termin wdrożenia produkcyj-

nego we wszystkich jednostkach organizacyjnych Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe aplikacji SILP Web wspo-
magającej prowadzenie kontroli instytucjonalnej oraz obsługi 
wybranych procesów kadrowych (moduł „Kontrole instytucjonalne” 
oraz moduł „Absencje i delegacje”).

§ 2
Aplikacja wspomagająca prowadzenie kontroli instytucjonalnej 

oraz obsługi wybranych procesów kadrowych stanowi element 
elektronicznego obiegu dokumentów. Elektroniczne formy doku-
mentów zaimplementowanych w aplikacji stosowanych w procesie:

1) kontrolnym
2) kadrowym w zakresie: planu urlopów, wniosku urlopowego, 

polecenia wyjazdu służbowego, rozliczenia kosztów dele-
gacji krajowych

stają się obowiązujące z dniem 1 stycznia 2017 r.

§ 3
W związku z wdrożeniem aplikacji wspomagającej prowadzenie 

kontroli instytucjonalnej, w treści Zarządzenia nr 84 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 2013 r. w 
sprawie kontroli instytucjonalnej w PGL LP (zn. spr. GI-090-7- 
-15/13), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dopisuje się pkt 15 o brzmieniu: „15) aplikacji kontrolnej 
– należy przez to rozumieć oprogramowanie w SILP Web, 
wspomagające proces kontrolny.”;

2) w § 3 dopisuje się ust. 4 o brzmieniu: „4. Proces kontrolny, 
przewidziany zarządzeniem, prowadzi się odpowiednio z 
wykorzystaniem dedykowanej do tego celu aplikacji kontro-
lnej – «kontrole instytucjonalne».”

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że ,,Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

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

3 Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Dyrektor w szczególności: (…) inicjuje, koordynuje oraz 
nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu 
krajowym”.
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ZARZĄDZENIE NR 49
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie przeznaczania środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych 
planów urządzenia lasu, o których mowa w  art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach1

ZU.6007.2.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach2, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe3, 
w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych, wynikającego z uprawnienia i obowiązku tego organu, okre-
ślonego w art. 56 ust. 2 ustawy o lasach4, mając na względzie, że:

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

2) występujące zaległości w zakresie tworzenia uproszczonych 
planów urządzenia lasu, o których mowa w tytule zarzą-
dzenia, zwanych dalej planami uproszczonymi lub w liczbie 
pojedynczej  planem uproszczonym, stwarza istotne trud-
ności w wypełnianiu przez Lasy Państwowe  między innymi 
obowiązku prowadzenia banku danych o lasach wszystkich 
własności;  

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

z produkcji gruntów leśnych, będących lasami  niestano-
wiącymi własności Skarbu Państwa lub znajdującymi się w 
użytkowaniu wieczystym parków narodowych,

  jak również
b) odszkodowań z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewo-

stanów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz 
znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków naro-
dowych,

 zwanych dalej środkami funduszu leśnego – 
zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Corocznie pulę  środków funduszu leśnego, w kwocie ustalonej 

w  planie finansowo-gospodarczym Lasów Państwowych, prze-
znacza się na dofinansowywanie sporządzania planów uprosz-
czonych.  

2. Warunkiem przeznaczenia środków funduszu leśnego na współ-
finansowanie prac nad konkretnym planem uproszczonymi jest:
1) ujęcie danego gruntu jako las w ewidencji gruntów i budynków 

lub przeznaczenia gruntu  do zalesiania na podstawie 
stosownej decyzji administracyjnej;

2) podpisanie umowy przyrzeczenia oraz umowy zasadniczej 
pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych lub, 
działającym imieniem Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, wskazanym przez niego dyrektorem regio-
nalnej dyrekcji Lasów Państwowych a właściwym starostą – 
przed faktycznym rozpoczęciem  prac nad tym planem;

3) zobowiązanie się ww. starosty w umowie, o której mowa w 
pkt 2, do:
a) wyboru jednostki wykonawstwa urządzeniowego (jedno-

stek wykonawstwa urządzeniowego) w postępowaniu  
o zamówienie publiczne, o którym mowa w § 6;

b) doprowadzenia do sporządzania przez ww. jednostkę 
wykonawstwa urządzeniowego (przez ww. jednostki wyko-
nawstwa urządzeniowego) projektu planu uproszczonego:
– zgodnie z wytycznymi, o których mowa w mowa w § 2 

ust. 1 pkt 4, a ponadto 
– z uwzględnieniem wymogu konsultacji prac nad planem 

uproszczonym ze społecznością lokalną oraz innymi 
interesariuszami; 

c) doprowadzenia do posługiwania się przez ww. jednostkę 
wykonawstwa urządzeniowego (przez ww. jednostki 
wykonawstwa urządzeniowego) przy projektowaniu planu 
uproszczonego aplikacjami, o których mowa w § 2 ust. 1 
pkt 5 i 6;

d) przekazywania do DGLP informacji o zatwierdzeniu planu 
uproszczonego; 

e) generowania na potrzeby banku danych o lasach plików 
numerycznych, o których mowa w § 2 ust. 3, i ich wysy-
łania do bazy danych systemu informatycznego Lasów 
Państwowych; 

f) przesyłania – za pośrednictwem DGLP – do bazy danych 
systemu informatycznego Lasów Państwowych informacji 
o działaniach wykonanych w lasach, dla których, w wyko-
naniu niniejszego zarządzenia, sporządzono plan upro-
szony – w okresie obowiązywania planu uproszczonego, 
w tym w szczególności w zakresie użytkowania głównego 
lasu.  

3. Wykonywanie postanowień ust. 2 pkt 3 lit. d–f powinno nastę-
pować z wykorzystaniem funkcji strony internetowej Lasów 
Państwowych oraz funkcjonalności banku danych o lasach.

§ 2
1. Uwzględniając przepisy: Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w 
zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadro-
wego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania 
prac urządzeniowych (Dz. U. 2012 poz. 944) oraz  Rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 12 listopada 2012 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu 
urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz 
inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. 2012 poz. 1302) – ustala się jako 
obowiązujący przy wykorzystywaniu środków funduszu leśnego 
do współfinansowania prac nad planami uproszczonymi:

1 Ustawa z dnia  28 września 1991 r. o lasach (tj. 2015, poz. 2100, z 2016 r. poz. 422, 586, 903, 1020); przepis art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach stanowi o uprosz-
czonych planach urządzenia lasu sporządzanych na zlecenie starostów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych. 

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

obowiązujące w Lasach Państwowych.
4 Art. 56 ust. 2 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny dysponuje środkami funduszu leśnego.
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1) standard  uproszczonej leśnej mapy numerycznej, którego 
dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 2 do niniej-
szego zarządzenia;

2) standard opracowań kartograficznych dla uproszczonych 
planów urządzenia lasu, którego dokumentacja techniczna 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

3) standard wymiany danych o lasach, którego dokumentacja 
techniczna stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego zarzą-
dzenia;

4) wytyczne do sporządzania projektów uproszczonych planów 
urządzenia lasu wraz z Aneksem nr 1,  będącym szablonem 
dokumentu uproszczonego planu urządzenia lasu, stano-
wiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

5) aplikację do obsługi warstw mapy numerycznej korzystającej 
z bazy TAKSATOR - PLANY UPROSZCZONE, do pobrania i 
zainstalowania w wykonaniu ust. 3; 

6) aplikację TAKSATOR - PLANY UPROSZCZONE, do pobrania 
i zainstalowania w wykonaniu ust. 3.

2. Załączniki 2–5, o których mowa w ust. 1,  zamieszcza się w wersji 
numerycznej na stronie internetowej Lasów Państwowych jako 
powszechnie dostępny, na warunkach nieodpłatnych,  zasób 
informacji publicznych, dedykowany wszystkim zainteresowanym 
podmiotom. (Załączników 1-7 nie drukujemy – przyp. red.)

3. Na stronie internetowej Lasów Państwowych umieszcza się, 
dedykowane wszystkim zainteresowanym podmiotom, bezpłatne 
wersje instalacyjne aplikacji, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, 
przy czym informuje się, że aplikacje te pozwalają na genero-
wanie plików numerycznych na potrzeby banku danych o lasach.

4. Stworzenie możliwości poboru ze strony internetowej Lasów 
Państwowych i instalowanie we własnym środowisku kompute-
rowym wszystkich zainteresowanych stron, aplikacji informa-
tycznej pozwalającej na generowanie do bazy danych systemu 
informatycznego Lasów Państwowych informacji,  o których 
mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. f, nastąpi w terminie do 30 listopada 
2017 r. na mocy odrębnej decyzji zarządczej Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych.

5. Na mocy niniejszego zarządzenia postuluje się, aby podmioty 
(obowiązane do zlecania sporządzania lub do sporządzania 
projektów planów uproszczonych), nieubiegające się o dofinan-
sowanie prac urządzeniowych środkami funduszu leśnego,  
każdorazowo brały pod uwagę okoliczność, iż skorzystanie z 
możliwości, o których mowa w ust. 3 i 4, pozwoli na istotne 
udoskonalenie, dla dobra wspólnego, krajowej bazy danych o 
lasach wszystkich form własności.

§ 3
1. W terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok rozpo-

częcia prac nad planami uproszczonymi  Dyrektor Generalny 
Lasów Państwowych:
1)  w Biuletynie Informacji Publicznej Lasów Państwowych,
2)  na stronie internetowej Lasów Państwowych,
3) na stronie głównej Portalu Leśno-Samorządowego,
4) w periodyku samorządowym „Wspólnota”,

 z odpowiednim wykorzystaniem funkcji strony internetowej 
Lasów Państwowych, doprowadza do zamieszcza ogłoszenia o 
możliwości zgłaszania przez zainteresowanych starostów wnio-
sków o objęcie prac nad konkretnymi planami uproszczonymi 
współfinansowaniem z wykorzystaniem środków funduszu 
leśnego.

2. Wzór wniosku w sprawie objęcia prac nad planem  uprosz-
czonym współfinansowaniem z wykorzystaniem środków 
funduszu leśnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarzą-
dzenia.

§ 4
1. Na potrzeby oceny i rankingowania wniosków, o których mowa w 

§ 3, komórka organizacyjna właściwa w DGLP do spraw urzą-
dzania lasu, kierując się wiedzą o kształtowaniu się kosztów 
jednostkowych sporządzania planów urządzenia lasu oraz, w 

razie potrzeby, posiłkując się opracowaniami eksperckimi, przy-
gotowuje corocznie projekt decyzji zarządczej Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, ustalającej orientacyjne koszty 
prac urządzeniowych w przeliczeniu na  1 ha lasu obejmowa-
nego, w wykonaniu niniejszego zarządzenia,  planem uprosz-
czonym.

2. W projekcie decyzji, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się 
m.in. usytuowanie geograficzne lasów, ich rozdrobnienie oraz 
cechy taksacyjne drzewostanów.

3. Decyzja zarządcza Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych w sprawie orientacyjnych kosztów prac urządzeniowych 
stanowi część składową ogłoszenia, o którym mowa w § 3.

§ 5
1. Wniosek, o którym mowa w § 3, nie może opiewać na kwotę 

całkowitą prac urządzeniowych, dotyczących konkretnego planu 
uproszczonego, wyższą aniżeli kwota będąca iloczynem pola 
powierzchni lasów do objęcia tymże planem oraz właściwego 
kosztu jednostkowego, o którym mowa w § 4.

2. W ww. wniosku podaje się m.in.:
1) oczekiwany procentowy udział środków funduszu leśnego w 

ogólnej kwocie sporządzenia projektu planu uproszczonego, 
wynikającej z postępowania o  zamówienie publiczne, o 
którym mowa w § 6;

2) planowany okres prac nad planem uproszczonym;
3) procentowy podział całkowitych kosztów prac nad planem 

uproszczonym według lat kalendarzowych. 
 

§ 6
1. Postępowanie o zamówienie publiczne, mające na celu wyło-

nienie jednostki wykonawstwa urządzeniowego (jednostek 
wykonawstwa urządzeniowego), mającej (mających) prowadzić 
prace nad projektem danego planu uproszczonego, powinno 
dotyczyć całości tychże  prac.   

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w 
ust. 1,  powinna uwzględniać m.in. postanowienia niniejszego 
zarządzenia.

§ 7
1. Wnioski, o których mowa w § 3, są przyjmowane w terminie do  

30 września roku poprzedzającego zlecenie prac sporządzenia 
uproszczonego planu, z wyłączeniem roku 2017, dla którego 
termin upływa  z dniem 28 lutego 2017 roku. 

2. Komórka organizacyjna w DGLP właściwa do spraw urządzania 
lasów bez zbędnej zwłoki jest obowiązana do przygotowania 
pod podpis Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych pisma 
urzędowego, odmawiającego przyjęcia danego wniosku do  
poddania procedurze punktowania  – w każdym przypadku, w 
którym:
1)  deklarowany koszt prac urządzeniowych przekracza kwotę,  

o której mowa w § 5 ust. 1;
2) wniosek jest dotknięty wadami o charakterze dyskwalifika-

cyjnym.
3. Każdy wniosek, nieobjęty pismem urzędowym, o którym mowa 

w ust. 2, podlega ocenie punktowej z uwzględnieniem dwóch 
kryteriów:
1) deklarowany procentowy udział środków własnych starosty 

do wykorzystania w finansowaniu prac nad planem urządze-
niowym, przy czym:
a) liczba punktów równa 10 jest przypisywana do hipotetycz-

nych wniosków, w których deklarowany udział środków 
własnych stanowi 100%, 

b) zero punktów przypisuje się do hipotetycznych wniosków, 
w których deklarowany udział środków własnych stanowi 
0%,

c) do wniosków faktycznych przypisuje się liczbę punktów 
zgodnie z zasadą proporcjonalności;  

2) stosunek, będący ilorazem sumy areału lasów niestanowią-
cych w granicach danego powiatu własności Skarbu Państwa  
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oraz w zarządzie Lasów Państwowych, objętych odpowiednio 
aktualnymi: planami urządzenia lasu, uproszczonymi planami 
urządzenia lasu lub decyzjami, o których mowa w art. 19  
ust. 3 i 4 ustawy o lasach,  do ogólnego areału lasów w 
powiecie, przy czym:
a) liczba punktów równa 10 jest przypisywana w hipote-

tycznym przypadku, gdy udział ten jest zerowy (żadne lasy 
niestanowiące  własności Skarbu Państwa oraz pozosta-
jące w zarządzie Lasów Państwowych nie są urządzone 
lub lasy nie są objęte ww. decyzjami),

b) liczba punktów równa 0 jest przypisywana w hipote-
tycznym przypadku, gdy udział ten jest równy 1 (wszystkie 
lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa oraz pozo-
stające w zarządzie Lasów Państwowych są urządzone 
lub lasy są objęte ww. decyzjami),

c) do przypadków faktycznych przypisuje się liczbę punktów 
zgodnie z zasadą proporcjonalności. 

4. Deklarowany udział środków własnych, o którym mowa w ust. 3 
pkt 1, oraz stosunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,  powinien 
być ujęty we wniosku, o którym mowa w § 5. Nadleśniczy, 
właściwy (nadleśniczowie, właściwi) ze względu na zasięg dzia-
łania nadleśnictwa, kierując się najlepszą wiedzą, w tym po 
konsultacji z członkiem (członkami) Forum Leśno-Samorządo-
wego (jeżeli działają oni we właściwych terytorialnie  struktu-
rach samorządu powiatowego lub gminnego), opiniuje wniosek 
w części, w jakiej dotyczy on ww. stosunku.   

5. Do kryterium deklarowanego udziału środków własnych, o 
którym mowa w ust. 3 pkt 1,  przywiązuje się wagę wynoszącą 
0,6, zaś do kryterium stosunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 
– wagę 0,4.

6. Dany wniosek, o którym mowa w § 5, otrzymuje liczbę punktów 
obliczaną z użyciem formuły: {[liczba punktów, o której mowa w 
ust. 3 pkt 2 lit. c] x 0,6} + {[liczba punktów, o której mowa w  
ust. 3 pkt 3 lit. c] x 0,4}.

7. Pulę środków, o której mowa w § 1 ust. 1, dzieli się według 
województw proporcjonalnie do pola powierzchni lasów 
własności osób fizycznych  wg rocznika GUS.

8. Wnioski porządkuje się według województw, od wniosku o 
najwyższej punktacji do wniosku o najniższej punktacji (listy 
wniosków według województw uporządkowane od wniosków o 
najwyższej wycenie punktowej do wniosków o najniższej 
wycenie).

9. W ramach danego województwa do realizacji typuje się wnioski, 
poczynając od wniosku najwyżej punktowanego do wniosku 
najniżej punktowanego, aż do wyczerpania puli środków, przy-
padającej na dane województwo.

10. Wykonanie postanowień ust. 1, 3, 7–9 stanowi obowiązek 
komórki organizacyjnej  DGLP właściwej do spraw urządzania 
lasu.

11. Komórka, o której mowa w ust. 10, przygotowuje projekt decyzji 
zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w 
którym ma prawo dokonać eksperckiej modyfikacji wyników 
wykonania ust. 9, jeżeli działanie takie służy:
1) zagospodarowaniu wszystkich środków składających się na 

pulę, o której mowa w § 1 ust. 1;
2) poprawie równomierności rozkładu w ramach województwa 

lasów obejmowanych pracami urządzeniowymi;
3) dopuszczenia do realizacji wniosków  o nieznacznie niższej 

wycenie punktowej  w stosunku do wniosków, znajdujących 
się w końcowej części list, o których mowa w § 7 ust. 8 – 
jeżeli dotyczą lasów, w których nadzorowanie gospodarki 
leśnej zostało powierzone Lasom Państwowym. 

§ 8
1. O wynikach rozpatrzenia wniosków w wykonaniu postanowień  

§ 7 Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zawiadamia wnio-
skodawców bez zbędnej zwłoki.

2. W ww. zawiadomieniu ustala się propozycję terminu i miejsca 
podpisania umowy przyrzeczonej, o której mowa w  § 1 ust. 2 pkt 2, 

informując o organie kierowniczym w LP umocowanym do 
zawarcie tejże umowy. Termin i miejsce  podpisania umowy 
przyrzeczonej może podlegać operacyjnej konkretyzacji i aktu-
alizacji. Zawarcie umowy przyrzeczonej może następować z 
użyciem środków komunikowania się na odległość.

3. Wzór umowy przyrzeczonej stanowi załącznik nr 6 do niniej-
szego zarządzenia.

§ 9
1. Umowa zasadnicza, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, na wniosek 

zainteresowanego starosty może być podpisana po przekazaniu 
przez niego wyników postępowania o zamówienie publiczne, o 
którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 lit. a.

2. Do umowy zasadniczej postanowienia § 8 ust. 1 i 2 stosuje się 
odpowiednio.

§ 10
1. Umowa zasadnicza może przewidywać przekazanie staroście 

zaliczki na realizowanie prac nad planem uproszczonym.
2. Wzór umowy zasadniczej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

zarządzenia.

§ 11
1. Zrealizowanie zobowiązań finansowych Lasów Państwowych 

wobec starosty, wynikających z umowy zasadniczej, wymaga 
poprzedzenia tego działania:
1) przekazaniem informacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 lit. d;
2) przedłożenia noty księgowej obejmującej dokumentację, 

zawierającą:
a) protokół odbioru projektu planu uproszczonego,
b) uwierzytelnione dokumenty, w tym faktury obciążające 

starostę przez jednostkę  (jednostki) wykonawstwa urzą-
dzeniowego, stanowiące dowód całkowitych kosztów prac 
urządzeniowych dotyczących danego planu uproszczo-
nego. 

2. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1:
1) nie mogą przekroczyć kwoty zobowiązań LP, ujętych w 

umowie zasadniczej, a ponadto 
2) nie mogą być wyższe aniżeli ustalona partycypacja środków 

funduszu leśnego w finansowaniu kosztów wykonania 
danego planu uproszczonego, przy czym należy brać pod 
uwagę koszty faktyczne, wynikające z dokumentów, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b.  

§ 12
Działanie w zakresie przesyłania do bazy danych systemu infor-

matycznego Lasów Państwowych informacji, o którym mowa  w § 1 
ust. 2 pkt 3 lit. f,  będzie przedmiotem odrębnej decyzji zarządczej 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.  

§ 13
Ilekroć  w  niniejszym załączniku jest mowa o:
1) staroście – należy przez to również rozumieć prezydenta 

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

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

 
§ 14

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i po 
raz pierwszy ma zastosowanie do uproszczonych planów urządze-
nia lasu, dla których zlecenie prac dotyczących opracowania 
rozpocznie się w roku 2017.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski
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DECYZJA NR 521
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 21 października 2016 r. 

w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników

GD.001.19.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z okolicz-
ności, że zgodnie z § 12 Statutu Lasów Państwowych Dyrekcja 
Generalna Lasów Państwowych (DGLP) jest jednostką organiza-
cyjną Lasów Państwowych, stanowiącą aparat wykonawczy Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych – postanawiam, co 
następuje:

§ 1
1. Na dzień 2 listopada 2016 r., z moim udziałem i moich 

zastępców, zwołuję do sali nr 201 w siedzibie DGLP na godzinę 
9.00 naradę kierowników. 

2. Oprócz osób, o których mowa w ust. 1, w naradzie kierowników 
powinni uczestniczyć:
1) przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Środo-

wiska właściwej w sprawie nadzorowania Lasów Państwo-
wych, jeżeli zechce przyjąć zaproszenie;

2) dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych;
3) dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych;
4) dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych;

5) dyrektor Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego LP; 
6) przewodniczący Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Gene-

ralnym Lasów Państwowych (lub członek tej Rady przez 
niego wskazany);

7) przewodniczący organizacji związkowych działających w 
DGLP (lub osoba przez niego wskazana), jeżeli będą tym 
zainteresowani.

§ 2
1. Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszej decyzji. (Załącz-

nika nie drukujemy – przyp. red.).
2. W trakcie narady kierowników zapadną ustalenia co do ewentu-

alnej kontynuacji narady w kolejnych dniach.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych,  Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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DECYZJA NR 532
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 4 listopada 2016 r. 

w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych 

Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: 
Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, 

Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych 

GD.001.19.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z całokształtu obowiązków 
nałożonych na Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jako repre-
zentanta pracodawcy, skutkujących w szczególności nakazem zapew-
nienia przez niego należytej funkcjonalności Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych (DGLP) – postanawiam, co następuje:

§ 1
Jako wiążące kierowników komórek organizacyjnych DGLP  

przyjmuję ustalenia z narady, która odbyła się w dniu 2 listopada 
2016 r., zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika 
nie drukujemy – przyp. red.).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega upublicz-

nieniu z wykorzystaniem, funkcjonującego w ramach DGLP,  elek-
tronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD) lub 
doręczeniu do komórek organizacyjnych DGLP funkcjonujących 
jeszcze poza tym  systemem.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

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

DECYZJA NR 533
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 4 listopada 2016  r.

w sprawie zlecenia konsorcjum czterech instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa, 
Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, F.H.U. BIODATA michał Kocik, Fundacji HEREDITAS, 

usługi badawczej pod nazwą „Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno 
na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych”

OR.5001.30.3.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, w wykonaniu 
zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, określonych  w art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach3, 
mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych4 i § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komi-
sji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania  z tym 
związanych5 – postanawiam, co następuje:

1 Art. 33. ust. 1  ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny 
przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, 
popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.

4 Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są 
usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi w rozporządzeniu (WE) 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001–0562; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej Wspólnym Słownikiem Zamówień, oraz jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 
– korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, – całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania  z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Ocena stanu różnorod-

ności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno 
na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturo-
wych” należy zlecić konsorcjum czterech instytucji: Instytutu 
Badawczego Leśnictwa, Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej 
Akademii Nauk, F.H.U. BIODATA Michał Kocik, Fundacji HERE-
DITAS, zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosztami reali-
zacji oraz na warunkach, które zostaną określone  w umowie:
a) okres realizacji badań:  18 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 8 935 500 zł brutto,  w tym na 

2016 r. – 2 424 145  zł brutto.
2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 

realizacji ww. tematów badawczych wyników badań przez 

jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (DGLP, RDLP, 
nadleśnictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek organiza-
cyjnych Lasów Państwowych.

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

do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie 
w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

 dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 534
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 4 listopada 2016  r.

w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej 
pod nazwą „Opracowanie zasad ochrony przeciwpożarowej obiektów chronionych 

oraz stosowania kontrolowanego wypalania jako metody czynnej ochrony przyrody”

OR.5001.35.1.2016

Na  podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, określonych  w art. 33 ust. 3 pkt 6 
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 Zarządzenia  
nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. 
w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakre-
sie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych5 – 
postanawiam, co następuje:

 
§ 1

1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Opracowanie zasad 
ochrony przeciwpożarowej obiektów chronionych oraz stoso-
wania kontrolowanego wypalania jako metody czynnej ochrony 
przyrody” należy zlecić Instytutowi Badawczemu Leśnictwa 
zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz 
na warunkach, które zostaną określone  w umowie:

a) okres realizacji badań – około 36 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 1 354 000,00 zł brutto,  w tym na 

2016 r.  – 0,00 zł brutto.
2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 

realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych (DGLP, RDLP, nadleś- 
nictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych.

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

do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie 
w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. ust. 1  ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny 
przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, 
popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.

4 Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których przed-
miotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi 
w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 
340 z 16.12.2002, str. 0001–0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej Wspólnym Słownikiem Zamówień, oraz 
jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: – korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, – całość wyna-
grodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania  z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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DECYZJA NR 535
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych 
pt. „Termomodernizacja budynków PGL LP 

(łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)” 

OS.011.18.1.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 62 i § 103 Statutu Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 
ust. 3 pkt 34 ustawy o lasach – postanawia się, co następuje:

§ 1
1. Uruchamia się do realizacji projekt rozwojowy Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt. „Termomoderni-
zacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w 
budynkach)”.

2. Głównymi celami projektu są:
a) poprawa efektywności energetycznej w budynkach Państwo-

wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe poprzez:
– zmniejszenie zużycia energii w budynkach,
– zastosowanie rozwiązań energooszczędnych,
– racjonalizację zużycia zasobów surowców energetycznych,
– zwiększenie ilości energii uzyskiwanej ze źródeł odnawial-

nych w bilansie energetycznym;
b) poprawa standardu użytkowanych obiektów i zmniejszenie 

kosztów ich użytkowania;
c) podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników, ich 

poziomu wiedzy oraz utrwalenie pozytywnego wizerunku 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe; 

d) przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez ograniczenie 
zużycia energii w budynkach i ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla do atmos-
fery.

3. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.01.2017 r. do 
31.12.2021 r.

4. Projekt w będzie finansowany ze środków własnych jednostek 
organizacyjnych Lasów Państwowych oraz ze środków funduszu 
leśnego.

5. Projekt będzie nadzorowany przez Wydział Infrastruktury DGLP, 
a korodynowany przez Centrum Koordynacji Projektrów Środo-
wiskowych.

§ 2
W celu sprawnej realizacji projektu wyznacza się następujące 

osoby odpowiedzialne:
1. Kierownik komórki organizacyjnej DGLP – Wydział Infra-

struktury – nadzór nad realizacją projektu.
2. Koordynator/ Kierownik Projektu – Sylwia Studzińska, 

pracownik Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych LP (nadleśnictwa i 

RDLP) – odpowiadają za realizację delegowanych zadań projek-
towych. 

§ 3
W terminie do 31 grudnia 2016 r. zobowiązuje się kierownika 

komórki organizacyjnej DGLP, nadzorującej realizację projektu, do 
przedstawienia do zatwierdzenia Wniosku o realizację i dofinanso-
wanie projektu rozwojowego „Termomodernizacja budynków   
PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)”.

§ 4
Przedsięwzięcie rozwojowe realizowane jest zgodnie z procedu-

rami i zasadami opisanymi w Zarządzeniu nr 40 z dnia 1 września 
2016 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie 
zasad zarządzania przedsięwzięciami rozwojowymi – projektami w 
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opubliko-

waniu w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

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

3 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 10 Statut Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać inne stałe lub doraźne zespoły doradcze dla określonych 
spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów.

4 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz 
ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
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DECYZJA NR 538
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 14 listopada 2016 r. 

w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 

zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników

GD.001.20.2016  

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z okolicz-
ności, że zgodnie z § 12 Statutu Lasów Państwowych Dyrekcja 
Generalna Lasów Państwowych (DGLP) jest jednostką organiza-
cyjną Lasów Państwowych, stanowiącą aparat wykonawczy DGLP 
– postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Na dzień 21 listopada 2016 r., z moim udziałem i moich 

zastępców, zwołuję do sali nr 201 w siedzibie DGLP na godzinę 
9.00 naradę kierowników. 

2. Oprócz osób, o których mowa w ust. 1, w naradzie kierowników 
powinni uczestniczyć:
1) przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Środo-

wiska właściwej w sprawie nadzorowania Lasów Państwo-
wych, jeżeli zechce przyjąć zaproszenie;

2) dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych;
3) dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych;
4) dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych;
5) dyrektor Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego LP; 

6) przewodniczący Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Gene-
ralnym Lasów Państwowych (lub członek tej Rady przez 
niego wskazany);

7) przewodniczący organizacji związkowych działających w 
DGLP (lub osoba przez niego wskazana), jeżeli będą tym 
zainteresowani.

§ 2
1. Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszej decyzji. (Załącz-

nika nie drukujemy – przyp. red.).
2. W trakcie narady kierowników zapadną ustalenia co do ewentu-

alnej kontynuacji narady w kolejnych dniach.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy 
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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DECYZJA NR 541
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu 
realizacji usługi badawczej pod nazwą 

„Opracowanie systemu elektronicznego pomiaru drewna (akronim: Elektro)”

OR.5001.36.1.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, określonych  w art. 33 ust. 3 pkt 6 
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy  
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 Zarzą-
dzenia 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 postępowania  z tym związa-
nych5 – postanawiam, co następuje: 

§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Opracowanie systemu 

elektronicznego pomiaru drewna (akronim: Elektro)” należy 
zlecić Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu, zgodnie  
z ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warun-
kach, które zostaną określone  w umowie:
a) okres realizacji badań – około 27 miesięcy,

b) koszty planowane ogółem – 2 103 244,65 zł brutto, w tym na 
2016 r. – 0,00 zł brutto.

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych (DGLP, RDLP, nadleś- 
nictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych.

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

do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie 
w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski 

1 Art. 33. ust. 1  ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny 
przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z 18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

3 Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, 
popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.

4 Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których przed-
miotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi 
w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 
340 z 16.12.2002, str. 0001–0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”, oraz 
jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: – korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, – całość wyna-
grodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

5 § 5 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 postępowania  z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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DECYZJA NR 544 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 18 listopada 2016 r.  
 

w sprawie zarządzenia organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej 
wyczerpującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych 

Lasów Państwowych towarzyszącej szkoleniu w zakresie posługiwania się bronią palną przez pracowników Straży Leśnej, 
pod nazwą własną: „IX Strzeleckie mistrzostwa Polski Straży Leśnej 

o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych”

GS.0210.5.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33  
ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach3, a także w § 8 ust. 2  pkt 4  ww. 
Statutu – postanawiam, co następuje:

§ 1
W nawiązaniu do przesłanego przez Dyrektora RDLP w Zielonej 

Górze wniosku z dnia 21.10.br., znak DS.1401.2.4.2016, w sprawie 
zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej – na 
podstawie Zarządzenia nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie systemu imprez 
pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe, znak: GK.166.3.2016, wyrażam zgodę na organizację 
wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczerpującej znamiona 
wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych pod nazwą własną „IX Strzeleckie Mistrzostwa Polski 
Straży Leśnej o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych” i zobowiązuję:
1. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej 

Górze do organizacji imprezy oraz do sporządzenia sprawoz-
dania z powyższej imprezy pracowniczej zgodnie z przyto-
czonym wyżej zarządzeniem. Wyznaczam RDLP w Zielonej 
Górze jako jednostkę wiodącą, której zakres działań w powyż-
szym zakresie określa § 12 i § 13 powyższego zarządzenia  
nr 15.

2. Dyrektora RDLP w Zielonej Górze oraz Nadleśniczego Nadleś- 
nictwa Świebodzin do współdziałania z Głównym Inspektorem 
Straży Leśnej w zakresie organizacji powyższej imprezy w 
ramach wielostronnego porozumienia regulującego zakres 
zadań i odpowiedzialności wynikający z prac organizacyjnych 
powyższej imprezy.

3. Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych do archiwizacji w celach 
kontrolingowych sprawozdania z zorganizowanej imprezy 
pracowniczej.

§ 2
Niniejszą decyzję otrzymują: Główny Inspektor Straży Leśnej, 

Dyrektor RDLP w Zielonej Górze, Nadleśniczy Nadleśnictwa Świe-
bodzin, Wydział Zarządzania Zasobami Pracy Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych. 

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1  Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

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

3  Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych  inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regio-
nalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.

4  Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. 
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DECYZJA NR 545
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 18 listopada  2016 r. 

zmieniająca Decyzję nr 499 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 30 września 2016 r. w sprawie jednolitych wzorów dokumentów i postępowań dotyczących zamawiania 

usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej 
w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak sprawy: OR.073.18.2016)

OR.073.22.2016 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach, (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z póź.zm.)1, w związku  
z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2  
– w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych, o którym mowa w § 33 ust. 3, pkt 3  ustawy o lasach – posta-
nawia się, co następuje:

§ 1
1. Wprowadzam zmiany zapisów w jednolitych wzorach doku-

mentów: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
Umowie, przekazanych do stosowania w jednostkach organiza-
cyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
przy zamawianiu usług z zakresu gospodarki leśnej, stanowiące 
załącznik do niniejszej decyzji. 

2. Zmiany należy wprowadzić do dokumentów wymienionych w 
ust. 1 w organizowanych postępowaniach o udzielenie zamó-
wień na rok 2017, wykorzystując  warianty zapisów stosownie do 
potrzeb i występujących uwarunkowań. 

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1  Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 422, poz. 586, poz. 903, poz. 1020) stanowi, że „Lasami 
Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych” oraz ust. 3 pkt 3 stanowi, że Dyrektor Generalny 
„inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa”.

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

3  Art. 33 ust. 3 pkt 3 stanowi, że Dyrektor Generalny „inicjuje, organizuje, oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i 
rozwoju leśnictwa”.

Załącznik do Decyzji nr 545
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 18 listopada 2016 r.

___________________________, dnia _________ 2016 r. 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przetargu 
nieograniczonego pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki 
leśnej na terenie Nadleśnictwa ________________________ w 
roku _______________________” w następującym zakresie: 

1) pkt 7.1. lit. a tiret pierwsze SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„– na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskaza-

nych w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 PZP – informacje wymagane 
w Części III lit. A JEDZ oraz  w Części III lit. C wiersz pierwszy 
JEDZ  (w zakresie przestępstw o których mowa w art. 
181–188 oraz 218–221 Kodeksu karnego a także przestęp-
stwa, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzo-
ziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w Części III lit. D JEDZ (w 

zakresie przestępstw, o których mowa w art. 270–277, 
278–298 oraz 300–307 Kodeksu karnego);”;

2) pkt 15.1. pkt 2 tiret siódme SIWZ otrzymuje brzmienie:
„– dokumenty wskazane w § 7 ust. 4 wzoru umowy (stanowią-

cego załącznik nr 6 do SIWZ) dot. osób wykonujących czyn-
ności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające 
na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie 
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób okre-
ślony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).”;

3) § 7 ust. 4 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, 
otrzymuje brzmienie: 
„4. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi 

się Obowiązek Zatrudnienia, w stosunku do osób mających 
wykonywać te czynności, Wykonawca obowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do 

których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, jest Wyko-
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nawca – oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych 
osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu 
pracy. 

 Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do 
których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozu-
mieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy; 

2) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do 
których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, jest podwyko-
nawca – oświadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu 
tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
Kodeksu pracy. 

 Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do 
których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozu-
mieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/
umów o pracę osób wykonujących, do których odnosi 
się Obowiązek Zatrudnienia (których dotyczy oświad-
czenie Wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w pkt 1 
lub 2 powyżej), wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

 Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracow-
ników (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr 
PESEL pracowników). Informacje takie, jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania dla osób mających wyko-
nywać te czynności; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające 
opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek 

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrud-
nienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących 
czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, 
za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez praco-
dawcę do ubezpieczeń dokonane w stosunku do osób 
wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia.  

 Dokument ten powinien być zanonimizowany w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.

 
 – pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych 

czynności. W przypadku zmiany składu osobowego Perso-
nelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi 
się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób 
do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca 
obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób 
dokumenty, o których mowa w pkt 1–5 powyżej, pod rygorem 
niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.”;

4) § 7 ust. 5 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, 
otrzymuje brzmienie: 
„5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu dla osób realizujących czyn-
ności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia,  doku-
menty, o których mowa w ust. 4. Nieprzedłożenie umów, o 
których mowa w zdaniu poprzednim, stanowi przypadek 
naruszenia Obowiązku Zatrudnienia.”;

5) § 7 ust. 6 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, 
otrzymuje brzmienie: 
„6. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów 

prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zama-
wiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy.”.

Niniejsza zmiana SIWZ, z uwagi na fakt, iż nie prowadzi do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, ani nie skutkuje konieczno-
ścią wprowadzenia zmian w ofertach, nie wymaga przedłużenia 
terminu składania ofert.

___________________________, dnia _________ 2016 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przetargu 
nieograniczonego pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki 
leśnej na terenie Nadleśnictwa ________________________w 
roku _______________________” w następującym zakresie: 

1) pkt 3.5. SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„3.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonu-
jących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia 
polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego oraz 
polegające na wykonywaniu czynności z zakresu hodowli 
lasu i ochrony lasu, jeżeli wykonanie tych czynności polega 
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).”;

2) pkt 7.1. lit. a tiret pierwsze SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„– na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 PZP – informacje wymagane w Części 
III lit. A JEDZ oraz  w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ  
(w zakresie przestępstw, o których mowa w art. 181–188 oraz 
218–221 Kodeksu karnego, a także przestępstwa, o którym 
mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz  
w Części III lit. D JEDZ (w zakresie przestępstw, o których mowa 
w art. 270–277, 278–298 oraz 300–307 Kodeksu karnego);”;

3) pkt 11.7. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„11.7.  Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźro-

czystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) ma być opisana:
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Adres Zamawiającego
Oferta – przetarg nieograniczony na:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa __________________ w roku __________ – 

Część______________________”
nie otwierać przed ____________ godz. _________________

Adres Wykonawcy

4) pkt 12.1. SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 

___________  do godz. ___________, w Nadleśnictwie 
__________________________ pokój nr __________ .”;

5) pkt 12.2. SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„12.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia ___________________  

o godz. __________________w Nadleśnictwie ________
___________________________, pokój nr _______ .”;

6) w pkt 14.1. SIWZ pkt 2 skreśla się; 

7) w pkt 14.1. SIWZ dotychczasowy pkt 3 oznacza się jako pkt 2, 
nadaje się mu brzmienie: 
„2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) 

zamówienia – 40%”;

8) w pkt 14.2. SIWZ pkt 2 skreśla się;

9) w pkt 14.2. SIWZ dotychczasowy pkt 3 oznacza się jako pkt 2, a 
wskazaną w nim wartość punktów przyznanych za przyjęcie na 
siebie zobowiązania do samodzielnej realizacji kluczowych 
części zamówienia oznacza się na 40 pkt; 

10) pkt 15.1. pkt 2 tiret siódme SIWZ otrzymuje brzmienie:
„– dokumenty wskazane w § 7 ust. 4 wzoru umowy (stanowią-

cego załącznik nr 6 do SIWZ) dot. osób wykonujących czyn-
ności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające 
na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego oraz polegające 
na wykonywaniu czynności z zakresu hodowli lasu i ochrony 
lasu, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykony-
waniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).”;

11) formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, uzyskuje 
brzmienie jak w załączniku do niniejszej zmiany SIWZ; 

12) § 7 ust. 3 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, 
otrzymuje brzmienie:
„3. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 29  

ust. 3a PZP określił w SIWZ wymagania zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład 
przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), Wykonawca 
gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czyn-
ności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozu-
mieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tego 
zobowiązania („Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić 
również poprzez zatrudnienie ww. osób przez podwyko-
nawców.”;

13) § 7 ust. 4 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, 
otrzymuje brzmienie: 
„4. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi 

się Obowiązek Zatrudnienia, w stosunku do osób mających 
wykonywać te czynności, Wykonawca obowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu, następujące dokumenty:

1) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do 
których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, jest Wyko-
nawca – oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych 
osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu 
pracy.  

 Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do 
których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozu-
mieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy; 

2) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do 
których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, jest podwyko-
nawca – oświadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu 
tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
Kodeksu pracy;  

 Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do 
których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozu-
mieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/
umów o pracę osób wykonujących, do których odnosi 
się Obowiązek Zatrudnienia (których dotyczy oświad-
czenie Wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w pkt 
1 lub 2 powyżej) wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony.

 Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracow-
ników (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr 
PESEL pracowników). Informacje takie,  jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania dla osób mających wyko-
nywać te czynności; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające 
opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrud-
nienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących 
czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, 
za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez praco-
dawcę do ubezpieczeń dokonane w stosunku do osób 
wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia. 

 Dokument ten powinien być zanonimizowany w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.

 
– pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych 

czynności. W przypadku zmiany składu osobowego Perso-
nelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi 
się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych 
osób do wykonywania poszczególnych czynności Wyko-
nawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych 
osób dokumenty, o których mowa w pkt 1–5 powyżej, pod 
rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czyn-
ności.”;

14) § 7 ust. 5 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, 
otrzymuje brzmienie: 
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„5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowią-
zany jest przedłożyć Zamawiającemu dla osób realizują-
cych czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia, dokumenty, o których mowa w ust. 4. 
Nieprzedłożenie umów, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, stanowi przypadek naruszenia Obowiązku 
Zatrudnienia.”;

15) § 7 ust. 6 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, 
otrzymuje brzmienie: 
„6. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów 

prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zama-
wiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy.”;

16) § 13 ust. 1 pkt 6 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do 
SIWZ, otrzymuje brzmienie: 
„6) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę 

Obowiązku Zatrudnienia – w wysokości 5000 zł;”;

17) § 13 ust. 1 pkt 7 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6  
do SIWZ, skreśla się i dokonuje renumeracji dotychczasowych 
pkt 8–13 w ten sposób, iż uzyskują one numery od 7 do 12. 

Niniejsza zmiana SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu (w związku ze zmianą kryteriów oceny ofert). Zama-
wiający informuje, iż przekazał do publikacji w Dzienniku Urzędo-
wym Unii Europejskiej ogłoszenie zmian, zgodnie z art. 11c Prawa 
zamówień publicznych. 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
                               (Nazwa i adres Wykonawcy)

____________________________, dnia _____________ r.

OFERTA 

Skarb Państwa –  
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo _______________________________  
ul. ___________________, ___-_____  ___________ 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa 
_____________w roku ________” składamy niniejszym ofertę na Pakiet ____ tego zamówienia:

1.  Za wykonanie przedmiotu zamówienia w tym Pakiecie oferujemy następujące wynagrodzenie brutto: __________________________
_________________________________PLN. 

2. Wynagrodzenie zaoferowane w pkt 1 powyżej wynika z załączonego kosztorysu ofertowego i stanowi sumę wartości całkowitych brutto 
za poszczególne pozycje (prace) tworzące ten Pakiet.

3. Informujemy, że wybór oferty nie będzie/ będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z prze-
pisami o podatku od towarów i usług. 

 Rodzaj usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług: __________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________________. 
       Wartość ww. usług bez kwoty podatku wynosi: ___________________________________________ PLN.
4.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym także ze wzorem umowy, i uzyskaliśmy 

wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6.  Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom: 
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Podwykonawca (firma lub nazwa) Zakres rzeczowy

7.  Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: ____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________. 

 Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty. 
8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: __________________________________

_________________________________________________________________________________________________________, 
e-mail: _____________________________________________________________________

9. Wykonawca zobowiązuje się/ nie zobowiązuje się* do realizacji/ do samodzielnej realizacji kluczowych elementów (części) zamó-
wienia określonych dla niniejszego Pakietu przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Obowiązek Samo-
dzielnej Realizacji” – zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ).

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

          _______________________  
                ((podpis Wykonawcy)
____________________
* niepotrzebne skreślić 
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DECYZJA NR 546
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 21 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany Decyzji nr 95 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia  8 grudnia 2015 r. w sprawie: 

(1) ustalenia, do czasu nowelizacji Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP),  
zakresu obowiązków oraz uprawnień zastępców Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 

(2) uszczegółowienia niektórych aspektów zarządzania korespondencją pozaksięgową, 
(3) podjęcia prac nad zmianą Regulaminu Organizacyjnego DGLP

OR.012.5.2016                                                                      

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych określonego m.in. § 13 ust. 13  
tegoż Statutu – postanawiam, co następuje:

§ 1
W związku z realizacją prac nad nowelizacją Regulaminu Orga-

nizacyjnego DGLP, zgodnie z § 12 pkt 1 Decyzji nr 95 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 grudnia 2015 r. w spra-
wie: (1) ustalenia, do czasu nowelizacji Regulaminu Organizacyj-
nego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP), zakresu 
obowiązków oraz uprawnień zastępców Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, (2) uszczegółowienia niektórych aspektów 
zarządzania korespondencją pozaksięgową, (3) podjęcia prac nad 
zmianą Regulaminu Organizacyjnego DG, zwanej dalej „Decyzją  
nr 95 z dnia 8 grudnia 2015 r.”, w wykonaniu etapu częściowego 
wdrożenia zmian organizacyjnych w biurze Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych:

1) W § 2 ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3. meldunków przekazywanych przez kierownika, podpo-

rządkowanej bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu 
Lasów Państwowych, komórki organizacyjnej właściwej 
ds. weryfikacji terenowej zjawisk i procesów związanych 
z przerobem drewna”;

2) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W DGLP tworzy się:

1) Gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 
2) Zespół Doradców i Analiz Specjalistycznych, 
3) Zespół ds. Legislacji, 
4) Zespół ds. Współpracy z Zagranicą i Wspomagania 

Administracji Publicznej,
5) Zespół ds. Wielkoskalowych Inwentaryzacji w LP,
6) Zespół Weryfikacji Terenowej Zjawisk i Procesów Zwią-

zanych z Przerobem Drewna”.
3) W § 9 pkt 1 dodaje się nową literę w brzmieniu:

 „ł) Zespół Weryfikacji Terenowej Zjawisk i Procesów Związa-
nych z Przerobem Drewna”.

§ 2
1. Komórka organizacyjna DGLP właściwa ds. zasobów pracy 

przygotuje dokumenty dotyczące warunków zatrudnienia w 
Zespole Weryfikacji Terenowej Zjawisk i Procesów Związanych 
z Przerobem Drewna, zgodnie z dyspozycjami Dyrektora Gene-
ralnego LP.           

2. Komórka organizacyjna właściwa ds. informatyki dokona zmian 
w funkcjonowaniu elektronicznego systemu zarządzania doku-
mentami (EZD) stosownie do uregulowań wprowadzonych 
niniejszą decyzją.

3. Wprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej biura DGLP 
przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do 
niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

4. Z zastrzeżeniem zmian opisanych w § 1, pozostałe postano-
wienia decyzji nr 95 z dnia 8 grudnia 2015 r. (z późniejszymi 
zmianami) obowiązują bez zmian, do czasu kolejnego etapu lub 
pełnego wdrożenia nowego Regulaminu Organizacyjnego 
DGLP.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu 

do wiadomości poprzez kolportaż z wykorzystaniem elektronicz-
nego systemu zarządzania dokumentami (EZD). 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

1  Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) stanowi, że: „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny 
przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

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

3  § 13 ust. 1 Statutu stanowi, że: „1. Organizację Dyrekcji Generalnej ustala regulamin nadany przez Dyrektora Generalnego”.
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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. Lubliniec
Patoka
64k

Panoszów
Ciasna
Panoszów, ul. Nadrzeczna 2/2
42-793 Ciasna

327/123
CZ1L/00049361/14
1600 
(udział 22/100)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku trzyrodzinnym, 
pustostan

2. Sucha
Sucha
87g

Sucha Beskidzka
Sucha Beskidzka
ul. Zamkowa 8
34-200 Sucha Beskidzka

10367/11
KR1B/00036622/8
1439

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  23 listopada 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Zawadzkie
Zawadzkie
827y, x (cz.)

Kolonowskie
Kolonowskie
Haraszowskie 2G
47-110 Kolonowskie

1792/3
OP1S/00062923/6
3256 
(udział 20/100)

1783
OP1S/00056528/2
2020 
(udział 157/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku ośmiorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z segmentem 
w budynku gospodarczym, 
budynkiem gospodarczym 
i udziałem w placu, kanalizacji, 
szambie oraz wodociągu

2. Tułowice
Niemodlin
287i, j

Rzędziwojowice
Niemodlin
Rzędziwojowice 44
49-100 Niemodlin

224/1
OP1O/00098130/8
1587

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  23 listopada 2016 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. Opoczno
Opoczno
35bx, cx

Brudzewice Kolonia
Poświętne
Brudzewice Kolonia 44
26-315 Poświętne

497/8
PT1O/00002737/4
2240
(udział 10720/24980)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
pustostan

2. Grotniki
Głowno
21m

G-02
Głowno
ul. Karasicka 53/1
95-015 Głowno

2/1
LD1G/00076399/4
4251 
(udział 9309/57373)

lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym, zasiedlony, 
wraz z pomieszczeniem 
gospodarczym

3. Grotniki
Głowno
21m

G-02
Głowno
ul. Karasicka 53/2
95-015 Głowno

2/1
LD1G/00076399/4
4251 
(udział 6659/57373)

lokal mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym, zasiedlony, 
wraz z pomieszczeniem 
gospodarczym

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  23 listopada 2016 r.

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. Czerniejewo
Nekla 
88x

Nekielka
Nekla
ul. Leśna 16
62-330 Nekielka

387/1
PO1F/00034615/5
2032
(udział 899/1978)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
pustostan wraz z budynkiem 
gospodarczym

2. Krotoszyn
Gliśnica 
18c01

Łąkociny
Ostrów Wielkopolski
Łąkociny 1
63-410 Ostrów Wielkopolski

536/1
KZ1W/00086280/0
2410

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony  
wraz z budynkiem gospodarczym 
i przydomową oczyszczalnią 
ścieków

3. Krotoszyn
Baszków
1p

Miasto Krotoszyn
Krotoszyn Miasto
ul. Chopina 9/1
63-700 Krotoszyn

4928
KZ1R/00041067/0
1006 
(udział 16762/28719)

lokal mieszkalny w budynku 
dwurodzinnym, zasiedlony

Kalisz
Pieczyska 
176k (cz.)

Rożdżały
Opatówek
ul. Słoneczna 7
62-860 Opatówek

5071/4
KZ1A/00040174/0
1515

budynek mieszkalny 
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  23 listopada 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań
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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. Trzciel
Trzciel
50k

Trzciel – 1
Trzciel – miasto
ul. Armii Czerwonej 59/2
66-320 Trzciel

2050/5
GW1M/00043556/5
917
(udział 2876/10000)

lokal mieszkalny 
w budynku trzyrodzinnym, 
pustostan 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi w dwóch 
budynkach gospodarczych

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Naczelnik
Wydziału Infrastruktury

mgr inż. Piotr Młynarczyk
Warszawa,  22 listopada 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin

Korekta poz. 9 wykazu sprzedaży nieruchomości, opublikowanego w numerze 11 (287)  
na str. 66–67

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. Nowogard
Czermnica
96 l99

Trzechel
Nowogard
Trzechel 58
72-200 Nowogard

96/8
SZ1O/00040007/0
878

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony

2. Kłodawa
Kłodawa
347d99

Kłodawa
Kłodawa
Zamoksze 3
66-415 Kłodawa

1190/3
GW1G/00084746/7
2042

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

3. Bierzwnik
Bierzwnik
633m, n, o, p ,r, 
s, t, w, k, l

Bierzwnik
Bierzwnik
ul. Krajowej Rady Narodowej 
3A/5
73-240 Bierzwnik

266/4; 266/5; 266/6; 266/7; 
266/9; 266/12; 266/13; 
266/14; 266/15; 266/16
SZ1C/00022530/1
24217 
(udział 181/10000)

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

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  23 listopada 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin
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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. Trzebież
Trzebież
99 o99, n02

Warnołęka
Nowe Warpno
Mszczuje 1
72-020 Nowe Warpno

99/8
SZ2S/00016467/5
1999

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

2. Drawno
Dominikowo
58m01

Dominikowo
Drawno
Dominikowo 
ul. Rybacka Chata 12
73-220 Dominikowo

58/14
SZ1C/00023744/1
1060

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

3. Nowogard
Nowogard
48g

Nowogard 2 
Nowogard
ul. Gen. Józefa Bema 17/5
72-200 Nowogard

75/4
SZ1O/00032467/3
12610 
(udział 146/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
pustostan

4. Gryfino
Gryfino
294k01

Borzym
Gryfino
Borzym 95
74-100 Gryfino

294/3
SZ1Y/00065950/3
1678

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  23 listopada 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Jamy
Jamy
72m01

Gubiny
Rogóźno
Jamy 2
86-318 Rogóźno

3072/6
TO1U/00033624/1
1217

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  23 listopada 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń
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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. Drewnica
Zielonka
239k (cz.)

0027
Sulejówek
Okuniew, ul. Warszawska 42
05-079 Okuniew

16/6
SI1M/00113174/0
1029

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

2. Pułtusk
Lemany
97g (cz.)

Tocznabiel
Obryte
Ponikiew 39
06-102 Pułtusk

2097/4
OS1U/00038258/4
1396

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 23 listopada 2016 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. Oleśnica Śląska 
Oleśnica 
143f, g

Kątna
Długołęka
Kątna 17b
55-093 Kiełczów

340/2
WR1E/00049903/9
3168

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny 
wraz z czterema budynkami 
gospodarczymi

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 23 listopada 2016 r.

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

1. Śnieżka
Śnieżka 
272g01, f01, d01

0003
Karpacz
ul. Granitowa 13
58-540 Karpacz

1146/1
JG1J/00050406/9
1323

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, zasiedlony

2. Wałbrzych
Wałbrzych
15d, c (cz.), f

Pełcznica
Świebodzice
ul. Moniuszki 8/2
58-160 Świebodzice

918/1
SW1S/00031437/4
1648
(udział 2987/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi na poddaszu, 
w piwnicy i w budynku 
gospodarczym

Zatwierdzam:
 

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 23 listopada 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław
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NIERUCHOmOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok
Nadleśnictwo Szczebra

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., znak 
ZS-D-2141-11/12, w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r., 
Nadleśnictwo Szczebra informuje, że otrzymało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (pismo  
z 2 listopada 2016 r., znak ZS.2261.27.1.2016) na zamianę gruntów.

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 16 listopada 2016 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

2.11.2016 r. 01-27-1-10-93    -~c  -00
01-27-1-10-93    -g   -99

20-12-052-0010 
dz. nr 131/1 

Gmina Raczki, 
obręb ewidencyjny 

Krukówek

Dr 0,12 8,94

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Jednostka samorządu terytorialnego 
Powiat Suwalski

20-12-072-0030 
dz. nr 761/3

Gmina Suwałki,  
obręb ewidencyjny 
Płociczno-Tartak

Ls 0,23 11,00

 Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Szczebra

                                                                                                                   Wojciech Stankiewicz
Szczebra, 16 listopada 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok
Nadleśnictwo Szczebra

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., znak 
ZS-D-2141-11/12, w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r., 
Nadleśnictwo Szczebra informuje, że otrzymało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (pismo z dnia 
23 listopada 2016 r., znak: ZS.2261.27.2.2016) na zamianę gruntów.

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 29 listopada 2016 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

23.11.2016 r. 01-27-1-10-84    -i   -00 20-12-052-0010 
dz. nr 99/1  

Gmina Raczki, 
obręb ewidencyjny 

Krukówek

Dr 0,05 2,35

Dokończenie na str. 30
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Województwo Podlaskie – 
Podlaski Zarząd 

Dróg Wojewódzkich

20-12-052-0010  
dz. nr 118/1

Gmina Raczki, 
obręb ewidencyjny 

Krukówek

Ls 0,05 2,35

 Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Szczebra

                                                                                                                   Wojciech Stankiewicz
Szczebra, 29 listopada 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków
Nadleśnictwo Łosie

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwo-
wych, zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.), 
Nadleśnictwo Łosie informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości, na którą w dniu 24 października 2016 r. 
uzyskało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, zn. spr.: OZ.2261.3.2016.MK. 

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 4 listopada 2016 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

24.10.2016 r.

03-13-2-08-74-l-00 12-05-102-0001-106

LsIV

0,24

98 950
03-13-2-08-74-k-00

12-05-102-0001-108/1 1,66

12-05-102-0001-108/2 1,65

Razem: 3,55 98 950

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna

12-05-102-0001-395
PsIV 1,58

99 000

PsV 0,87

12-05-102-0001-392/4
PsV 0,1185

LsIV 0,057

12-05-102-0001-392/6

ŁIV 0,05

PsIV 0,1013

PsV 0,02

12-05-102-0001-392/8
ŁV 0,6343

PsV 0,2961

Razem: 3,7272 99 000

Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Łosie

                                                                       Piotr Wojtas
Łosie, 4 listopada 2016 r.

Dokończenie ze str. 29
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom
Nadleśnictwo Jędrzejów

Stosownie do zapisów punktu IX Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się  
w zarządzie Lasów Państwowych,  wytycznych stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (znak: ZS-D-2141-11/12), Nadleśnictwo Jędrzejów informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości  
z Gminą Sędziszów. Nadleśnictwo uzyskało zgodę dyrektora RDLP w Radomiu wyrażoną w piśmie z dnia 18 listopada 2016 r.  
(znak: ZS.2261.10.2016) na dokonanie zamiany niżej wymienionych nieruchomości:

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 28 listopada 2016 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

28.11.2016 r.

16-04-2-11-178   –k,  ~d,
~f  -00 26-02-065-0019-479 Ls 0,5300 31,50

16-04-2-11-178   –l   -00 26-02-065-0019-486/3 Ls 0,1800 10,70

16-04-2-11-178   –j   -00
26-02-065-0019-596

Ls 1,1600
70,10

16-04-2-11-178   –n   -00 RVI 0,0200

16-04-2-11-178   –m  -00 26-02-065-0019-597 Ls 0,8400 49,90

Razem: 2,7300 162,20 

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Sędziszów
26-02-065-0024-400 LsVI 2,4500 137,90

26-02-065-0024-402 LsVI 0,4500 16,40

Razem: 2,9000 154,30

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Jędrzejów

                                                                                                                        mgr inż.  Andrzej Kasica
Jędrzejów,  28 listopada 2016 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Czarnobór

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn.  zm.), 
Nadleśnictwo Czarnobór informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości po otrzymaniu zgody dyrektora Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku (pismo z dnia 23 listopada 2016 r., znak sprawy: ZS.2261.17.2016).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

23.11.2016 r. 11-30-1-04-882-k-00 321504_5.0109.182/4 Ls 0,0743 55,21

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna 321504_5.0094.180/4 LsVI 1,6090 72,05

Nadleśniczy
Sławomir Cichoń

Szczecinek, 25 listopada 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Damnica

Stosownie do zapisów punktu IX Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się  
w zarządzie Lasów Państwowych, wytycznych stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.), Nadleśnictwo Damnica informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości 
z Gminą Damnica. Na dokonanie zamiany gruntów nadleśnictwo uzyskało w dniu 3 listopada 2016 r. zgodę dyrektora Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Szczecinku (znak: ZS.2261.27.2016).

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

3.11.20016 r.

11-25-1-09-629    -n   -00 22-12-022-0005-229/34 Br-RIIIb 0,0472 11 885,00

11-25-1-09-633   -i   -00 22-12-022-0005-233/31 Ls 0,5661 144 410,00

11-25-1-11-656 -c  -00
część 11-25-1-11-656-a- 00 22-12-022-0005-256/3 PsV

Ls 0,3001 68 860,00

11-25-1-09-629 -ay- 00 22-12-022-0004-229/3 Bi 0,0071 1 800,00

Razem: 0,9205 226 955,00

Dokończenie na str. 33
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Damnica 22-12-022 -0009-34 dr 1,8000 227 440,00

Razem: 1,8000 227 440,00

Nadleśniczy
Beata Topolińska

Damnica, 28 listopada 2016 r.

Dokończenie ze str. 32

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo  Trzebielino

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z dnia 10 grudnia 2015 r. poz. 2100) oraz zapisów punktu IX 
Ramowych wytycznych w sprawie zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, 
wytycznych stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r.  
(znak: ZS-D-2141-11/12), Nadleśnictwo Trzebielino informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany z Gminą Trzebielino nastę-
pujących nieruchomości na podstawie zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji  Lasów Państwowych w Szczecinku (pismo nr ZS.2261.23.2016 
z dnia 18 listopada 2016 r.):

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 1 grudnia 2016 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

18.11.2016 r.

11-31-2-01-18-~b-00 22-01-092-0006 - 18/6 Dr 0,6483 25,219

11-31-2-04-261-d-98 22-01-092-0009 - 261/16 Dr 0,0720 3,495

11-31-2-04-261-d-03 22-01-092-0009 - 261/19 Dr 0,0333 1,549

11-21-2-03-164-l-01
22-01-092-0009 - 164/2

PsV 0,3102
26,535

11-21-2-03-164-m-02 RV 0,0072

Razem: 1,0710 56,798

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Trzebielino 22-01-092-0004 - 58/3 Dr 1,1200 56,800

Razem: 1,1200 56,800

        Nadleśniczy
                          Krzysztof Załuska

Trzebielino, 1 grudnia 2016 r. 
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń
Nadleśnictwo Jamy

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, przesłanymi pismem z dnia 12 grudnia 2012 r., znak sprawy: ZS-D-2141-11-2/12, 
obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2013 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r.  o lasach  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2100), Nadleśnictwo Jamy informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

9.11.2016 r.
12-09-2-12-77~c-00 04-06-052-0011-191/3 Dr 0,0939 12,08

12-09-2-12-72-a-00 04-06-052-0004-191/17 Bp 0,0656  7,09

Razem: 0,1595 19,17

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Jednostka administracji samorządowej  
Gmina Rogóźno

04-06-052-0001-154/2 Dr 0,1700  7,47

04-06-052-0001-156/2 Dr 0,4100 18,01

04-06-052-0001-10 Dr 0,0400 1,76

04-06-052-0001-21 Dr 0,0400 1,76

04-06-052-0011-65 Dr 0,8700 29,60

Razem: 1,5300 58,60

Nadleśniczy
mgr inż. Tadeusz Kempa

Jamy,15 listopada 2016 r.
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OGŁOSZENIA

***
Nadleśnictwo Sławno (RDLP Szczecinek) informuje, że na 

terenie leśnictwa Jarosławiec przy oddziale 85a stwierdzono 
zerwanie i kradzież 44 plakietek z odebranego drewna dłuży-
cowego (WO So, Św) ze znakiem jednostki 111701. 

Numer identyfikacyjny leśnictwa: 111701, numery plakietek: 
od 05215 do 05259.

W wypadku ujawnienia wyżej wymienionych plakietek 
prosimy o ich konfiskatę i przekazanie do Nadleśnictwa 
Sławno.

Nadleśniczy 
Sylwester Kupczyk

Sławno, 2 listopada 2016 r.

***
Zgodnie z § 8 Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie 
wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Służby 
Leśnej w Lasach Państwowych Nadleśnictwo Kartuzy (RDLP 
Gdańsk) unieważnia zagubioną legitymację służbową nr 2001 
wydaną dnia 9 marca 2001 r. na nazwisko – Elżbieta Gostkow-
ska.

Nadleśniczy
Jan Szramka

Kartuzy, 10 listopada 2016 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu 

informuje, że na terenie Nadleśnictwa Legnica, leśnictwa Miło-
radzice, dokonano kradzieży oznaczników do numerowania 
drewna. Kod jednostki: 131312, numery oznaczników: 25878, 
25879, 25881, 25883, 25894, 25895, 25896, 25897, 25898, 
25899, 25900, 25901, 25902, 25903, 25909, 25910, 25911, 
25920, 25921. 

Mimo że oznaczniki oderwano z zaprzychodowanego 
surowca drzewnego, ich liczba może świadczyć o usiłowaniu 
ich ponownego wykorzystania. Dlatego też w wypadku ujaw-
nienia oznaczników prosimy o ich konfiskatę i poinformowanie 
o tym RDLP we Wrocławiu lub bezpośrednio Nadleśnictwo 
Legnica.

Dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

we Wrocławiu
Adam Płaksej

Wrocław, 15 listopada 2016 r. 

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku 

informuje o kradzieży i zaginięciu płytek do cechowania 
drewna terenie Nadleśnictwa Kolbudy, leśnictwa Babi Dół 
(kod jednostki: 150607). Płytki miały następujące numery: 
232, 236, 237, 558, 793, 794, 799, 819, 828, 961, 979, 980, 
981, 7489, 8484, 8703, 8706, 8713, 9888, 9889, 9122, 9134, 
9917, 9925, 9927, 9928. Ogółem – 26 płytek. Płytki skra-
dziono z surowca odebranego.

W wypadku ujawnienia ww. płytek prosimy o ich konfiskatę 
i przekazanie do właściwego nadleśnictwa lub RDLP.

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Stanisław Wiśniewski

Gdańsk, 16 listopada 2016 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie 

informuje o kradzieży i zaginięciu 14 płytek do cechowania 
drewna na terenie Nadleśnictwa Rokita, leśnictwa Zabierzowo 
(kod jednostki: 102511). Płytki miały numery od 10 547 do  
10 560. Skradziono również numerator z logo LP oraz książkę 
służbową i legitymację służbową nr 13/2016 wystawioną na 
nazwisko – Jarosław Żyrek.

W wypadku ujawnienia ww. płytek i przedmiotów prosimy  
o ich konfiskatę i przekazanie do właściwego nadleśnictwa  
lub RDLP.

Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

w Szczecinie
Sławomir Wencel

Szczecin, 23 listopada 2016 r.

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku 

informuje, że na terenie Nadleśnictwa Złocieniec (leśnictwa 
Sienica) stwierdzono zagubienie 6 płytek do cechowania 
drewna. Znak jednostki: 112209, numery płytek: 664, 9110, 
9113, 9120, 9121, 9122.

W wypadku ujawnienia płytek prosimy o ich konfiskatę i 
przekazanie informacji do Nadleśnictwa Złocieniec lub do 
RDLP w Szczecinku.

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Anna Paszkiewicz

Szczecinek, 28 listopada 2016 r.
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CENNIK REKLAM
Obowiązuje od 1 stycznia 2016 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: Elanders Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 2, 09-100 Płońsk, tel. 23 662 23 16, www.elanders.com

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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