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AKTY OGÓLNEGO ZARZĄDU
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 19 lutego 2016 r. do 15 marca 2016 r.)

l

l

l

l

l

Zarządzenie nr 11 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26
września 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (MAO – Measure Authorising Officer) w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (MAO Measure Authorising Officer) w
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, znak: GK-1100-72/12, zmienionego zarządzeniem nr 66 z dnia 29 września
2015 r., znak:GK.1100.39.2015 oraz zarządzeniem nr 92 z dnia 30 listopada 2015 r., znak: GK.1100.62.2015 (GK.1100.25.2016)
Zarządzenie nr 12 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zasad tworzenia
planów finansowo-gospodarczych w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
(EP.0210.2.2016)
Zarządzenie nr 13 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie finansowania ze środków związanych z funduszem leśnym niektórych działań w
parkach narodowych (ZP.0210.1.2016)
Zarządzenie nr 14 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, tzn. zamówienia uzupełniającego nr 2 do przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług transmisji danych IP VPN (MPLS) z dostępem do Internetu dla Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe (EZ.272.5.1.2016)
Zarządzenie nr 15 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe (GK.166.3.2016)

l

Zarządzenie nr 16 z dnia 9 marca 2016 r. o zmianie niektórych zarządzeń określających zasięgi terytorialne nadleśnictw (OR.141.2.2015)

l

Zarządzenie nr 17 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu pracy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (GK.102.2.2016)

l

Zarządzenie nr 18 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Adama Loreta (GP.0610.1.2016)

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 19 lutego 2016 r. do 17 marca 2016 r.)
l

l

l

l

l

l

l

Decyzja nr 30 z dnia 22 lutego 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.O.001.4.2016)
Decyzja nr 31 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zaawansowania realizacji oraz konkretyzacji i aktualizacji niektórych postanowień Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie „…reaktywacji Komisji
Leśno-Drzewnej…” (znak: GD.O.0070.1.2016), zwanego dalej zarządzeniem (GM.800.1.2016)
Decyzja nr 32 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.O.001.5.2016)
Decyzja nr 33 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy
Olsztyńskie” (OE.7160.6.1.2016)
Decyzja nr 34 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady
odbytej w Warszawie w dniu 26 lutego 2016 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów o
zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawicielami Ministerstwa
Środowiska, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi osobami
(GD.O.0050.2.2016)
Decyzja nr 35 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów
o zasięgu krajowym (GD.O.0050.3.2016)
Decyzja nr 36 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie udzielenia zamówienia uzupełniającego nr 2 w trybie zamówienia z wolnej ręki do
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transmisji danych IP VPN (MPLS) z dostępem do Internetu dla Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (EZ.272.5.1.2016)
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l

l

l

l

Decyzja nr 37 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.O.001.6.2016)
Decyzja nr 38 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie narady gospodarczej dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz
nadleśniczych kierujących nadleśnictwami władającymi gruntami znajdującymi się w granicach leśnych kompleksów promocyjnych
(OE.0050.1.2016)
Decyzja nr 39 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie
narady odbytej w Warszawie w dniu 10 marca 2016 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów
o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawicielami Ministerstwa
Środowiska, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi osobami
(GD.O.0050.3.2016)
Decyzja nr 40 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w biurze Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie (OR.0180.1.2016)

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 11
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 26 września 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów
(MAO – Measure Authorising Officer) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe oraz Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów
(MAO Measure Authorising Officer) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe, znak: GK-1100-72/12, zmienionego zarządzeniem nr 66
z dnia 29 września 2015 r., znak:GK.1100.39.2015 oraz zarządzeniem nr 92
z dnia 30 listopada 2015 r., znak: GK.1100.62.2015
GK.1100.25.2016
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 1a3 ustawy o lasach –
§1
Odwołuję Pana Marcina Gołębiowskiego – Zastępcę Dyrektora ds. Projektów LP w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych – z funkcji Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów
(MAO – Measure Authorising Officer) z dniem 24.02.2016 r.
§2
W związku z powyższymi zmianami paragraf 1 ww. zarządzenia
nr 63 otrzymuje brzmienie:
„W celu właściwego reprezentowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, jako beneficjenta środków z
Funduszu Spójności, w stosunkach z instytucjami zewnętrznymi w
sprawach związanych z realizacją projektów:
a) »Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie
powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych«;
b) »Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz
związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie«;

1

2
3

c) »Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych,
popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP«”–
na okres od dnia 30 listopada 2015 r. do odwołania powołuję:
1. Panią Magdalenę Bukowską, Dyrektora Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych – do pełnienia funkcji Pełnomocnika
ds. Realizacji Projektów (MAO – Measure Authorising Officer) w
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, o
których mowa wyżej.
						
§3
Pozostałe postanowienia ww. zarządzenia nr 63 pozostają bez
zmian.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Przepis art. 33 ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przy pomocy dyrektorów regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych.
Przepis § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 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 12
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10 z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie zasad tworzenia planów finansowo-gospodarczych
w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
EP.0210.2.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach1
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2100), w związku § 6 Statutu
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.05.1994 r.
w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu
Lasy Państwowe, w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe3, zarządzam, co następuje:
§1
W załączniku 12 „Harmonogram prac – budowa planu LP” do
Zarządzenia nr 10 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zasad
tworzenia planów finansowo-gospodarczych w jednostkach organi-

1

2

3

6

zacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
wprowadza się następujące zmiany: w treści Lp. 10. wyrażenie „do
28 lutego” zastępuje się wyrażeniem „do 5 marca”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

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”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy,
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów Państwowych”.
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ZARZĄDZENIE NR 13
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie finansowania ze środków, związanych z funduszem leśnym,
niektórych działań w parkach narodowych
ZP.0210.1.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, zwanej dalej
ustawą, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadań wynikających z
obowiązku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych określonego w art. 56 ust. 2 ustawy3, a ponadto mając na względzie:
1) art. 58 ust. 3 ustawy4,
2) art. 4 ust. 4 ustawy5,
3) art. 34 ust. 2 oraz art. 34a ustawy o Radzie Ministrów6 –
– postanawiam , co następuje:
Część 1
Podstawy finansowania niektórych działań
parków narodowych
§1
Finansowanie niektórych działań wykonywanych w parkach
narodowych, zwanych dalej parkami, z wykorzystaniem do tego
celu środków związanych z funduszem leśnym, o którym mowa w
art. 56 ust. 1 ustawy7, następuje na podstawie:
1) wytycznych i poleceń, wydawanych w wykonaniu art. 34a
ust. 1 ustawy o Radzie Ministrów przez ministra właściwego
do spraw środowiska w celu dostosowania zasad i kierunków
działania Lasów Państwowych do polityki Rady Ministrów w
tym zakresie, w jakim polityka ta dotyczy priorytetów ochrony
przyrody prowadzonej przez parki – jeżeli wytyczne te lub
polecenia powołany minister zechce ustanowić dla danego
roku lub dłuższego okresu z inicjatywy własnej lub w odpowiedzi na niewładczą, podejmowaną corocznie, inspirację
Lasów Państwowych;
2) wniosków dyrektorów parków, składanych na ręce Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych w ramach projektowania
przez nich wykazu rocznych zadań rzeczowych, o których
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, a także, w

szczególnych przypadkach, po ustaleniu przez dyrektorów
parku projektów rocznego planu finansowego parku, o
którym mowa w art. 8g ust. 2 tej ustawy, lub w trakcie jego
realizacji – zwanych dalej wnioskami8;
3) decyzji zarządczych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, ustalających na dany rok kalendarzowy wykaz zadań
do sfinansowania (współfinansowania) z wykorzystaniem
środków związanych z funduszem leśnym – przekazywanych bez zbędnej zwłoki w formie informacji do wiadomości
dyrektorów parków oraz ministra właściwego do spraw
środowiska jako dysponenta części 41 budżetu państwa;
4) umów oraz aneksów do umów, spisywanych między Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a dyrektorami parków
w sprawie finansowania zadań ochronnych parków w danym
roku kalendarzowym – przekazywanych bez zbędnej zwłoki
do wiadomości ministra właściwego do spraw środowiska.
Część 2
Zakres rzeczowy możliwego finansowania działań w parkach
§2
Przedmiotem finansowania lub współfinansowania, z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, mogą być:
1) działania ochronne parku prowadzone metodami gospodarki
leśnej, odpowiadające pod względem faktycznym działaniom
ujętym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia9 (załącznika nr 1 nie drukujemy – przyp. red.);
2) badania prowadzone przez park lub w parku, spełniające łącznie
warunki, o których mowa w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) inne działania w parkach mogące podlegać, z punktu widzenia
aktualnego stanu prawnego, finansowaniu z wykorzystaniem
środków związanych z funduszem leśnym.

Art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz 2100) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny Państwowych przy
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
2
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r. § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3
Art. 56 ust. 2 stanowi, że środkami związanymi z funduszem leśnym dysponuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
4
Art. 58 ust. 3. ustawy stanowi m.in., że środki funduszu leśnego (…) przeznacza się na realizację w lasach znajdujących się we władaniu parków narodowych celów
określonych w art. 58 ust. 2 pkt 2 pkt 2 i 6 ustawy.
5
Art. 4 ust. 4 stanowi, że nadzór nad Lasami Państwowymi sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.
6
Art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 392) stanowi m.in., że Minister nadzoruje i kontroluje działalność (..)
jednostek, w stosunku do których uzyskał uprawnienia nadzorcze na podstawie przepisów ustawowych – na zasadach określonych w tych przepisach (…); art. 34a
ustawy o Radzie Ministrów stanowi, że Minister, w celu dostosowania do polityki ustalonej przez Radę Ministrów zasad i kierunków działania (…) nadzorowanych (…)
jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, może wydawać kierownikom (…) jednostek organizacyjnych wiążących ich wytyczne i polecenia (ust. 1)
(…), chyba że jednostki te wchodzą w skład zespolonej administracji rządowej (ust. 4), przy czym wytyczne te i polecenia nie mogą co do zasady dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej (ust. 2) oraz w razie ich wydania w formie ustnej wymagają potwierdzenia (w dorozumieniu
– w formie pisemnej) (ust. 3).
7
Art. 56 ust. 1 ustawy stanowi, że w Lasach Państwowych tworzy się fundusz leśny stanowiący formę gospodarowania środkami na cele wskazane w ustawie.
8
W odniesieniu do roku 2016, na mocy niniejszego zarządzenia, wnioski o sfinansowanie działań lub ich dofinansowanie z wykorzystaniem do tego środków związanych z funduszem leśnym mogą w wyjątkowych sytuacjach obejmować działania już zrealizowane lub będące w trakcie realizacji – pod warunkiem, że działania te
będą mogły być zweryfikowane pod względem ich zrealizowania, w szczególności przy posiłkowaniu się postanowieniem § 17 zarządzenia.
9
Załącznik nr 1 stanowi klasyfikację działań gospodarczych, składających się na gospodarkę leśną sensu stricto; w parkach narodowych, na gruntach będących lasami,
wykonuje się działania ochronne, które pod względem faktycznym (a często także semantycznym) odpowiadają działaniom ujętym w załączniku nr 1; do operacyjnego
wyjaśniania sposobu wykorzystywania załącznika nr 1 do realizacji zarządzenia uprawnione są Wydział Ochrony Przyrody w DGLP oraz CKPŚ.
1
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Część 3
Wnioskowanie w sprawie finansowania działań w parkach
§3
1. W celu zainspirowania dyrektorów parków do składania wniosków, mających za przedmiot sfinansowanie w całości lub w
części działań oraz badań, o których mowa w § 2 – Lasy
Państwowe corocznie wysyłają do nich zaproszenia w tej sprawie.
2. Zaproszenia, o których mowa w ust. 1, są wysyłane w terminie
poprzedzającym prace nad projektowaniem w parkach wykazu
rocznych zadań rzeczowych, wynikających z planu ochrony lub
z zadań ochronnych dla parków – przed ich zatwierdzaniem
przez ministra właściwego do spraw środowiska, dokonywanym
w wykonaniu art. 9 ust. ustawy o ochronie przyrody.
3. W zaproszeniu podawany jest termin, przysługujący na składanie wniosków, jak również termin, w którym wnioski zostaną
rozpatrzone.
4. Wraz z zaproszeniem wysyła się do parków narodowych
wytyczne, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz polecenia – jeżeli
zostaną wydane przez ministra właściwego do spraw środowiska.
5. Wnioski mogą być również składane po ustaleniu przez dyrektora parku projektu rocznego planu finansowego, o którym mowa
w art. 8g ust. 2 ustawy o ochronie przyrody – w wykonaniu części
7 niniejszego zarządzenia.
6. Lasy Państwowe informują ministra właściwego do spraw środowiska o wnioskach wpływających do Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych (dalej DGLP).
§4
Wnioski, dotyczące sfinansowania lub współfinansowania
badań prowadzonych w parkach przez inne podmioty niż park, są
składane wraz ze stosowaną rekomendacją za pośrednictwem
zainteresowanego parku.
§5
1. W celu zapewnienia możliwości weryfikowania wniosków pod
względem zgodności utrwalonego w nich zakresu rzeczowego
działań z przedmiotem możliwego finansowania działań i badań,
o którym mowa w § 2, nazwy działań we wnioskach powinny być
również ujęte w brzmieniu, jakie poszczególnym działaniom
zostało im nadane w wyżej wymienionym załączniku nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
2. Wzór wniosku wraz ze szczegółowymi objaśnieniami stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§6
1. Analizowanie wniosków oraz projektowanie decyzji zarządczych, o których mowa w § 1 pkt 3, stanowi obowiązek Wydziału
Ochrony Przyrody DGLP, działającego we współpracy z
Wydziałem DGLP mającym w swoim zakresie działania nadzór
nad CKPŚ oraz w miarę potrzeb operacyjnych we współpracy z
innymi komórkami organizacyjnymi DGLP.
2. Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody może wnioskować o
zawarcie porozumienia z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (dalej CKPŚ) w sprawie świadczenia przez tę
jednostkę organizacyjną określonych usług wewnątrzinstytucjonalnych, obejmujących weryfikację wniosków oraz wykonywanie
innych działań związanych z tymi wnioskami.
3. W ramach wnioskowania, o którym mowa w ust. 2, Wydział
Ochrony Przyrody przygotowuje oraz przedkłada pod podpis
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych projekt porozumienia pomiędzy DGLP a CKPŚ.
4. Wydział Ochrony Przyrody dokonuje audytu działań CKPŚ w
zakresie określonym w porozumieniu, o którym mowa w ust. 3.
§7
1. Do analizowania wniosków przystępuje się po wpłynięciu wyżej
wymienionych wytycznych lub poleceń ministra właściwego do
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spraw środowiska lub po roboczym upewnieniu się, że wytyczne
takie i polecenia nie zostaną wydane.
2. Analizowanie wniosków, o którym mowa w § 6 ust. 1, obejmuje:
1) ich weryfikowanie, o którym mowa w § 5 ust. 1;
2) ocenę kwalifikowania się do finansowania z wykorzystaniem
środków związanych z funduszem leśnym oraz ocenę priorytetu realizowania wniosku, w tym w kontekście wytycznych i
poleceń, o których mowa w § 1 ust. 1 – jeżeli wytyczne te lub
polecenia zostaną wydane;
3) ocenę rzetelności wyceny kosztów przedwykonawczych –
stosownie do procedury postępowania w tym zakresie określonej w § 9;
4) ustalenie wartości punktowej wniosku – stosownie do procedury postępowania w tym zakresie określonej w § 10.
§8
1. Wnioski nie są poddawane dalszej procedurze analizowania,
jeżeli:
1) zostaną sporządzone niezgodnie z wymogami, a wezwanie
do ich skorygowania w oznaczonym czasie nie przyniesie
spodziewanego efektu, albo wpłyną po terminie, przysługującym na składanie wniosków, o którym mowa w § 3 ust. 3,
chyba że dany wniosek zostanie uwzględniony przy ekstraordynaryjnej decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jako naruszający termin instrukcyjny z umotywowanych
względów;
2) wnioskowany przedmiot do objęcia sfinansowaniem lub
współfinansowaniem z wykorzystaniem środków związanych
z funduszem leśnym narusza załączniki 1 i 2 do niniejszego
zarządzenia;
3) wniosek nie kwalifikuje się do poddania dalszej procedurze
analitycznej ze względów przedmiotowych lub podmiotowych
– w świetle wytycznych określonych w § 1 ust. 1 i poleceń
ministra właściwego do spraw środowiska;
4) wartość kosztów przedwykonawczych, o których mowa w § 7
ust. 2 pkt 3, została ustalona ponad poziom kosztów wynikający z procedury określonej w § 9, chyba że – w ramach
uzgodnień roboczych, do których w każdym takim przypadku
Wydział Ochrony Przyrody DGLP lub CKPŚ zgodnie z porozumieniem, o którym mowa w § 6 pkt 2 i 3, jest obowiązany
przystąpić bez zbędnej zwłoki z wykorzystaniem internetowej
formy komunikacji – dany wniosek zostanie w wyznaczonym
na roboczo terminie zweryfikowany pod względem ww.
kosztów przedwykonawczych.
2. Jeżeli dany wniosek nie może być poddany dalszej procedurze
analitycznej ze względu na to, że ma wpływ tylko na część
działań w nim ujętych – wniosek podlega dalszej analizie, jednak
przy założeniu, że nie obejmuje on przedmiotowych działań.
3. O wnioskach nie poddawanych dalszej procedurze w całości lub
w części Lasy Państwowe zawiadamiają niezwłocznie zainteresowane parki, przekazując tę informację do wiadomości ministra
właściwego do spraw środowiska.
§9
1. Jeżeli wniosek, w całości lub w części, może być poddany
dalszej analizie, gdyż nie sprzeciwiają się temu okoliczności,
opisane w ust. § 8 ust. 1 pkt od 1 do 3, jest on poddawany procedurze analitycznej w celu oceny rzetelności utrwalonej w nim
wyceny kosztów przedwykonawczych.
2. W odniesieniu do działań ochronnych, prowadzonych w danym
parku metodami gospodarki leśnej, procedura, o której mowa w
ust. 1, składa się z następujących działań:
1) ustalenie maksymalnej wartości wskaźnika przypisu kosztów
działalności pomocniczej do kosztów bezpośrednich realizacji poszczególnych działań objętych wnioskiem, przy czym:
a) następuje to na podstawie kształtowania się wartości przypisu kosztów działalności pomocniczej do kosztów bezpośrednio wytwórczych we wszystkich nadleśnictwach,
których granice zasięgu terytorialnego są wspólne z graniBILP 4/2016

3.

4.

5.

6.

cami zasięgu terytorialnego danego parku, z wyłączeniem
nadleśnictw o zdecydowanie odmiennej charakterystyce
taksacyjnej drzewostanów w stosunku do charakterystyki
drzewostanów objętych wnioskiem,
b) jeżeli wszystkie nadleśnictwa kwalifikują się do wyłączenia,
o którym mowa w lit. a – pod uwagę brane są co najmniej
trzy nadleśnictwa w pobliżu zasięgu terytorialnego danego
parku o charakterystyce taksacyjnej drzewostanów zbliżonej do charakterystyki taksacyjnej drzewostanów objętych wnioskiem,
c) nadleśnictwa, o których mowa w lit. b, brane są również
pod uwagę w razie uznania przez Wydział Ochrony Przyrody, że próba nadleśnictwa, o których mowa w lit. a, jest
niereprezentatywna,
d) wartość przypisu kosztów działalności pomocniczej
podlega korekcie z uwzględnieniem różnic między wynagrodzeniem przeciętnym brutto pracowników na stanowiskach nierobotniczych (nie wyłączając pracowników
Służby Parku Narodowego) a wynagrodzeniem przeciętnym brutto pracowników na stanowiskach nierobotniczych w nadleśnictwach, o których mowa w lit. od a do c
(łącznie z pracownikami Służby Leśnej);
2) ustalenie kosztu bezpośrednio wytwórczego danego działania w parku narodowym, kosztu, powyżej którego dane
działanie nie może być finansowane lub współfinansowane z
użyciem środków związanych z funduszem leśnym – dokonywane poprzez:
a) ustalenie jednostkowych kosztów bezpośrednio wytwórczych podobnych co do zakresu rzeczowego działań w
nadleśnictwach, o których mowa w pkt 1 lit. od a do c,
b) ustalenie średniego kosztu jednostkowego działań
na podstawie kosztów jednostkowych, o których mowa
w lit. a,
c) ustalenie iloczynu kosztu jednostkowego, o którym mowa
w lit. b, oraz zakresu rzeczowego działania objętego wnioskiem;
3) ustalenie kosztu całkowitego realizacji działania objętego
wnioskiem poprzez obliczenie iloczynu kosztu bezpośrednio
wytwórczego, stanowiącego iloczyn, o którym mowa w pkt 2
lit. c, oraz wartości wyrażenia „1 + wartość przypisu, o którym
mowa w pkt 1 lit. d”.
Wniosek nie jest poddawany dalszej procedurze w odniesieniu
do danego działania w nim utrwalonego, jeżeli koszt całkowity
tego działania, wykazany w tym wniosku, jest wyższy aniżeli
koszt całkowity, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, chyba że w
ramach kontaktów roboczych dyrektor parku przystanie na realizację przedmiotowego działania po koszcie całkowitym, o
którym mowa w ust. 2 pkt 3.
Jeżeli koszt realizacji danego działania, ujęty we wniosku, jest
niższy aniżeli koszt, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, przyjmuje się,
że działanie to, w razie skierowania wniosku do realizacji, będzie
wykonywane po koszcie ujętym we wniosku.
Jeżeli, ze względu na specyficzny charakter działań w parkach
narodowych prowadzonych metodami gospodarki leśnej, mających podlegać finansowaniu z użyciem środków związanych z
funduszem leśnym lub innych, nie jest możliwe przeprowadzenie
procedury analitycznej oceny rzetelności wyceny kosztów przedwykonawczych danego działania zgodnie z postępowaniem
określonym w ust. 2–4 – weryfikacja kosztu całkowitego danego
działania, ujęta we wniosku, jest dokonywana metodą ekspercką
z zachowaniem najdalej idącej staranności.
Jeżeli procedura weryfikacji kosztów, ujętych we wnioskach,
dotyczy sfinansowania lub współfinansowania badań naukowych – następuje to z zastosowaniem metody eksperckiej z
zachowaniem najdalej idącej staranności oraz z wykorzystaniem
doświadczeń zdobytych przez DGLP w trakcie dotychczasowego wieloletniego finansowania prac badawczych na potrzeby
leśnictwa.
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7. W odniesieniu do niebędących badaniami działań innych aniżeli
działania, o których mowa w ust. 2, postanowienia ust. 2–5
stosuje się odpowiednio.
§ 10
1. Wnioski, które ze skutkiem pozytywnym przeszły procedurę
analityczną określoną w § 9, są analizowane w celu ustalenia ich
wartości punktowej.
2. W ramach danego wniosku wartość punktową określa się odrębnie
dla poszczególnych działań z zachowaniem skali od 1 do 10.
3. W celu zapewnienia bezstronności przy określaniu m.in.wartości
poszczególnych badań realizowanych w parkach narodowych,
przewodniczącym rad naukowych wszystkich parków działających w Polsce przedkłada się ankietę z prośbą o jej dobrowolne
wypełnienie na zlecenie bez wynagrodzenia poprzez ich uszeregowanie od badania najbardziej pożądanego do badania
najmniej pilnego z punktu widzenia problemów ochrony przyrody, wymagających rozwiązania w skali globalnej, krajowej lub
regionalnej.
4. Przy ustalaniu wartości punktowej poszczególnych działań
uwzględnia się dwa kryteria:
1) kryterium priorytetowości z punktu widzenia potrzeb ochrony
przyrody w danym regionie, do którego przywiązuje się wagę
równą 0,25, uwzględniając przy tym okoliczność, że jest
oczywiste, że co do generalnej zasady do finansowania z
wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym
będą przez dyrektorów parków wnioskowane działania o
najwyższym priorytecie;
2) kryterium kosztu jednostkowego realizacji działań w relacji do
kosztów jednostkowych, określanych w wykonaniu § 9, do
którego przywiązuje się wagę: 1 – 0,25 = 0,75;
5. Wzór ankiet, o których mowa w ust. 3 i 4, zawarto w załączniku
nr 4 do niniejszego zarządzenia. W załączniku, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym, zamieszczono również objaśnienia
co do sposobu wypełniania ankiet, a także opis algorytmów
określania wartości poszczególnych działań oraz ustalana
pakietów, o których mowa w części czwartej zarządzenia.
Część 4
Tworzenie pakietów działań do objęcia finansowaniem
z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym
§ 11
1. W ramach opracowywania planu finansowego Lasów Państwowych, w części, w jakiej plan ten dotyczy funduszu leśnego – w
drodze decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych ustala się ogólną kwotę środków związanych z
funduszem leśnym, jaka będzie mogła być przeznaczona na
finansowanie działań w parkach narodowych.
2. Ogólna kwota środków, o których mowa w ust. 1, stanowi wynik
następującego działania:
Wielkość
Bilans Otwarcia funduszu leśnego
oraz funduszu stabilizacji
Zwiększenia wartości funduszu leśnego
ze wszystkich tytułów (plan)
Zmniejszenia wartości funduszu leśnego, związane
z wyrównywaniem niedoborów finansowych w
nadleśnictwach, powstających w związku z prowadzeniem gospodarki leśnej przez te nadleśnictwa
Zmniejszenia wartości funduszu leśnego, związane
z nieobligatoryjnym wydatkowaniem środków
związanych z funduszem leśnym (wydatki niezbędne
do należytego funkcjonowania Lasów Państwowych)

Wartość
wielkości
A
B
C

D

Dokończenie tabeli na str. 10

9

Dokończenie tabeli ze str. 9
Zmniejszenia wartości funduszu leśnego, związane
z wydatkowaniem środków związanych z funduszem leśnym, na rzecz podmiotów władających
lasami niepaństwowymi oraz w związku z realizowaniem działań określonych w art. 13a ustawy

E

Bilans Zamknięcia funduszu leśnego oraz funduszu
stabilizacji (stan niezbędny)

F

Wartość środków przeznaczonych na finansowanie
działań w parkach

G=A+B+
–D–E–F

§ 12
1. Ogólną kwotę środków, o której mowa w § 11 ust. 1 i 2, dzieli się
na:
1) pulę środków związanych z działaniami ochronnymi, prowadzonymi metodami gospodarki leśnej;
2) pulę środków przeznaczonych na finansowanie badań;
3) pozostałe pule na finansowanie działań w parkach narodowych.
2. Pule środków, o których mowa w ust. 1, są ustalane z uwzględnieniem procentowego udziału wydatków poniesionych na
poszczególne działania w parkach narodowych w ciągu trzech
lat poprzedzających dany rok kalendarzowy.
§ 13
1. Pakiet działań ochronnych prowadzonych metodami gospodarki
leśnej, do objęcia finansowaniem z wykorzystaniem środków
związanych z funduszem leśnym, tworzy się w ten sposób, że
„naborowi” ulegają działania, poczynając od działań o najwyższej wartości punktowej, aż do wyczerpania puli środków, o
której mowa w § 12 ust. 1 pkt 1.
2. Pozostałe pakiety tworzy się odpowiednio do postanowienia w
ust. 1.
3. Przy uzyskaniu takiej samej liczby punktów przez dwa lub
większą liczbę działań charakter rozstrzygający ma decyzja
zarządcza Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Część 5
Ocena pakietów w trybie nadzoru sprawowanego
przez ministra nad działalnością Lasów Państwowych
§ 14
1. Informację o pakietach, o których mowa w § 13, przesyła się do
wiadomości ministra właściwego do spraw środowiska z prośbą o
rozważenie objęcia nadzorem zamierzeń Lasów Państwowych co
do finansowania w danym roku kalendarzowym działań parków z
wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym. W
prośbie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zwraca się
uwagę na ewentualną konieczność weryfikacji tego pakietu przez
służby ministra ze względu na okoliczność, że niektóre przedsięwzięcia parków są realizowane z wykorzystaniem zewnętrznych
środków finansowych, wymagających partycypacji środków ze
źródeł krajowych, co może powodować potrzebę uwzględnienia
tych działań w ww. pakiecie w następstwie omawianych działań
nadzorczych pomimo ich niezakwalifikowania przez Lasy
Państwowe do finansowania z funduszu leśnego.
2. Po ewentualnym wystosowaniu do Lasów Państwowych przez
ministra właściwego do spraw środowiska decyzji nadzorczej w
sprawie skorygowania wyżej wymienionych pakietów oraz po wprowadzeniu do nich w ślad za tym stosownych zmian i uzupełnień,
albo po operacyjnym upewnieniu się, że minister właściwy do
spraw środowiska nie zamierza odnieść się nadzorczo do informacji, o której mowa w ust. 1 – pakiety, o których mowa
w § 13 ust. 1 i 2, uznaje się za ustalone. Jest to kwitowane stosowną
decyzją zarządczą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
3. Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków Lasy Państwowe
przesyłają do parków oraz do wiadomości ministra właściwego
do spraw środowiska.
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4. Jeżeli dany wniosek został uwzględnionych w całości lub w
części, informacje, o których mowa w ust. 3, przesyła się
niezwłocznie do zainteresowanych parków wraz z jednostronnie
podpisanymi umowami, o których mowa w § 15.
Część 6
Warunki umowne przekazywania do parków środków
związanych z funduszem leśnym; rozrachunki (rozliczenia)
oraz sprawozdawczość związana z finansowaniem działań
w parkach narodowych z wykorzystaniem środków
związanych z funduszem leśnym
§ 15
1. Finansowanie działań danego parku następuje na warunkach
ustalonych w umowie między dyrektorem parku a Dyrektorem
Generalnym Lasów Państwowych.
2. W umowie zawiera się klauzulę o przyjęciu przez dyrektora
parku postanowień niniejszego zarządzenia do stosowania, a
ponadto rozstrzyga się w szczególności o:
1) ewentualnej zaliczce do przekazania parkowi;
2) sposobie rozliczania się parku z przekazanych środków;
3) obowiązkach sprawozdawczych parku;
4) uprawnieniu Lasów Państwowych do dokonywania wizytacji
terenowych parku w ramach działań poprzedzających wydatkowanie środków związanych z funduszem leśnym po nadesłaniu faktury;
5) zobowiązaniach ciążących na parku w razie nieprawidłowego wydatkowania środków;
6) zdarzeniach, których wystąpienie upoważnia Lasy
Państwowe do odstąpienia od realizacji umowy.
3. Każdą umowę oraz każdy aneks do umowy przekazuje się do
wiadomości ministra właściwego do spraw środowiska.
§ 16
1. Środki związane z funduszem leśnym są przekazywane do
parków na podstawie not obciążeniowych wraz z kserokopiami
faktur lub równoważnych dowodów księgowych, potwierdzonymi
za zgodność z oryginałem, obciążających DGLP.
2. Zaliczka może być przekazana parkowi co najwyżej w kwocie odpowiadającej w kosztorysie przedwykonawczym zapotrzebowaniu na
środki w ciągu trzech pierwszych miesięcy realizacji umowy.
3. Noty obciążeniowe są wystawiane raz na kwartał.
4. Każda nota księgowa powinna być uzupełniana sprawozdaniem; w sprawozdaniu przekazuje się informacje o działaniach
wykonanych w danym kwartale, w tym ciężar uzyskanej zaliczki.
5. W sprawozdaniu podaje się opis działań wykonanych w danym
kwartale wraz z ich zakresem rzeczowym oraz kosztem całkowitym, poniesionym na realizację każdego z działań, w tym
kosztów całkowitych, znajdujących pokrycie w innych środkach
finansowych pozyskanych przez park narodowy aniżeli środki
związane z funduszem leśnym, przy czym
1) pożądane jest, aby na potrzeby rozrachunków parku z tytułu
środków związanych z funduszem leśnym przekazywanych
mu na finansowanie określonych działań – park prowadził
konta zespołu 5 według analityki odpowiadającej poszczególnym działaniom;
2) jeżeli rachunkowość parku nie obejmuje prowadzenia kont
zespołu 5, tj. kont według wykonywanych działań rzeczowych – w sprawozdaniu należy wykazać koszty rodzajowe
przypisane pozabilansowo do tych działań wraz z przypisanymi kosztami rodzajowymi związanymi z prowadzeniem
działalności pomocniczej na rzecz tych działań;
3) jeżeli w danej lokalizacji geograficznej, o której mowa w załączniku nr 2 do niniejszego wniosku, dane działanie jest realizowane z wykorzystaniem środków związanych z funduszem
leśnym oraz innych środków, pozyskanych przez park (na przykład również ze środków ze źródeł w postaci dotacji budżetu
państwa, funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
ze źródeł zagranicznych czy ze źródeł związanych z działalnoBILP 4/2016

ścią gospodarczą parku) – w sprawozdaniu należy wykazać
koszty całkowite w rozbiciu na ww. źródła, przypisując do
każdej pozycji kosztów zakres rzeczowy wykonanych działań,
określony w ilościach jednostek miar, o których mowa w
załączniku nr 2.
6. W odniesieniu do finansowania badań sprawozdanie z wykonanych prac powinno odpowiadać tzw. sprawozdaniu etapowemu.
7. W terminie, wynikającym z zapisów umowy, park jest obowiązany przedstawić notę końcową wraz ze sprawozdaniem
końcowym oraz ostatecznym kosztorysem powykonawczym.
8. Sprawozdania, o których mowa w ust. 4–7, Lasy Państwowe
przekazują wraz z informacją o przekazanych parkom środkach
finansowych ministrowi właściwemu do spraw środowiska – do
wiadomości.
§ 17
1. Przed realizacją każdej z not, na wniosek Wydziału Ochrony Przyrody – stosownie do zapisów zawartych w umowie – jednostka
organizacyjna Lasów Państwowych lub pracownik upoważniony
przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych może zostać
zobowiązany do dokonania wizytacji terenowej parku, w ramach
świadczenia, na warunkach odpłatnych po koszcie wykonania,
usług wewnątrzinstytucjonalnych na rzecz DGLP, celem sprawdzenia na „gruncie” i poinformowania DGLP, czy działania zrealizowane przez park z wykorzystaniem środków związanych z
funduszem leśnym zostały pod względem rzeczowym zrealizowane zgodnie ze sprawozdaniami, o których mowa w § 16.
2. Do weryfikacji kosztów powykonawczych, ujętych w poszczególnych notach, postanowienia § 9 stosuje się odpowiednio.
§ 18
1. Lasy Państwowe realizują noty obciążeniowe do wysokości
kosztów ujętych w kosztorysie przedwykonawczym z uwzględnieniem wyników weryfikacji, o której mowa w § 17, choćby w
urządzeniach księgowych parku zostały wykazane wyższe
koszty, poniesione na realizację działania; decyzja Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, wydawana w trybie ekstraordynaryjnym, w umotywowanych przypadkach w konkretnych
stanach faktycznych może uznać koszty odpowiednio wyższe
w stosunku do kosztorysów przedwykonawczych.
2. Lasy Państwowe odmawiają realizacji noty księgowej w pełnej
wysokości, jeżeli uzasadnia to weryfikacja, o której mowa w § 17.
3. Stosownie do zapisów w umowie Lasy Państwowe odmawiają
realizacji noty, jeżeli noty zawierają błędy formalno-rachunkowe
lub wystąpią dostatecznie udokumentowane stany faktyczne,
wskazujące na to, że działania, ujęte w fakturze i w sprawozdaniu:
1) nie zostały wykonane w wykazanym zakresie rzeczowym;
2) nie odpowiadają działaniom, na wykonanie których strony
zawarły umowę;
3) w każdym przypadku, w którym zaistnieją dostateczne przesłanki wskazujące na to, że działania zostały wykonane przez
park z oczywistym rażącym naruszeniem zasad dobrej praktyki wykonawczej.
4. Lasy Państwowe, z wykorzystaniem przepisów prawa powszechnego, będą dochodzić zwrotu środków związanych z funduszem
leśnym, jeżeli uznają, że środki te zostały wykorzystane przez
park nieprawidłowo, w szczególności niezgodnie z przeznaczeniem oraz z naruszeniem zasady gospodarności i rzetelności.
5. Lasy Państwowe o każdym ze zdarzeń, opisanych w ust. 2–3 oraz
w ust. 5, informują ministra właściwego do spraw środowiska.
Część 7
Finansowanie działań w realizacji wniosków
składanych w ciągu roku kalendarzowego
§ 19
1. Stosownie do postanowień § 3 ust. 5 Lasy Państwowe, w miarę
możliwości finansowych lub w innych uzasadnionych okolicznościach, mogą wystosowywać do parków narodowych zaproBILP 4/2016

szenia do składania dodatkowych wniosków – w okresie po
sporządzeniu projektów rocznego planu finansowego parku, w
tym w trakcie realizacji tego planu.
2. W sytuacjach szczególnych park może z własnej inicjatywy
wystąpić z wnioskiem o sfinansowanie określonych działań.
3. Postanowienia części od 3 do 7 stosuje się odpowiednio.
Część 8
Postanowienia końcowe
§ 20
1. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu:
1) procedury analitycznej oceny rzetelności wyceny kosztów
przedwykonawczych, o której mowa w § 9;
2) weryfikacji kosztów powykonawczych, o której mowa w § 17;
3) ustalania wartości punktowej wniosków, o której mowa w § 10;
4) tworzenia pakietów, o których mowa w części 4 zarządzenia;
5) wykonywania części szóstej zarządzenia oraz pozostałych
jego części –
działania te powinny być przeprowadzane z wykorzystaniem
możliwości aplikacyjnych zintegrowanego systemu informatycznego Lasów Państwowych.
2. Wydział Ochrony Przyrody przy współpracy z Wydziałem Informatyki DGLP przygotuje bez zbędnej zwłoki projekt porozumienia między DGLP a Zakładem Informatyki Lasów Państwowych (ZILP), przy czym po zawarciu tego porozumienia:
1) Zespół ds. analiz specjalistycznych w DGLP przygotuje
szczegółową dokumentację ontologiczną, opisującą na
potrzeby dokumentacji analitycznej algorytmy, charakteryzujące ww. działania;
2) ZILP:
a) opracuje dokumentację analityczną stosownej aplikacji
informatycznej,
b) opracuje dokumentację techniczną tej aplikacji, zawierającą kody źródłowe,
c) opracuje instrukcję dla użytkownika,
d) dokona stosownego przeszkolenia pracowników Wydziału
Ochrony Przyrody oraz CKPŚ,
e) doprowadzi do zainstalowania ww. aplikacji informatycznej
w ramach zintegrowanego systemu informatycznego
Lasów Państwowych, jej przetestowania, wdrożenia oraz
postawienia do dyspozycji Wydziału Ochrony Przyrody,
f) wykona inne standardowe działania związane z rozwojem
zintegrowanego systemu informatycznego pod względem
jego funkcjonalności aplikacyjnej.
§ 21
1. Działalność w zakresie finansowania, z wykorzystaniem środków
związanych z funduszem leśnym, niektórych działań parków
narodowych należy identyfikować jako działalność Lasów
Państwowych w zakresie wspomagania administracji rządowej
w sferze dominium.
2. Usługi wewnątrzinstytucjonalne CKPŚ należy traktować jako
usługi świadczone na rzecz DGLP w ramach wspólnego przedsięwzięcia DGLP i CKPŚ w ramach prowadzenia przez Lasy
Państwowe działalności, o której mowa w ust. 1.
3. Działalność, o której mowa w § 20, należy traktować jako realizację wspólnego przedsięwzięcia DGLP, CKPŚ oraz ZILP w
zakresie działalności rozwojowej w Lasach Państwowych.
§ 22
1. Mając na względzie, że niniejsze zarządzenie ma moc niewładczego jedynie oddziaływania na dyrektorów parków narodowych, zostanie ono przekazane do ministra właściwego do
spraw środowiska z prośbą o rozważenie poddania tego zarządzenia działaniom nadzorczym.
2. Niniejsze zarządzenie zostanie objęte nowelizacją, jeżeli
wynikać to będzie z efektów działań nadzorczych, o których
mowa w ust. 1.
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§ 23
1. Wydział Ochrony Przyrody, we współdziałaniu z innymi komórkami organizacyjnymi DGLP oraz z CKPŚ, zorganizuje i przeprowadzi cykl spotkań roboczych z dyrektorami oraz innymi
pracownikami parków narodowych, a także osobami zainteresowanymi takimi spotkaniami; w ramach tych spotkań w trybie
roboczym zostaną udzielone szczegółowe wyjaśnienia oraz
udzielone odpowiedzi na wszelkie pytania związane z niniejszym zarządzeniem.
2. Zobowiązuje się CKPŚ do przekazania niniejszego zarządzenia
do wiadomości wszystkich parków narodowych, a także do
udzielania wszelkich niezbędnych konsultacji oraz wyjaśnień (na
przykład w związku z wypełnianiem wniosków) oraz zwracania
się do parków narodowych w trybie roboczym z prośbami o
dodatkowe wyjaśnienia oraz z sugestiami co do koniecznych
zmian i uzupełnień w nadsyłanych dokumentach, zaś w razie

takiej potrzeby (w zakresie określonym w porozumieniu, o
którym mowa w § 6 ust. 2) do przygotowywania wszelkich
niezbędnych projektów, pism urzędowych do dyrektorów parków.
§ 24
Z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 zarządzenie wchodzi w życie z
dniem podpisania, z tym że nie dotyczy umów podpisanych przed
tą datą.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 26 lutego 2016 r.
WARUNKI,
jakie powinny być spełnione łącznie, aby przedsięwzięcie badawcze, przewidziane do realizacji w parku narodowym,
mogło być przedmiotem finansowania z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym
Lp.
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Nazwa warunku

Uwagi

1.

Park Narodowy powinien być udostępniony Co do zasady, badania mogą być prowadzone w tych częściach parku, które
przez Służbę Parku Narodowego na zostały uznane za tereny do prac badawczych w planie ochrony parku lub w
potrzeby badań
zarządzeniu Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla parku

2.

W art. 59 ustawy o ochronie przyrody jest mowa o badaniach naukowych w zakresie:
1) ochrony siedlisk przyrodniczych,
2) ochrony siedlisk roślin i siedlisk zwierząt objętych ochroną gatunkową,
3) ochrony zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia oraz ich siedlisk położoZakres tematyczny prac badawczych powinych na trasach wędrówek, a także miejsc ich zimowania lub gniazdowania,
nien mieścić się w katalogu badań nauko4) ustalania zmienności liczebności populacji gatunków roślin i zwierząt,
wych, wynikającym z art. 59 ustawy o
5) opracowania i doskonalenia sposobów zapobiegania szkodom powodowanym
ochronie przyrody
przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową,
6) opracowania i doskonalenia sposobów zapobiegania przypadkowemu chwytaniu lub zabijaniu zwierząt objętych ochroną gatunkową,
7) określania wpływu niekorzystnych skutków zanieczyszczania chemicznego na
liczebność populacji roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową

3.

Badania naukowe powinny wchodzić w
skład programów badawczych i naukowych
w zakresie ochrony przyrody, dotyczących
danego parku i przyjętych do realizacji po
zaopiniowaniu przez radę parku narodowego

4.

Badania powinny mieć na celu określenie
metod i sposobów ochrony przyrody, Warunek dotyczy stanów faktycznych prowadzenia badań naukowych bezpośredskuteczności działań ochronnych oraz nio przez Służbę Parku Narodowego
rozpoznawania różnorodności biologicznej
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Koszty całkowite działalności podstawowej parku, w tym koszty (wydatki) poniesione na prace badawcze w trzech latach poprzedzających rok kalendarzowy, którego dotyczy wniosek: 1) rok poprzedni:
koszt całkowity:......, w tym koszty prac badawczych:…..; 2) dwa lata wstecz: koszt całkowity:…, w tym koszty prac badawczych; 3) trzy lata wstecz: koszt całkowity:…, w tym koszty prac badawczych:…
Zwięzły opis działania
Stopień
mogący mieć znaczenie
pilności
Nazwa działania
przy ocenie
Wielkość
działania
Nazwa działania
w brzmieniu zgodnym
Wskaźnik
(w wypadku prac
przyjmowana
według planu
w brzmieniu
z nazwami działań,
Koszt
przypisu
badawczych należy
w Lasach
ochrony parku
zgodnym z treścią
kwalifikujących się
bezpośredni
kosztów
dodatkowo podać,
Państwowych
narodowego
planu ochrony
do finansowania
wykonania
działalności
czy dana praca (1)
Lokalizacja
jako jednostka
Liczba
lub według
lub zarządzenia
z użyciem środków
działania
pomocniczej będzie wykonywana siłami
Grupa działań
geograficzna
miary
jednostek
zarządzeMinistra Środowiska
związanych z funduwedług
(liczba
własnymi parku narodowedziałań
dla danego
miar
nia Ministra
w sprawie zadań
szem leśnym, według
kalkulacji
bez miana
go, (2) będzie wykonywadziałania
Środowiska
ochronnych parku
załącznika nr 1
kosztów
odnosząca
na przez podmiot(y)
(nie dotyczy
określającego
(lub tytuł pracy
do niniejszego zarząrodzajowych się do ogółu
zewnętrzny(e) (podać
prac
zadania
badawczej)
dzenia (nie dotyczy
działań)
nazwę podmiotu), czy też
badawczych)
ochronne
prac badawczych)
będzie wykonywana
dla parku
w kooperacji (podać nazwy
narodowego
wszystkich kooperantów)
działanie
1:
………
Działania ochronne
działanie 2 : ……..
do prowadzenia
w parku metodami (….)
gospodarki leśnej
działanie „n”…….
praca badawcza 1:….
praca badawcza 2:…..
Przedsięwzięcia
nie dotyczy
nie dotyczy
badawcze
(…)
praca badawcza „n” ...
UWAGA: treść wniosku w zakresie, w jakim dotyczy on działań innych aniżeli działanie ochronne realizowane metodami gospodarki leśnej albo działanie badawcze, zostanie ustalony w trybie
operacyjnym w wykonaniu § 23.

Data wystosowania przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zaproszenia w sprawie składania wniosków:

Data sporządzenia wniosku:

Nazwa parku narodowego oraz adres jego siedziby:

WNIOSEK W SPRAWIE SFINANSOWANIA NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ PARKU Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM LEŚNYM

Wzór
wniosku składanego przez dyrektora parku narodowego do DGLP w sprawie sfinansowania działań
z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 13
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 26 lutego 2016 r.

Objaśnienia do wzoru wniosku:
1. Wnioski są wypełniane na zasadach dobrowolności po wpłynięciu
do parku zaproszenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do sporządzania tych wniosków i ich składania do DGLP.
2. Postulat nazywania działań przewidzianych do realizacji z zastosowaniem metod gospodarki leśnej, z zachowaniem przy tym
możliwie pełnej zgodności tych nazw z nomenklaturą utrwaloną
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, ma na celu umożliwienie przeprowadzenia weryfikacji kosztów przedwykonawczych zgodnie z postanowieniami § 9 zarządzenia.
3. Lokalizację geograficzną działań należy określać poprzez przypisanie do danego działania listy obejmującej nazwy obrębów
ochronnych, a w ramach numerów obrębu numerów oddziałów i
pododdziałów, zaś z braku takiej możliwości – poprzez podanie
nazw obrębów ewidencyjnych oraz numerów działek ewidencyjnych.
4. Dla danego działania należy przyjmować wielkości powszechnie
stosowane w Lasach Państwowych przy sporządzaniu tzw.
wniosków gospodarczych, korzystając przy tym z pomocy suplementu do załącznika nr 1, obejmującego wykaz działań w
zakresie gospodarki leśnej w ujęciu analitycznym.
5. Stopień pilności należy określać w skali od 1 do 10 (przy czym
do działań najbardziej pilnych należy przypisywać liczbę 10;
stopień pilności dyrektor parku określa samodzielnie, biorąc pod
uwagę zapisy w planie ochrony parku lub w zarządzeniu Ministra
Środowiska w sprawie ustalenia zadań ochronnych.
6. Koszt bezpośredni ustala się według zasad kalkulacji kosztów
rodzajowych (wynagrodzenia + pochodne + zużycie materiałów
oraz energii + wartość usług obcych + amortyzacja); kalkulację
przedwykonawczą kosztów działań zachowuje się w zasobach
archiwalnych parku.
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7. Przypis kosztów działalności pomocniczych ustala się jako
iloraz planowanych kosztów działalności pomocniczej do
planowanych kosztów bezpośrednich działalności operacyjnej, zaliczając do niej działalność podstawową (ochronną)
oraz działalność gospodarczą parku; do działalności pomocniczej zalicza się: działalność kierownictwa oraz Służby Parków
i innych pracowników, zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych (w części, w jakiej działalność ta nie polega na
działalności podstawowej oraz gospodarczej, a w szczególności działalność w zakresie kierowania parkiem, zaopatrzenia, zamówień publicznych, logistyki, księgowości, prowadzenia gospodarki finansowej), a także utrzymywanie w
sprawności funkcjonalnej infrastruktury biurowej oraz ogólnogospodarczej parku.
8. Za jednostkę miary prac badawczych należy przyjmować
czasochłonność, wyrażoną w godzinach, przy czym za liczbę
jednostek miar należy przyjmować sumaryczną liczbę godzin
pracy pracowników naukowych i pomocniczych (z uwzględnieniem wszystkich podmiotów mających wykonywać
badania).
9. Przy zwięzłym opisie prac badawczych należy podawać informacje dowodzące, że dana praca badawcza spełnia warunki
określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
10. Jeżeli działanie o danej lokalizacji geograficznej jest realizowane z wykorzystaniem środków z różnych źródeł, należy
podawać liczbę jednostek miar, charakteryzujących dane
działanie, ciążących do środków związanych z funduszem
leśnym.
11. Do udzielania wszelkich objaśnień roboczych w sprawie wniosków upoważnione są Wydział Ochrony Przyrody DGLP oraz
CKPŚ.
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Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 13
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 26 lutego 2016 r.
Wzór
ankiet kierowanych do przewodniczących rad naukowych parków narodowych
(oraz objaśnienia co do sposobu ich wypełniania wraz z opisem algorytmów określania wartości punktowej poszczególnych działań
oraz tworzenia pakietów, o których mowa w części 4 zarządzenia)
ANKIETA SŁUŻĄCA USTALENIU PRIORYTETU REALIZACJ DZIAŁANIA UJĘTEGO WE WNIOSKACH
DYREKTORÓW PARKÓW NARODOWYCH W SPRAWIE SFINANSOWANIA NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ PARKU
Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM LEŚNYM
Ankieta dotycząca działań prowadzonych w parkach narodowych metodami gospodarki leśnej

Nazwa parku narodowego
wnioskującego

Stopień pilności działania
według planu ochrony
parku narodowego
lub według zarządzenia
Ministra Środowiska
określającego zadania
ochronne dla parku
narodowego w ocenie
dyrektora parku

Zwięzły opis działania
mogący mieć znaczenie
przy ocenie

Ocena priorytetu
realizacji działania w skali
od 1 do 10, dokonana
przez przewodniczącego
rady naukowej parku
(10 punktów przydziela
się działaniom
o najwyższym
priorytecie)

1

2

3

4

5

Działanie 1

Park A

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Nazwa działania
w brzmieniu zgodnym
z treścią planu ochrony
lub zarządzenia Ministra
Środowiska
w sprawie zadań
ochronnych parku (lub
tytuł pracy badawczej)

(…)
Park Z
(…)

(…)

Działanie N

Park A

(…)

(…)
Park Z

Ankieta dotyczące działań w zakresie prac badawczych w parku narodowym

Nazwa parku narodowego
wnioskującego

Stopień pilności działania
według planu ochrony
parku narodowego
lub według zarządzenia
Ministra Środowiska
określającego zadania
ochronne dla parku
narodowego w ocenie
dyrektora parku

Zwięzły opis działania
mogący mieć znaczenie
przy ocenie

Ocena priorytetu
realizacji działania w skali
od 1 do 10, dokonana
przez przewodniczącego
rady naukowej parku
(10 punktów przydziela
się działaniom
o najwyższym
priorytecie)

1

2

3

4

5

Praca badawcza 1

Park A
(…)

(…)

(…)

Nazwa działania
w brzmieniu zgodnym
z treścią planu ochrony
lub zarządzenia Ministra
Środowiska w sprawie
zadań ochronnych
parku (lub tytuł pracy
badawczej)

(…)

(…)

Praca badawcza N

Park Z

Objaśnienia do ankiet: (1) ankieta jest kierowana do wszystkich przewodniczących rad naukowych parków narodowych bez względu na to, na
terenie którego parku ma być realizowane dana praca badawcza; (2) informacje zawarte w kolumnach 1, 3 oraz 4 przenosi się z wniosków składanych przez dyrektorów parków; (3) do udzielania wszelkich objaśnień roboczych w sprawie ankiet upoważnione są Wydział Ochrony Przyrody
DGLP i CKPŚ; (4) jest pożądane, aby ankiety były uzupełniane o część opisową autorstwa przewodniczących rad naukowych poszczególnych
parków.

BILP 4/2016

15

Przykład na liczbach umownych określania wartości punktowej danego działania
lub danej pracy badawczej oraz tworzenia pakietów
A. Ustalenie priorytetu realizacyjnego danego działania lub danej pracy badawczej
Oceny wystawione danemu działaniu przez poszczególnych przewodniczących parków narodowych
ocena wystawiona przez
przewodniczącego rady
naukowej
Parku A

ocena wystawiona przez
przewodniczącego rady naukowej Parku B

ocena wystawiona przez
przewodniczącego rady naukowej Parku C

2

3

4

5

Park A

10

8

9

(…)

(…)

(…)

(….)

(….)

(…)

Działanie N

Park Z

7

8

9

Nazwa
działania
lub pracy
badawczej

Park
narodowy

1
Działanie 1

ocena wystawiona przez
przewodniczącego rady
naukowej
Parku Y

ocena wystawiona przez
przewodniczącego rady
naukowej
Parku Z

22

23

24

7

10

8,8

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

9

10

8,6

(…)

Średnia
arytmetyczna

Działania parku prowadzone metodami gospodarki leśnej

Prace badawcze w parkach
Praca
badawcza 1

Park A

10

9

9

(…)

10

8

9,2

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Praca badawcza N

Park Z

10

10

10

(…)

9

9

9,6

B. Ustalenie wartości kryterium kosztu jednostkowego realizacji danego działania lub danej pracy badawczej

Nazwa
działania
lub pracy
badawczej

Park
narodowy

Koszt jednostkowy
działania lub pracy
badawczej, stanowiący
iloraz całkowitego
kosztu przedwykonawczego, ujętego
w umowie, oraz ilości
jednostek miar,
przypisanej do danego
działania lub danej
pracy badawczej

1

2

3

Działanie 1

Park A

30

Koszt jednostkowy
stanowiący iloraz
kosztu całkowitego,
otrzymywanego
w wykonaniu § 9
zarządzenia,
oraz ilości jednostek
miar, przypisanej
do danego
działania lub danej
pracy badawczej

Koszt jednostkowy
działania lub pracy
badawczej
wyrażony
w procentach
kosztu
jednostkowego
określonego
w kolumnie 4

Wartość
wyrażenia:
(10 – 1)/
(100 – 75)

Obniżenie
oceny
punktowej
[(wartość
kol. 5 –
75)*(0,36)]

Ocena punktowa kosztu jednostkowego
(10 – wartość
kol. 7)

4

5

6

7

8

0

10

Działania prowadzone w parku metodami gospodarki leśnej
40

75

Działanie 2

Park A

10

10

100

9

1

Działanie 3

Park A

15

18

83,3

6,01

3,99

Działanie 4

Park B

18

19

94,7

1,91

8,09

Działanie 5

Park B

45

46

97,8

0,79

9,21

Działanie 6

Park B

125

125

100

Działanie 7

Park B

20

22

90,9

0,36

9

1

5,72

4,28
7,01

Działanie 8

Park C

5

6

83,3

2,99

Działanie 9

Park C

24

24

100

9

1

Działanie 10

Park Z

33

33

100

9

1

Działanie 11

Park Z

100

105

95,2

7,27

2,73

Działanie 12

Park Z

20

20

100

9

1

Objaśnienia: (1) pierwszy krok algorytmu polega na ustaleniu działania charakteryzującego się najmniejszą wartością w kolumnie 5 (w tym
przykładzie okazało się nim działanie 1 w Parku 1: 75); (2) drugi krok algorytmu polega na ustaleniu działania charakteryzującego się największą wartością w kolumnie 5 (w tym przykładzie okazały się nimi działania 2, 9, 10 i 12 : 100); (3) trzeci krok algorytmu polega na przyjęciu, że
działanie charakteryzujące się w kolumnie 5 wartością równą 75 zasługuje na ocenę równą 10 w skali od 1 do 10, zaś działania charakteryzujące
się w kolumnie 5 wartością równą 100 otrzymują ocenę punktową równą 1; (4) czwarty krok algorytmu polega na ustaleniu wartości wyrażenia
[(10 – 1)/(100 – 75)] = 0,36; (5) piąty krok algorytmu polega na ustaleniu wartości wyrażenia [(wartość kolumny 5 – 75)*(0,36); (6) szósty krok
algorytmu polega na ustaleniu różnicy: 10 – wartość w kolumnie 7. W wykonaniu szóstego kroku algorytmu otrzymuje się ocenę punktową
działania z punktu widzenia kosztu jednostkowego, zawierającą się w skali od 1 (najniższa ocena) do 10 (najwyższa ocena). Ocena punktowa
prac badawczych przebiega per analogiam.

16

BILP 4/2016

C. Określenie wartości punktowej danego działania lub danej pracy badawczej
Nazwa
działania
lub pracy
badawczej

Park
narodowy

1

2

Ocena punktowa priorytetu wykonawczego
(wartość kolumny 24
w tabeli pod poz. A);
WAGA : 0,25

Ocena punktowa z punktu widzenia
kosztu jednostkowego wykonania
działania lub pracy badawczej
(wartość kolumny 8 w tabeli
pod poz. B) WAGA : 0,75

Wartość punktowa danego
działania lub pracy badawczej
[(kol. 3*0,25) + (kol. 4*0,75)]

3

4

5

Działania prowadzone w parku metodami gospodarki leśnej
Działanie 1

Park A

8,8

10

9,70

Działanie 2

Park A

10

1

3,25

Działanie 3

Park A

9,5

3,99

5,37

Działanie 4

Park B

8,6

8,09

8,22

Działanie 5

Park B

7,8

9,21

8,86

Działanie 6

Park B

10

1

3,25

Działanie 7

Park B

9

4,28

5,46

Działanie 8

Park C

8,3

7,01

7,33

Działanie 9

Park C

9,1

1

3,03

Działanie 10

Park Z

8,3

1

2,83

Działanie 11

Park Z

10

2,73

4,55

Działanie 12

Park Z

8,6

1

2,90

Uwaga: wartość punktową poszczególnych prac badawczych ustala się per analogiam.

D. Tworzenie pakietów działań lub prac badawczych
Nazwa
działania
lub pracy
badawczej

Park
narodowy

Koszt całkowity
działalności
podstawowej
parku

Całkowity koszt przedwykonawczy działania po pełnym
rozpatrzeniu wniosków

Wartość punktowa danego
działania lub pracy badawczej
(dane zgodne z wartościami
w kolumnie 5 tabeli
pod pozycją C)

Stosunek kol. 4
do kol. 3

1

2

3

4

5

6

Działania prowadzone w parku metodami gospodarki leśnej
Kwota środków, związanych z funduszem leśnym, przeznaczona na finansowanie działań prowadzonych w parkach metodami gospodarki
leśnej (kwota ustalona w wykonaniu § 11 zarządzenia: 12 000)
Działanie 1

Park A

10 000

500

9,70

0,05

Działanie 2

Park A

10 000

1000

3,25

0,10

Działanie 3

Park A

10 000

300

5,37

0,03

Działanie 4

Park B

20 000

1500

8,22

0,08

Działanie 5

Park B

20 000

550

8,86

0,03

Działanie 6

Park B

20 000

2000

3,25

0,10

Działanie 7

Park B

20 000

3000

5,46

0,15

Działanie 8

Park C

15 000

4000

7,33

0,27

Działanie 9

Park C

15 000

300

3,03

0,02

Działanie 10

Park Z

25 000

1500

2,83

0,06

Działanie 11

Park Z

25 000

2500

4,55

0,10

Działanie 12

Park Z

25 000

800

2,90

0,03
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Nazwa
działania
lub pracy
badawczej
1

Park
narodowy

Koszt całkowity
działalności
podstawowej
parku

Całkowity koszt
przedwykonawczy
działania
po pełnym rozpatrzeniu wniosków

Wartość punktowa
danego działania
lub pracy badawczej
(dane zgodne
z wartościami
w kolumnie 5 tabeli
pod pozycją C)

Środek
przedziału
wartości
punktowej
danego działania
lub pracy
badawczej

Stosunek
kol. 4
do kol. 3

Całkowity
koszt przedwykonawczy
w rachunku
narastającym

2

3

4

5

6

7

8

Działania prowadzone w parku metodami gospodarki leśnej
Kwota środków, związanych z funduszem leśnym, przeznaczona na finansowanie działań prowadzonych w parkach metodami gospodarki
leśnej (kwota ustalona w wykonaniu § 11 zarządzenia: 12 000)
Działanie 5

Park B

20 000

550

8,86

9

0,03

550

Działanie 1

Park A

10 000

500

9,70

9

0,05

1050

Działanie 4

Park B

20 000

1500

8,22

9

0,08

2550
6550

Działanie 8

Park C

15 000

4000

7,33

7

0,27

Działanie 3

Park A

10 000

300

5,37

5

0,03

6850

Działanie 11

Park Z

25 000

2500

4,55

5

0,10

9350

Działanie 7

Park B

20 000

3000

5,46

5

0,15

12 350

Działanie 9

Park C

15 000

300

3,03

3

0,02

12 650

Działanie 12

Park Z

25 000

800

2,90

3

0,03

13 450

Działanie 10

Park Z

25 000

1500

2,83

3

0,06

14 950

Działanie 2

Park A

10 000

1000

3,25

3

0,10

15 950

Działanie 6

Park B

20 000

2000

3,25

3

0,10

17 950

Nazwa działania
lub pracy badawczej

Park
narodowy

Całkowity koszt
przedwykonawczy

Uwagi

Pakiet działań, prowadzonych w parku metodami gospodarki leśnej, przewidzianych do finansowania z wykorzystaniem środków
związanych z funduszem leśnym – przed oceną nadzorczą ze strony Ministra Środowiska
Działanie 5

Park B

550

Działanie 1

Park A

500

Działanie 4

Park B

1500

Działanie 8

Park C

4000

Działanie 3

Park A

300

Działanie 11

Park Z

2500

Działanie 7

Park B

3000 – (12 350
– 12 000) = 2650

Działania możliwe do sfinansowania do pełnej wartości kosztów
przedwykonawczych

Działanie możliwe do sfinansowania w ograniczonym zakresie rzeczowym
lub po przystaniu dyrektora parku na obniżkę kosztu jednostkowego
(kwota środków możliwa do przeznaczanie
na sfinansowanie działania = 250)

Objaśnienia: (1) koszt całkowity działalności podstawowej parku ustala się na podstawie danych zawartych we wniosku jako średnią arytmetyczną kosztów całkowitych działalności podstawowej za ostatnie trzy lata; (2) na potrzeby pakietu działań prowadzonych w parku metodami gospodarki leśnej podaje się koszt całkowity bez kosztów poniesionych przez park na prace badawcze w parku; (3) na potrzeby prac badawczych
podaje się koszt całkowity poniesiony w ciągu ostatnich trzech lat (średnia arytmetyczna) na prace badawcze; (4) pierwsze z trzech powyższych
zestawień tabelarycznych podaje dane przed ich uporządkowaniem; (5) w drugim z tych zestawień każdą wartość punktową danego działania
przydzielono do jednej z pięciu klas tych wartości (klasa pierwsza: od wartości równej 10 do wartości równej 8 [wartość środkowa równa 9];
druga klasa: od wartości mniejszej od 8 do wartości równej 6 [wartość środkowa 7]; trzecia klasa: od wartości mniejszej od 6 do wartości równej
4 [wartość środkowa równa 5]; czwarta klasa: od wartości mniejszej od 4 do wartości równej 2 [wartość środkowa równa 3]; piąta klasa: od
wartości mniejszej od 2 do wartości równej 1); (6) drugie z trzech powyższych zestawień charakteryzuje się tym, że dane w nim zawarte zostały
uporządkowane według kolumny 6 (w porządku od wartości najwyższej do wartości najniższej), a przy tej samej wartości w kolumnie – według
wartości kolumny 7 (w porządku od wartości najniższej do wartości najwyższej); (7) przy takim porządkowaniu danych – do finansowania są
kwalifikowane w pierwszej kolejności działania charakteryzujące się przynależnością do najwyższej klasy pod względem wartości punktowej
danego działania, a w ramach tej samej klasy – działania, których całkowity koszt przedwykonawczy stanowi najniższą część retrospektywnych
kosztów całkowitych działalności podstawowej parku (odpowiednio działalności bez kosztów prac badawczych lub działalności w zakresie prac
badawczych); (8) celem ustalania działań, które powinny wejść do pakietu, w kolumnie 8 drugiego zestawienia utrwalono koszt całkowity działań
w rachunku narastającym; (9) przy działaniu 7 stwierdzono wyczerpanie się limitu środków związanych z funduszem leśnym, przeznaczonych
w danym roku do finansowania działań przewidzianych do prowadzenia w parku metodami gospodarki leśnej; (10) trzecie z powyższych zestawień jest wynikiem tworzenia pakietu działań; (11) uwzględnienie relacji całkowitego kosztu przedwykonawczego działania do retrospektywnych
kosztów całkowitych działalności podstawowej parku ma na celu stworzenie możliwości angażowania środków związanych z funduszem leśnym
na rzecz możliwej dużej liczby parków; (12) tworzenie pakietów prac badawczych powinno przebiegać per analogiam.
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ZARZĄDZENIE NR 15
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 8 marca 2016 r.
w sprawie systemu imprez pracowniczych
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
GK.166.3.2016
Na podstawie art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1 oraz na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 33 ust. 3
pkt 1a ww. ustawy3, zarządza się, co następuje:
Przedmiot zarządzenia
oraz znaczenie pojęcia imprezy pracowniczej
§1
Z mocy niniejszego zarządzenia ustala się obowiązujące w
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe:
1) sposób rozumienia pojęcia imprezy pracowniczej;
2) zasady identyfikowania imprez pracowniczych;
3) formy organizacyjne imprez pracowniczych;
4) warunki brzegowe przeprowadzania imprez pracowniczych;
5) zasady oraz tryby przeprowadzania imprez pracowniczych –
z uwzględnieniem takich zagadnień, jak:
a) planowanie imprez pracowniczych poprzez ujmowanie ich
w planach finansowo-gospodarczych w jednostkach
Lasów Państwowych,
b) bieżące organizowanie podmiotów uczestniczących w
imprezach pracowniczych,
c) odpłatność uczestników za udział w imprezach pracowniczych,
d) zasady zwrotu kosztów dojazdu do miejsca imprezy
pracowniczej i kosztów powrotu z imprezy pracowniczej,
e) prowadzenie ewidencji księgowej imprez pracowniczych,
f) dokumentowanie i dokonywanie oceny imprez pracowniczych,
g) modelowa charakterystyka niektórych imprez pracowniczych, przeprowadzanych tradycyjnie w Lasach Państwowych.
§2
W stosowaniu niniejszego zarządzenia – przez imprezę pracowniczą należy rozumieć przedsięwzięcie do zrealizowania (lub reali-

1

2

3

zowane) przez pracodawcę z wykorzystaniem głównie własnych
zasobów pracy oraz pozostałych własnych zasobów ekonomicznych, charakteryzujące się w szczególności :
1) nazwą własną;
2) czasem i miejscem przeprowadzenia;
3) funkcją celu, którą mogą być:
a) świadczenia wypoczynkowe, kulturalne, oświatowe, rekreacyjne oraz sportowe – pobierane przez pracowników,
byłych pracowników oraz inne uprawnione osoby,
b) szeroko rozumiana integracja załogi, w szczególności
dokonywana poprzez poprawę atmosfery pracy – prowadząca do wzrostu stopnia zaangażowania i utożsamiania
się pracowników z misją i interesem ekonomicznym pracodawcy,
c) edukacja przyrodniczoleśna uczestników imprezy pracowniczej, adresowana głównie do pracowników jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych.
Zasady identyfikowania imprez pracowniczych
§3
Imprezy pracownicze, przeprowadzane w Lasach Państwowych, podlegają identyfikacji z punktu widzenia:
1) stopnia autonomiczności imprezy pracowniczej;
2) liczby jednostek organizacyjnych realizujących imprezę
pracowniczą (stopień samodzielności imprezy);
3) funkcji celu imprezy pracowniczej;
4) uprawnionego źródła finansowania imprezy pracowniczej;
5) osób uprawnionych do poboru świadczeń związanych z
imprezami pracowniczymi;
6) możliwości prowadzenia imprezy pracowniczej w godzinach
przeznaczonych na realizację zadań służbowych.
§4
1. Przy identyfikowaniu danej imprezy pracowniczej w Lasach
Państwowych należy posługiwać się następującą tabelą identyfikacyjną:

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

Stopień
autonomiczności imprezy
pracowniczej

Liczba
jednostek
organizacyjnych realizujących imprezę
pracowniczą
(uczestniczących wykonawczo w imprezie
pracowniczej)
– stopień samodzielności
jednostek organizacyjnych
w przeprowadzaniu imprez
pracowniczych

1

2

Imprezy jako
przedsięwzięcia
autonomiczne

Imprezy pracownicze realizowane przez
poszczególne
jednostki organizacyjne Lasów
Państwowych

Funkcja celu imprezy
pracowniczej

3
Imprezy pracownicze monofunkcyjne

Imprezy generujące świadczenia
wypoczynkowe
Imprezy generujące świadczenia
kulturalno-oświatowe

Źródło
finansowania
imprezy
pracowniczej

Imprezy o funkcji edukacyjnej
(edukacja
adresowana
do pracowników
jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych)

Imprezy
pracownicze
wielofunkcyjne

20

Imprezy, będące
kombinacyjnym
połączeniem
imprez pracowniczych monofunkcyjnych

Możliwość
prowadzenia
imprezy
pracowniczej
w godzinach
przeznaczonych
na realizację zadań
służbowych

4

5

6

Środki,
związane
z zakładowym
funduszem
świadczeń
socjalnych

Pracownicy danej jednostki organizacyjnej
Lasów Państwowych;
byli pracownicy danej
jednostki
organizacyjnej Lasów
Państwowych; inne
osoby uprawnione –
stosownie do zapisów
w regulaminie zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych
danej jednostki
organizacyjnej Lasów
Państwowych

Imprezy pracownicze poza godzinami
wykonywania zadań
służbowych przez
pracowników,
będących beneficjentami świadczeń
z tych imprez

Środki obrotowe
we władaniu
jednostki
organizacyjnej
Lasów
Państwowych

Pracownicy danej jednostki organizacyjnej
Lasów Państwowych

Środki związane
z zakładowym
funduszem
świadczeń
socjalnych
oraz środki
obrotowe –
udział środków
zależny od
znaczenia poszczególnych
funkcji celu
danej imprezy
wielofunkcyjnej

Pracownicy danej jednostki organizacyjnej
Lasów Państwowych;
byli pracownicy jednostki organizacyjnej
Lasów Państwowych;
inne uprawnione
osoby – stosownie do
zapisów w regulaminie
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych danej jednostki
organizacyjnej Lasów
Państwowych oraz
stosownie do charakteru danej imprezy
wielofunkcyjnej

Imprezy generujące świadczenia
rekreacyjno-sportowe

Imprezy o funkcji
integracyjnej

Osoby uprawnione
do udziału
w imprezie
pracowniczej
w charakterze
beneficjenta

Imprezy pracownicze
edukacyjne mogą
odbywać się w ramach godzin przeznaczonych na realizację
zadań służbowych
przez pracowników
będących beneficjentami świadczeń z
imprez edukacyjnych
Imprezy pracownicze poza godzinami
wykonywania zadań
służbowych przez
pracowników będących beneficjentami
świadczeń z tych
imprez – chyba że
zdecydowanie dominującą funkcją celu
danej imprezy wielofunkcyjnej jest funkcja
edukacyjna (edukacja
adresowana głównie do pracowników
jednostek organizacyjnych LP) – w godzinach przeznaczonych
na realizację zadań
służbowych
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2
Imprezy
pracownicze
realizowane
wspólnie przez
co najmniej dwie
jednostki organizacyjne w zasięgu regionalnej
dyrekcji Lasów
Państwowych
(w tym imprezy
regionalne,
tj. imprezy z
udziałem pracowników
i innych
beneficjentów,
związanych
z większością
jednostek
organizacyjnych
Lasów Państwowych, działających
w zasięgu
danej
regionalnej
dyrekcji Lasów
Państwowych)

Imprezy pracownicze realizowane wspólnie
przez jednostki
organizacyjne
działające na
terenie co najmniej dwóch
regionalnych
dyrekcji Lasów
Państwowych
(w tym imprezy
ogólnopolskie,
tj. imprezy
z udziałem
pracowników
i innych beneficjentów związanych z istotną
liczbą jednostek
organizacyjnych,
wchodzących
w skład Lasów
Państwowych)
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3
Imprezy pracownicze monofunkcyjne

Imprezy generujące świadczenia
wypoczynkowe
Imprezy generujące świadczenia
kulturalno-oświatowe
Imprezy generujące świadczenia
rekreacyjno-sportowe

Imprezy o funkcji
integracyjnej
Imprezy o funkcji edukacyjnej
(edukacja adresowana do
pracowników
jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych)

4

5

6

Środki, związane
z zakładowym
funduszem
świadczeń socjalnych (środki we
władaniu jednostek organizacyjnych, których
pracownicy biorą
udział w danej
imprezie pracowniczej, w tym
wraz z członkami
rodzin i innych
uprawnionych
osób, związanych
z daną jednostką
organizacyjną
Lasów
Państwowych)

Pracownicy jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych;
byli pracownicy ww.
jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych; inne
osoby uprawnione –
stosownie do zapisów
w regulaminach zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych
poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych

Imprezy pracownicze poza godzinami
wykonywania zadań
służbowych przez pracowników będących
beneficjentami świadczeń z tych imprez

Środki obrotowe
we władaniu
jednostek
organizacyjnych
Lasów
Państwowych

Pracownicy jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych

Imprezy pracownicze
mogą odbywać się
w ramach godzin,
przeznaczonych na
realizację zadań służbowych przez pracowników będących beneficjentami świadczeń z
imprez edukacyjnych

Imprezy
pracownicze
wielofunkcyjne

Imprezy, będące
kombinacyjnym
połączeniem
imprez pracowniczych monofunkcyjnych

Środki związane
z zakładowym
funduszem
świadczeń
socjalnych oraz
środki obrotowe – udział
środków zależny
od znaczenia
poszczególnych
funkcji celu
danej imprezy
wielofunkcyjnej

Pracownicy jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych;
byli pracownicy jednostek organizacyjnej
Lasów Państwowych;
inne uprawnione
osoby – stosownie
do zapisów w regulaminach zakładowego
funduszu świadczeń
socjalnych jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych
oraz stosownie do
charakteru danej imprezy wielofunkcyjnej

Imprezy pracownicze poza godzinami
wykonywania zadań
służbowych przez
pracowników będących beneficjentami
świadczeń z tych
imprez – chyba że
zdecydowanie dominującą funkcją celu
danej imprezy wielofunkcyjnej jest funkcja
edukacyjna (edukacja
adresowana głównie
do pracowników jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych)

Imprezy pracownicze monofunkcyjne

Imprezy generujące świadczenia
wypoczynkowe

Środki związane
z zakładowym
funduszem
świadczeń
socjalnych

Pracownicy jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych; byli
pracownicy jednostek
organizacyjnej Lasów
Państwowych; inne
uprawnione osoby –
stosownie do zapisów
w regulaminach zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz stosownie
do charakteru danej
imprezy wielofunkcyjnej

Imprezy pracownicze poza godzinami
wykonywania zadań
służbowych przez
pracowników będących beneficjentami
świadczeń z tych
imprez – chyba że
zdecydowanie dominującą funkcją celu
danej imprezy wielofunkcyjnej jest funkcja
edukacyjna

Imprezy generujące świadczenia
kulturalno-oświatowe
Imprezy generujące świadczenia
rekreacyjno-sportowe
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4

5

Środki obrotowe
we władaniu
jednostek
organizacyjnych
Lasów
Państwowych

Pracownicy jednostek
organizacyjnych
Lasów Państwowych

Środki związane
z zakładowym
funduszem
świadczeń
socjalnych oraz
środki obrotowe – udział
środków zależny
od znaczenia
poszczególnych
funkcji celu
danej imprezy
wielofunkcyjnej

Pracownicy jednostek
organizacyjnych
Lasów Państwowych;
byli pracownicy jednostek organizacyjnej
Lasów Państwowych;
inne uprawnione
osoby – stosownie
do zapisów w regulaminach zakładowego
funduszu świadczeń
socjalnych jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych
oraz stosownie do
charakteru danej imprezy wielofunkcyjnej

Imprezy pracownicze poza godzinami
wykonywania zadań
służbowych przez
pracowników będących beneficjentami
świadczeń z tych
imprez – chyba że
zdecydowanie dominującą funkcją celu
danej imprezy wielofunkcyjnej jest funkcja
edukacyjna (edukacja
adresowana głównie
do pracowników jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych)

Imprezy integrujące społeczność
leśną Lasów Państwowych

Środki związane
z funduszem
leśnym

Imprezy integrujące społeczność
leśną Lasów Państwowych
w połączeniu z efektem edukacji
przyrodniczoleśnej

Środki związane
z funduszem
leśnym
w połączeniu
ze środkami
obrotowymi
poszczególnych
jednostek
organizacyjnych
Lasów
Państwowych

Pracownicy poszczególnych jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych

Imprezy pracownicze poza godzinami
wykonywania zadań
służbowych przez pracowników będących
beneficjentami świadczeń z tych imprez

Imprezy integrujące społeczność
leśną Lasów Państwowych
w połączeniu z efektem edukacji
przyrodniczoleśnej, a także
w połączeniu z poborem świadczeń kulturalno-oświatowych,
rekreacyjno-sportowych
(lub tylko w połączeniu z poborem
świadczeń kulturalno-oświatowych
lub rekreacyjno-sportowych)

Środki związane
z funduszem
leśnym
w połączeniu
ze środkami
obrotowymi
(jeżeli występuje
element
edukacyjny)
oraz środkami
związanymi
z ZFŚS poszczególnych
jednostek
organizacyjnych
Lasów Państwowych

Imprezy o funkcji
integracyjnej
Imprezy o funkcji
edukacyjnej

Imprezy
pracownicze
wielofunkcyjne

Imprezy pracownicze będące
przejawem
wspólnego
przedsięwzięcia
jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych
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Imprezy, będące
kombinacyjnym
połączeniem
imprez pracowniczych monofunkcyjnych

6

Imprezy pracownicze
mogą odbywać się
w ramach godzin
przeznaczonych na
realizację zadań służbowych przez pracowników będących beneficjentami świadczeń
z imprez edukacyjnych

Pracownicy poszczególnych jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych,
byli pracownicy jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych
oraz inne osoby
uprawnione – stosownie m.in. do zapisów
w regulaminach zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych
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Imprezy pracownicze towarzyszące naradom
gospodarczym,
szkoleniom lub
przedsięwzięciom w zakresie
promocji polskiego modelu
leśnictwa oraz
Lasów Państwowych, a także w
zakresie edukacji leśnej społeczeństwa

Narady gospodarcze,
szkolenia lub
przedsięwzięcia
promocyjne oraz
edukacyjne prowadzone przez
poszczególne
jednostki organizacyjne Lasów
Państwowych
z elementami
imprez pracowniczych

3
Imprezy pracownicze jako
imprezy towarzyszące

Imprezy, generujące świadczenia
kulturalno-oświatowe

Narady gospodarcze,
szkolenia lub
przedsięwzięcia
promocyjne
oraz edukacyjne
o charakterze
regionalnym

Imprezy
integracyjne

Narady gospodarcze,
szkolenia lub
przedsięwzięcia
promocyjne
oraz edukacyjne
o charakterze
centralnym

Imprezy
edukacyjne

5

6

Pracownicy jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych
i inne osoby, będące uprawnionymi
uczestnikami narad
gospodarczych, szkoleń lub przedsięwzięć
promocyjnych i edukacyjnych

Narady gospodarcze,
szkolenia lub przedsięwzięcia promocyjne
i edukacyjne co do
zasady powinny odbywać się w godzinach,
przeznaczonych
na realizację zadań
służbowych (w tym w
ramach delegacji służbowych); imprezy pracownicze towarzyszące powinny odbywać
się po wyczerpaniu
dziennego porządku
narady gospodarczej,
szkolenia czy działań
promocyjnych i edukacyjnych

Imprezy
wielofunkcyjne

2. Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzyści, członkowie organów i ciał opiniodawczych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w tym stałych zespołów
powołanych odrębnym zarządzeniem oraz dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, reprezentanci świata nauki,
kultury i sztuki, działacze organizacji pozarządowych, przedstawiciele mediów oraz osoby będące źródłem szczególnej wiedzy
i doświadczeń, mogą brać udział:
1) w imprezach pracowniczych Lasów Państwowych o charakterze integracyjnym i edukacyjnym (edukacja leśna społeczności leśnej), a także w imprezach wielofunkcyjnych,
realizujących m.in. wymienione funkcje integracyjne i edukacyjne;
2) we wszelkich imprezach pracowniczych towarzyszących:
a) naradom gospodarczym,
b) szkoleniom,
c) przedsięwzięciom w zakresie:
– promocji polskiego modelu leśnictwa,
– edukacji przyrodniczoleśnej społeczeństwa,
jeżeli ich udział w imprezach, o których mowa w pkt 1, oraz w
naradach, szkoleniach lub przedsięwzięciach, o których mowa w
pkt 2, jest uzasadniony potrzebami tych imprez, narad, szkoleń
lub przedsięwzięć (przekazywanie wiedzy, doświadczeń,
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4
Co do zasady
imprezy pracownicze powinny
być finansowane ze źródeł,
z których są
finansowane
przedsięwzięcia,
którym te imprezy towarzyszą,
z tym że za
dopuszczalne
należy uznać
sfinansowanie
lub dofinansowanie imprez
pracowniczych
ze źródeł, z
których imprezy
te są finansowane jako imprezy
autonomiczne

oddziaływanie integracyjne na społeczność leśną). Poczytuje
się, że udział powołanych osób nie następuje w celu poboru
świadczeń pracowniczych, lecz jest świadczeniem usług bez
wynagrodzenia za ewentualnym zwrotem kosztów przybycia na
imprezę staraniem własnym (jeżeli osoby te nie są delegowane
przez ich pracodawców) na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U.
2013 poz. 167), na podstawie stosownego wniosku o zwrot
kosztów oraz przy ewentualnym zapewnieniu wyżywienia w
trakcie trwania danej imprezy, narady, szkolenia lub przedsięwzięcia.
Formy organizacyjne imprez pracowniczych
§5
1. Wprowadza się do stosowania jako obowiązującą w Lasach
Państwowych następującą podstawową klasyfikację imprez
pracowniczych z punktu widzenia charakteru imprezy pracowniczej oraz formy organizacyjnej:
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Tabela nr 2. Klasyfikacja imprez pracowniczych z punktu widzenia charakteru imprezy pracowniczej oraz formy organizacyjnej
Charakter
imprezy
pracowniczej
1
Imprezy
wypoczynkowe

Imprezy
kulturalno-oświatowe

Forma organizacyjna
imprezy pracowniczej
(w nawiasie symbol formy)
2
Wycieczki wypoczynkowe
– krajowe i zagraniczne
[1]

Inne imprezy wypoczynkowe
[2 i]
Koncerty w wykonaniu
Orkiestry Reprezentacyjnej
Lasów Państwowych
[3]

Występy zespołów hejnalistów leśnych (z elementami współzawodnictwa)
[4]
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Charakterystyka danej formy organizacyjnej imprezy pracowniczej
w ujęciu standardowym
3
Istotą wycieczek wypoczynkowych jest krótkotrwały (w szczególności w ramach
tzw. wydłużonych weekendów) wyjazd pracowników jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych do atrakcyjnych wypoczynkowo miejsc czy miejscowości (na przykład
usytuowanych nad wybrzeżami morskimi, jeziorami czy na terenach górskich), przede
wszystkim w celu skorzystania z kąpieli słonecznych, wodnych, a także zabiegów odnowy biologicznej (w połączeniu z różnymi formami odpoczynku czynnego, np. w połączeniu z przejażdżkami kajakami, rowerami itp.)

Koncerty Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych najczęściej przybierają formy
tradycyjnych występów artystycznych dla publiczności (w wynajętych salach koncertowych, w ramach infrastruktury we władaniu Lasów Państwowych, w amfiteatrach lub na
otwartych przestrzeniach). Występy Orkiestry Reprezentacyjnej mogą także przybierać
formę paradną.
Jeżeli koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych stanowi imprezę pracowniczą o charakterze kulturalno-oświatowym, to w roli publiczności występują pracownicy
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, ich rodziny oraz inne osoby uprawnione
zgodnie z regulaminem ZFŚS do poboru świadczeń socjalnych o takim charakterze.
Jakkolwiek koncerty Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych mogą (za zgodą,
o której mowa w § 5 ust. 9) stanowić autonomiczne imprezy monofunkcyjne, to w praktyce są elementem autonomicznych imprez wielofunkcyjnych o charakterze regionalnym
lub ogólnopolskim albo elementem wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych. Koncerty Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych mogą
być imprezami pracowniczymi towarzyszącymi naradom gospodarczym, szkoleniom lub
przedsięwzięciom w zakresie promocji polskiego modelu leśnictwa oraz Lasów Państwowych, a także przedsięwzięciom w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa.
Jeżeli koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych stanowi część składową
imprezy wielofunkcyjnej (także wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych) lub stanowi ww. imprezę towarzyszącą, to publiczność stanowią
osoby uprawnione do uczestniczenia w danej imprezie (w danym przedsięwzięciu)
lub osoby uczestniczące w danej naradzie, szkoleniu czy w przedsięwzięciu promocyjnym
albo edukacyjnym. Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych może oczywiście
dawać koncerty (występować) poza imprezami pracowniczymi.
W ramach koncertów Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych prezentuje przede
wszystkim utwory o charakterze leśnym.
Szczegółowe zasady działania Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych ustala
odrębne zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
Działalność zespołów hejnalistów leśnych stanowi – utrwaloną tradycją – formę prowadzenia amatorskiej działalności kulturalno-oświatowej w poszczególnych nadleśnictwach i
innych jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.
Cykliczne spotkania członków zespołów hejnalistów leśnych w celu przeprowadzania prób i
innych przygotowań do występów nie stanowią elementu imprezy pracowniczej (choć takie
działania powinny być traktowane jako działalność kulturalno-oświatowa w danej jednostce
organizacyjnej Lasów Państwowych, znajdując odpowiedni wyraz w regulaminie ZFŚS).
Formą imprezy pracowniczej są natomiast występy zespołów hejnalistów, adresowane do
pracowników jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, przy której dany zespół funkcjonuje, a także do rodzin tych pracowników oraz innych osób uprawnionych. Występy hejnalistów należy tu traktować jako czynne uprawianie działalności kulturalnej w ramach imprezy
pracowniczej, zaś udział publiczności (pracowników Lasów Państwowych, ich rodzin, innych uprawnionych osób) – jako pobór świadczeń kulturalnych w ramach danej imprezy.
Co do zasady występy hejnalistów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie przybierają formy samoistnych imprez monofunkcyjnych (chyba że pozwala na to stosowna decyzja, wydana zgodnie z regulacją § 9 ust. 5).
Występy hejnalistów mogą natomiast stanowić element autonomicznej imprezy monofunkcyjnej (na przykład występ hejnalistów w połączeniu z występem Orkiestry Reprezentacyjnej
Lasów Państwowych) lub autonomicznych imprez wielofunkcyjnych (występy hejnalistów w
połączeniu z imprezami wypoczynkowymi, występy hejnalistów w połączeniu z wycieczkami
na grzyby i jagody, występy hejnalistów w ramach lokalnych obchodów Dni Lasu, występy
hejnalistów jako część składowa imprez integracyjnych).
Występy hejnalistów mogą też towarzyszyć na przykład uroczystym naradom gospodarczym, przeprowadzanym z okazji zbliżających się dni świątecznych.
Hejnaliści, działający przy danej jednostce organizacyjnej, mogą oczywiście występować
poza imprezami pracowniczymi (na przykład uświetniać zwieńczenie pertraktacji handlowo-prawnych prowadzonych w danej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych czy
występować w ramach promocji Lasów Państwowych). W takich jednak przypadkach odpowiednio ustalone koszty występu hejnalistów powinny być traktowane jako koszty prowadzenia działalności zarządczej w danej jednostce organizacyjnej
Lasów Państwowych.
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Hejnaliści, działający przy danej jednostce organizacyjnej, mogą ponadto występować
w ramach imprezy pracowniczej, przeprowadzanej przez inną jednostkę organizacyjną
Lasów Państwowych lub w zaspokojeniu potrzeb innej jednostki organizacyjnej Lasów
Państwowych (takie występy należy jednak traktować jako usługę wewnątrzinstytucjonalną danej jednostki organizacyjnej na rzecz jednostki organizacyjnej przeprowadzającej imprezę pracowniczą; za tę usługę jednostce organizacyjnej LP, przy której działają
hejnaliści, należy się wynagrodzenie, zaś poszczególni hejnaliści powinni występować w
ramach delegacji służbowej). Każdy hejnalista leśny – jako osoba fizyczna – ma prawo
do prezentowania swoich umiejętności z różnych okazji (rodzinnych, społecznych itp.)
z użyciem sprzętu muzycznego we władaniu Lasów Państwowych pod warunkiem uzyskania zgody pracodawcy oraz wniesienia do macierzystej jednostki organizacyjnej Lasów
Państwowych odpłatności za używanie tego sprzętu.
Poza przypadkami, o których mowa powyżej, rozwiązaniem standardowym są występy
solowe lub występy zespołów hejnalistów w ramach współzawodnictwa prowadzonego
podczas obchodów Dni Lasu: regionalnych oraz centralnych (współzawodnictwo hejnalistów w ramach obchodów Dni Lasu).
Jeżeli udział we współzawodnictwie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przewiduje regulamin ZFŚS jednostki organizacyjnej, przy której działają hejnaliści leśni, jednostka
ta dokonuje zgłoszenia ich występów solowych lub zespołowych w ramach obchodów
regionalnych Dni Lasu.
Pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, członkowie ich rodzin
oraz inne osoby, uczestniczące w regionalnych obchodach Dni Lasu i przysłuchujący się
występom hejnalistów, przez aklamację lub w innym trybie dokonują wyboru trzech najlepszych hejnalistów w kategorii występów solowych oraz trzech najlepszych
zespołów hejnalistów.
Najlepszy hejnalista solowy oraz najlepszy zespół hejnalistów, wyłonieni podczas regionalnych obchodów Dni Lasu, dają występy w trakcie centralnych obchodów
Dni Lasu.
Wyłonienie najlepszych trzech hejnalistów Lasów Państwowych oraz trzech
najlepszych zespołów hejnalistów Lasów Państwowych dokonuje się per analogiam do
wyboru najlepszych hejnalistów oraz zespołów hejnalistów w trakcie regionalnych obchodów Dni Lasu.
Najlepszy hejnalista Lasów Państwowych oraz najlepszy zespół hejnalistów Lasów Państwowych prezentują swoje umiejętności podczas dorocznej Pielgrzymki Leśników
na Jasną Górę
Do występów leśnych zespołów muzycznych, zespołów tanecznych, chórów leśnych,
Występy leśnych zespołów
muzycznych (także występy solowe), recytatorów oraz bajarzy leśnych należy odpowiednio odnosić charakterystykę imprez
pracowniczych, obejmujących występy hejnalistów leśnych
zespołów tanecznych, chórów
leśnych, recytatorów oraz bajarzy
leśnych (z elementami
współzawodnictwa)
[5]
Wabienie zwierzyny stanowi czynność wykorzystywaną w praktyce w ramach uprawiaPrezentacja wabienia zwierzyny
nia łowiectwa. Polega ono na naśladowaniu odgłosów zwierzęcych przez myśliwego
oraz inne naśladownictwo odgłosów
lub osobę towarzyszącą w celu zwabiania zwierzynę łownej. Oprócz naśladownictwa
fauny leśnej
(z elementami współzawodnictwa) odgłosów zwierzęcych celem wabienia zwierzyny łownej niemała część leśników opanowała umiejętność naśladownictwa odgłosów fauny leśnej dla samego naśladownictwa.
[6]
Prezentacja naśladownictwa odgłosów zwierząt leśnych stanowi
bez wątpienia oryginalną atrakcję kulturalną samą w sobie.
Do występów osób naśladujących odgłosy zwierząt należy stosować odpowiednio
charakterystykę imprez pracowniczych, obejmujących występy zespołów hejnalistów
leśnych
Plenery artystyczne – rzeźbiarskie
Amatorska twórczość artystyczna leśników najczęściej jest działalnością hobbistyczną,
(rzeźba w drewnie),
prowadzoną poza godzinami pracy w ramach własnych gospodarstw domowych;
plenery malarskie
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych może przybierać
[7]
formę działalności zorganizowanej (działalność kół artystycznych), dofinansowywanej
ze środków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
(jeżeli taki regulamin przewiduje).
Działalność artystyczna, o której mowa powyżej, nie jest przejawem (częścią składową)
imprezy pracowniczej.
Imprezami pracowniczymi mogą być plenery artystyczne.
Na mocy niniejszego zarządzenia – kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych mogą przeprowadzać plenery artystyczne jako części składowe imprez
w zakresie przedsięwzięć promocyjnych z elementami funkcji integracyjnej
oraz edukacji leśnej społeczeństwa.
Przeprowadzenie pleneru artystycznego powinno być oczywiście uzależnione
od odpowiedniego zapisu w regulaminie ZFŚS.
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Uczestnikami plenerów artystycznych są z jednej strony twórcy amatorzy (pracownicy
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz członkowie ich rodzin – legitymujący się uzdolnieniami artystycznymi) oraz publiczność (pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, członkowie rodzin tych pracowników oraz inne osoby,
biorące udział w imprezie promocyjnej, a w ramach tego udziału śledzące postęp
w wykonywaniu rzeźb oraz obrazów).
Publiczność w drodze consensusu lub w innym trybie dokonuje wyboru rzeźb
oraz obrazów do prezentacji wystawienniczej w ramach regionalnych obchodów
Dni Lasu (pierwsza selekcja).
W trakcie regionalnych obchodów Dni Lasu następuje per analogiam wybór dzieł
do prezentacji wystawienniczej w ramach centralnych obchodów Dni Lasu.
W trakcie centralnych obchodów Dni Lasu uczestnicy typują dzieła do rocznej prezentacji wystawienniczej w salach Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie
Efekty amatorskiej twórczości artystycznej, powstające poza działalnością plenerową,
Amatorska twórPrezentacje
powinny stanowić element imprez pracowniczych o charakterze wystawienniczym
czość artystyczna
amatorskiej
(rzeźby w drewnie, fotografie przyrodnicze, dzieła malarskie itp.) lub przybierających
leśników
twórczości
artystycznej w zakresie wykony- formę prezentacji festiwalowych (filmy amatorskie). Co do zasady wystawy i prezentacje
festiwalowe powinny stanowić element imprez integracyjnych (organizowanych z okazji
wania rzeźb
leśników
lokalnych, regionalnych oraz centralnych obchodów Dni Lasu).
w drewnie
(z elementami
W trakcie wystaw lokalnych (lub lokalnych przeglądów filmowych) publiczność wybiera
[8]
działalności
dzieła do wystaw regionalnych lub przeglądów regionalnych.
wystawienAmatorska twórW trakcie wystaw regionalnych (lub przeglądów regionalnych) publiczność typuje dzieła
niczej lub
czość artystyczna
do wystaw centralnych (przeglądów centralnych).
przeglądów
leśników
Najlepsze dzieła twórczości amatorskiej są prezentowane w salach Ośrodka Kultury
filmowych)
w zakresie filmów
Leśnej w Gołuchowie
oraz fotografii
przyrodniczej
[9]
Amatorska twórczość artystyczna
leśników
w zakresie malarstwa
[10]
Inne imprezy,
będące przejawem
amatorskiej twórczości artystycznej
leśników
[11 i]
Wielu leśników uprawia łowiectwo, z czym często wiąże się utrzymywanie psów myśliwPrezentacje dokonań w zakresie
skich. Psy myśliwskie, będące własnością myśliwych, są układane do pracy użytkowej
ułożenia psów myśliwskich
staraniem własnym myśliwego (choć zwykle z wykorzystaniem usług osób fizycznych i
oraz ptaków drapieżnych
innych podmiotów).
[11]
W rozwiązaniu standardowym prezentacje dokonań w zakresie ułożenia psów myśliwskich mogą stanowić imprezy pracownicze, wchodzące w skład centralnych obchodów
Dni Lasu.
Prezentacja psów myśliwskich zasadniczo powinna być dokonywania w dwóch kategoriach: w kategorii posokowców (podążanie po śladzie sztucznie założonym)
oraz w kategorii psów aportujących.
Wyboru najlepszej prezentacji dokonują uczestnicy centralnych obchodów Dni Lasu
Plenerowe
Jeżeli przewiduje to regulamin ZFŚS danej jednostki organizacyjnej Lasów PaństwoPrzedstawienia
[12]
wych – w jednostce tej mogą działać amatorskie koła teatralne.
i inscenizacje
kameralne
Działalność takich kół zainteresowań w zakresie prób i przygotowań nie jest jeszcze
[13]
przejawem imprezy pracowniczej.
Przejawem imprezy pracowniczej są natomiast przedstawienia i inscenizacje leśników
– aktorów amatorów.
Mogą one przybierać formę przedstawień plenerowych, w których uczestniczą pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych jako aktorzy amatorzy oraz publiczność (pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, ich rodziny
oraz inne uprawnione osoby).
Według rozwiązania standardowego plenerowe przedstawienia i inscenizacje powinny
być częścią składową regionalnych obchodów Dni Lasu oraz centralnych obchodów
Dni Lasu.
Plenerowe przedstawienia i inscenizacje powinny upamiętniać ważne wydarzenia historyczne z udziałem leśników lub z wykorzystaniem lasów (na przykład potyczki partyzanckie z okresu II wojny światowej, przemarsz wojsk z rozwinięciem w lasach obozów
na odpoczynek, akcje zwalczania wielkoobszarowych pożarów lasów,
dawne technologie prac hodowlanych itd., itp.)
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Kameralne Co do zasady kameralne przedstawienia i inscenizacje powinny przybierać formę wystę[13]
pów leśników – aktorów amatorów w trakcie imprez „choinkowych” oraz wielkanocnych
dla dzieci rodzin leśnych.
Przedstawienia kameralne (o tematyce leśnej) mogą także stanowić część składową
lokalnych, regionalnych oraz centralnych obchodów Dni Lasu
Wycieczki krajoznawcze
Wycieczki krajoznawcze oraz kulturoznawcze mogą być przeprowadzane, jeżeli taką
(w tym w zakresie poznawania
formę imprez kulturalno-oświatowych dla pracowników jednostek organizacyjnych,
obcych krajów)
członków ich rodzin oraz innych uprawnionych osób przewiduje regulamin ZFŚS. Stan[14]
dardowo wycieczki krajoznawcze oraz kulturoznawcze powinny być przeprowadzane
przez poszczególne jednostki organizacyjne Lasów Państwowych lub w ramach wspólWycieczki kulturoznawcze
nego działania do trzech jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
(w tym do Ośrodka Kultury Leśnej
– z wykorzystaniem kompleksowej usługi wyspecjalizowanych biur (agencji)
w Gołuchowie)
turystycznych. Wycieczki krajoznawcze oraz kulturoznawcze mogą stanowić element
[15]
imprezy wielofunkcyjnej
Inne imprezy kulturalno-oświatowe
[16 i]
Imprezy
Leśne rajdy piesze
rekreacyjne
[17]

Leśne
rajdy rowerowe
[18]
Leśne rajdy konne
[19]

Leśne
spływy kajakowe
[20]

Grzybobrania
i jagodobrania
[21]
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Standardowo w Lasach Państwowych może mieć miejsce Doroczny Ogólnopolski Rajd
Leśników, będący ogólnopolską imprezą o dominującym charakterze rekreacyjnym.
Uczestnictwo w Dorocznym Ogólnopolskim Rajdzie Leśników powinno zostać odpowiednio uwzględnione w regulaminach ZFŚS poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. W praktyce jest to impreza wielofunkcyjna,
zawiera bowiem elementy integracyjne oraz edukacyjne. Zgodnie z utrwaloną praktyką
Doroczny Ogólnopolski Rajd Leśników jest przeprowadzany wspólnie ze związkami
zawodowymi, każdego roku na terenie innej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
Doroczny Ogólnopolski Rajd Leśników obejmuje dojazd do miejsc startu, wielodniową
wędrówkę pieszą kilkoma trasami gwiaździstymi do miejsca zgromadzenia centralnego
(w ramach wędrówki pieszej uczestnicy mają do wykonania zadania, w tym w zakresie
edukacji leśnej społeczeństwa). W miejscu zgromadzenia centralnego odbywa się podsumowanie dokonań Rajdu. Część Rajdu w miejscu zgromadzenia centralnego
ma w dużej mierze charakter integracyjny
Z mocy niniejszego zarządzenia – w Lasach Państwowych może być organizowany
Doroczny Rajd Rowerowy Leśników jako impreza towarzysząca Dorocznemu Ogólnopolskiemu Rajdowi Leśników. Charakterystykę Dorocznego Ogólnopolskiego Rajdu
Leśników należy odnosić odpowiednio
do Dorocznego Rajdu Rowerowego Leśników
Z mocy niniejszego zarządzenia – w Lasach Państwowych może być organizowany Doroczny Rajd Konny Leśników jako impreza towarzysząca Dorocznemu Ogólnopolskiemu
Rajdowi Leśników. Doroczny Rajd Konny Leśników
jest przeprowadzany z użyciem koni, stanowiących własność prywatną gospodarstw domowych leśników lub koni, utrzymywanych w ramach obiektów sportowo-rekreacyjnych,
mających formę stadnin. Doroczny Rajd Konny Leśników nie może być przeprowadzany
z użyciem koni służbowych Straży Leśnej. Konie, używane
do prowadzenia gospodarki łowieckiej lub działalności zarobkowej w nadleśnictwach,
mogą być używane do przeprowadzenia Dorocznego Rajdu Konnego Leśników
pod warunkiem odpowiedniej zapłaty na rzecz działalności zarobkowej nadleśnictwa
w ramach odpłatności ponoszonej przez uczestników Rajdu lub ponoszonej z wykorzystaniem środków ZFŚS (jako koszty imprezy pracowniczej). Do przeprowadzenia Rajdu
mogą być używane konie najmowane od podmiotów zewnętrznych lub w ramach usług
wewnątrzinstytucjonalnych. Charakterystykę Dorocznego Ogólnopolskiego Rajdu
Leśników należy odnosić odpowiednio do Dorocznego Rajdu Konnego Leśników
Z mocy niniejszego zarządzenia – w Lasach Państwowych dopuszcza się przeprowadzanie Dorocznego Spływu Kajakowego Leśników. W każdym przypadku, gdy jest to
tylko możliwe, Doroczny Spływ Kajakowy Leśników powinien być integrowany z Dorocznym Rajdem Leśników. Jeżeli połączenie Dorocznego Spływu Kajakowego Leśników
z Dorocznym Rajdem Leśników nie jest w danym roku możliwe – spływ może być przeprowadzany jako odrębne impreza.
W każdym przypadku, w którym jest to możliwe, zapewnianie sprzętu (kajaków) powinno należeć do podmiotów wyspecjalizowanych w organizowaniu oraz przeprowadzaniu
spływów kajakowych. Dopuszczalne jest używanie kajaków własności uczestników
spływów, jak również wynajmowanie kajaków od podmiotów zewnętrznych. Charakterystykę Dorocznego Ogólnopolskiego Rajdu Leśników należy odnosić odpowiednio do
Dorocznego Spływu Kajakowego Leśników
Grzybobrania oraz jagodobrania mogą być przeprowadzane, jeżeli taką formę imprez
rekreacyjno-użytkowych dla pracowników jednostek organizacyjnych, członków ich
rodzin oraz innych uprawnionych osób przewiduje regulamin ZFŚS. Standardowo
grzybobrania oraz jagodobrania powinny być przeprowadzane przez poszczególne
jednostki organizacyjne Lasów Państwowych lub w ramach wspólnego działania
do trzech jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
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Inne imprezy
rekreacyjne
[22 i]
Leśne biegi
długodystansowe
[23]

Z mocy niniejszego zarządzenia – w Lasach Państwowych dopuszcza się przeprowadzanie Dorocznego Biegu Długodystansowego Leśników po drogach i duktach leśnych.
Corocznie Doroczny Bieg Długodystansowy Leśników po drogach i duktach leśnych powinien być przeprowadzany na terenie innej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
W biegu mogą brać udział pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
członkowie ich rodzin i inne uprawnione osoby – pod warunkiem zamieszczenia odpowiednich zapisów w regulaminach ZFŚS tych jednostek. Standardowo na miejscu mety
Dorocznego Biegu Długodystansowego Leśników powinna odbywać impreza pracownicza w dużej mierze o charakterze integracyjnym
Z mocy niniejszego zarządzenia – w Lasach Państwowych dopuszcza się przeprowaLeśne biegi
na orientację
dzanie Dorocznego Biegu Leśników na Orientację po terenach leśnych.
[24]
Charakterystykę Dorocznego Biegu Leśników na Orientację należy odnosić
do Dorocznego Biegu Długodystansowego Leśników odpowiednio
Regaty żeglarskie
Z mocy niniejszego zarządzenia – w Lasach Państwowych dopuszcza się przeprowaleśników
dzanie Dorocznych Regat Leśników po wodach jezior Warmii i Mazur. Co do zasady
[25]
jednostką wiodącą Regat powinno być inne nadleśnictwo w zasięgu terytorialnym regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie lub Białymstoku. Warunkiem uczestnictwa pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, członków ich rodzin
oraz innych uprawnionych osób powinno być utrwalenie regat żeglarskich –
jako pracowniczej imprezy sportowej – w regulaminie ZFŚS tych jednostek. Doroczne
Regaty Leśników mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem jachtów, stanowiących
własność uczestników, lub jachtów wynajętych od podmiotów zewnętrznych.
Jeżeli w ramach danej jednostki organizacyjnej działa socjalny obiekt rekreacyjno-sportowy, na wyposażeniu którego znajdują się jachty, mogą być one również wykorzystywane do przeprowadzenia Dorocznych Regat Leśników po wodach jezior Warmii i Mazur.
Co do zasady załogi jachtów, uczestniczących w Regatach, są obowiązane dopłynąć
w określonej dacie i godzinie do brzegu jeziora, stykającego się z gruntami
w zarządzie określonego nadleśnictwa (w tym miejscu powinna być możliwość zacumowania jachtów). Spośród uczestników Regat w drodze consensusu lub w innej procedurze jest wybierany komandor Regat, poruszający się jachtem z silnikiem spalinowym
lub elektrycznym (komandor kieruje startem poszczególnych jednostek pływających, a
następnie jako pierwszy dociera do linii mety). Ze względu na oczywistą różnorodność
klas jachtów – poszczególne grupy jednostek pływających nie przystępują
do regat o tym samym czasie (jako ostatnie do regat przystępują jachty o najwyższej
klasie szybkości). Zadaniem poszczególnych załóg jest dopłynięcie do miejsca mety
(brzeg jeziora stykający się z gruntami w zarządzie nadleśnictwa z możliwością zacumowania jednostki pływającej). Po zakończeniu regat na gruntach w zarządzie Lasów
Państwowych odbywa się impreza podsumowująca, mająca charakter w dużej części
imprezy integracyjnej. Nieprawidłowości w przebiegu regat (włączanie silników, naruszenia sztuki żeglarskiej) są zgłaszane przez uczestników regat i podlegają rozstrzygnięciu
w drodze consensusu (z głosem rozstrzygającym przypadającym komandorowi Regat)
przed ogłoszeniem wyniku
Zawody pływania
Z mocy niniejszego zarządzenia – w Lasach Państwowych dopuszcza się przeprowadługodystansowego dzanie Dorocznych Amatorskich Zawodów w Pływaniu Długodystansowym Leśników.
[26]
Co do zasady impreza pracownicza, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna
być integrowana z Dorocznymi Regatami Leśników. Do Dorocznych Amatorskich
Zawodów w Pływaniu Długodystansowym Leśników charakterystykę Dorocznych Regat
Leśników należy odnosić odpowiednio
Biegi narciarskie
Zgodnie z utrwalonym zwyczajem – w Lasach Państwowych jest przeprowadzany Doleśników
roczny Narciarski Bieg Piastów Leśników z Nadleśnictwem Szklarska Poręba
[27]
jako jednostką wiodącą. Bieg jest przeprowadzany po trasie, rezerwowanej corocznie
dla Ogólnopolskiego Biegu Piastów.
Uczestnictwo pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, ich rodzin
oraz innych uprawnionych osób w Dorocznym Narciarskim Biegu Piastów jest uzależnione od odpowiednich zapisów w regulaminie ZFŚS tych jednostek.
Przed rozpoczęciem Biegu jego uczestnicy wybierają w drodze consensusu komandora
Biegu. Po zakończeniu Dorocznego Narciarskiego Biegu Piastów Leśników na otwartej
przestrzeni odbywa się impreza wieńcząca, mająca przede wszystkim charakter
imprezy integracyjnej
Turnieje
piłki
Zgodnie z utrwalonym zwyczajem – w Lasach Państwowych corocznie
nożnej
jest przeprowadzany Turniej Piłki Nożnej Leśników. Turniej Piłki Nożnej Leśników
[28]
jest imprezą o statusie ogólnopolskim. Każda jednostka organizacyjna Lasów Państwowych (nadleśnictwo, regionalna dyrekcja Lasów Państwowych, Dyrekcja Generalna
Lasów Państwowych oraz zakład Lasów Państwowych) może wystawiać
do turnieju po jednej drużynie piłki nożnej pod warunkiem usankcjonowania tej formy
socjalnych świadczeń sportowych w regulaminie ZFŚS.
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Drużynę tworzy grupa inicjatywna, licząca trzy osoby, która spośród siebie wybiera
w drodze consensusu trenera – amatora. Zainteresowane osoby zgłaszają na zasadzie
dobrowolności do trenera swój akces do drużyny w charakterze potencjalnych zawodników,
sędziów oraz innych osób funkcyjnych. Przed każdym meczem trener kompletuje konkretny
skład drużyny (z wyjątkiem sędziów).
W skład drużyny piłki nożnej (zawodników, trenerów, innych osób wspomagających) mogą
wchodzić pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, członkowie ich rodzin
oraz inne uprawnione osoby – stosownie do zapisów w regulaminie ZFŚS.
Treningi drużyny piłki nożnej oraz inne spotkania przygotowawcze członków tych drużyn nie
stanowią przejawu sportowych imprez pracowniczych, choć są przejawami poboru świadczeń sportowych, o których mowa w przepisach dotyczących ZFŚS.
Koszty kreowania (tworzenia) drużyny piłki nożnej zmniejszają stan ZFŚS i powinny być
odnoszone odpowiednio do kosztów świadczeń sportowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz do kosztów meczów piłki nożnej rozgrywanych pomiędzy drużynami
poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
Mecze piłki nożnej rozgrywane pomiędzy drużynami poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych są przejawem imprez pracowniczych w rozumieniu niniejszego
zarządzenia. W decyzji Dyrektora Generalnego w sprawie Turnieju Piłki Nożnej Leśników
ustalana jest, za jej zgodą, osoba pełniąca funkcję komandora Turnieju. Działanie komandora Turnieju należy traktować jako usługę wewnętrznątrzinstytucjonalną. Komandor Turnieju
przyjmuje zgłoszenia drużyn
do rozgrywek w ramach Turnieju Piłki Nożnej Leśników oraz podczas Dorocznego Spotkania
Opłatkowego przeprowadza publicznie losowanie rozgrywek w „obrębie” poszczególnych
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (daty rozgrywania meczów
oraz drużyny biorące udział w poszczególnych meczach). Wyniki losowania –
jako wiążące z możliwością zmiany dat, uzgodnionej pomiędzy stronami
– są przekazywane do wiadomości poszczególnych trenerów.
Przed każdym meczem piłki nożnej – osoby, pełniące funkcje trenerów drużyn, ustalają
w drodze consensusu, za ich zgodą, pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (innych jednostek organizacyjnych niż jednostki organizacyjne, wystawiające drużyny do danego meczu) do pełnienia funkcji sędziów. Działalność sędziów należy traktować
jako usługę wewnętrzną w rozumieniu załącznika nr … do niniejszego zarządzenia.
Rozgrywki są prowadzone według zasady: mecz i rewanż.
Turniej Piłki Nożnej Leśników dzieli się w danym roku na dwie fazy: fazę rozgrywek regionalnych oraz fazę rozgrywek międzyregionalnych.
W fazie rozgrywek regionalnych mecze są rozgrywane pomiędzy drużynami, wystawianymi
przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w zasięgu jednej regionalnej dyrekcji
Lasów Państwowych z tym, że drużyna Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych prowadzi
rozgrywki w „obrębie” regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, natomiast
drużyny zakładów Lasów Państwowych w „obrębie” tych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, w których zasięgu terytorialnym mieszczą się ich siedziby.
W Turnieju Piłki Nożnej Leśników obowiązuje punktacja jak w rozgrywkach ligowych
(3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis, 0 punktów za mecz przegrany, z tym że przy
równej liczbie punktów wyżej plasowana jest drużyna z większą liczbą strzelonych bramek,
pomniejszoną o liczbę bramek utraconych). Obowiązkiem sędziego głównego jest przekazywanie sprawozdania z rozegranego meczu do komandora Turnieju.
Meczom piłkarskim w fazie rozgrywek regionalnych kibicują pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, które wystawiły drużyny do meczu, członkowie ich rodzin oraz
inne uprawnione osoby (stosownie do zapisów w regulaminach ZFŚS).
Po zakończeniu meczu odbywa się impreza pracownicza głównie o charakterze integracyjnym. W imprezie tej biorą udział zawodnicy, trenerzy, inne osoby funkcyjne, osoby kibicujące
swoim drużynom.
Mecze są rozgrywane z wykorzystaniem socjalnych obiektów rekreacyjno-sportowych we
władaniu Lasów Państwowych lub z wykorzystaniem obiektów we władaniu podmiotów
zewnętrznych. Po zakończeniu fazy rozgrywek regionalnych – do fazy międzyregionalnych
przechodzą drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w ramach danej regionalnej dyrekcji
Lasów Państwowych.
W ramach swoich obowiązków komandor Turnieju zwołuje spotkanie z trenerami
celem przeprowadzenia w ich obecności losowania rozgrywek.
Do rozgrywek w fazie międzyregionalnej – uwagi o rozgrywkach w fazie regionalnej
należy odnosić odpowiednio
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3
Z mocy niniejszego zarządzenia – w Lasach Państwowych mogą być przeprowadzane
corocznie (lub co kilka lat): Turniej Piłki Siatkowej Leśników, Turniej Tenisa Stołowego
Leśników, Turniej Szachowy Leśników oraz Turniej Brydżowy Leśników.
Do turniejów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, charakterystykę
Turnieju Piłki Nożnej Leśników należy odnosić odpowiednio

W rozwiązaniu standardowym przemarsze i parady jako forma integracji społeczności
leśnej stanowią element (część składową) imprez monofunkcyjnych
oraz imprez wielofunkcyjnych.
Przemarsze i parady mogą też stanowić imprezy towarzyszące naradom, szkoleniom,
imprezom promocyjnym oraz imprezom edukacyjnym.
Przemarsze i parady są przeprowadzane zarówno przez poszczególne jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (stanowiąc na przykład element imprezy integracyjnej,
związanej z „ostatnią” drogą pracowników lub byłych pracowników danej jednostki). Przemarsze i parady mogą być też elementem imprez regionalnych czy ogólnopolskich
(na przykład przemarsz paradny w ramach głównej imprezy integracyjnej w Lasach Państwowych – Dorocznej Pielgrzymki Leśników na Jasną Górę).
Z mocy niniejszego zarządzenia – przemarsze i parady w Lasach Państwowych
(z wyjątkiem przemarszów związanych z „ostatnią” drogą pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych albo mających charakter
procesyjny – tutaj porządek przemarszu jest ustalany zgodnie z procedurami zewnętrznymi) powinny mieć następujący porządek: paradzie przewodniczy osoba, wyznaczona
w decyzji, która zajmuje miejsce na początku kolumny marszowej. Paradę otwiera zespół
hejnalistów, zespół muzyczny czy (w przypadku imprez szczególnych) Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych.
W następnej kolejności podąża poczet sztandarowy danej jednostki organizacyjnej
Lasów Państwowych lub poczty sztandarowe jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, zakładów LP o zasięgu krajowym, nadleśnictw oraz zakładów o zasięgu
regionalnym). Jeżeli poczet sztandarowy wystawiają w ramach danego przemarszu
podmioty zewnętrzne, to im przypada pierwszeństwo przed pocztami sztandarowymi
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Poczty sztandarowe jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych tego samego szczebla sytuują się w kolumnie marszowej
zgodnie z porządkiem alfabetycznym nazw własnych tych jednostek.
Jeżeli przemarsz ma charakter imprezy regionalnej lub ogólnopolskiej, za pocztami
sztandarowymi podążają (bez ustalania sztywnego usytuowania w kolumnie marszowej):
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych z zastępcami, członkowie ciał opiniodawczo-doradczych: Duszpasterstwa Leśnego, Bractwa Leśnego, Kombatantów itd., dyrektorzy
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, osoby zaproszone przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (w tym członkowie administracji rządowej, członkowie Parlamentu, przedstawiciele
Polskiego Związku Łowieckiego, przedstawiciele świata nauki itd.).
Po tej grupie osób w kolumnie marszowej podążają nauczyciele oraz uczniowie szkół
leśnych, a za nimi (z uwzględnieniem zasady ustalania kolejności w porządku alfabetycznym): pracownicy zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, pracownicy
zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych w zasięgu terytorialnym
poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (dyrekcji regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśnictw oraz zakładów o zasięgu regionalnym)
Z mocy niniejszego zarządzenia – w Lasach Państwowych w ramach integracji pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych mogą odbywać się integracyjne
zgromadzenia, zloty, zjazdy oraz sesje integracyjne o charakterze ogólnopolskim. Warunkiem przeprowadzania zgromadzeń, zlotów, zjazdów oraz sesji integracyjnych jest
usankcjonowanie takich imprez w PUZP.
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Spotkania biesiadne
[37]

Imprezy edukacyjne (edukacja społeczności leśnej)

Inne imprezy integracyjne
[38 i]
Zgromadzenia, zloty, zjazdy
oraz sesje tematyczne – plenarne
lub kameralne
[39]

Objazdy poznawcze
[40]

3
Zgromadzeń, zlotów, zjazdów oraz sesji integracyjnych nie należy mylić z naradami
gospodarczymi. Zgromadzenia, zloty, zjazdy oraz sesje jako imprezy integracyjne
tym różnią się od narad gospodarczych, że – po pierwsze – w tych imprezach biorą
udział pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych różnych szczebli
oraz zajmujący różne stanowiska pracy; po drugie – spotkania te nie mają rygorystycznie
ustalonej tematyki, służąc spotkaniom towarzyskim („po latach”), wymianie doświadczeń i
poglądów, a także wysłuchaniu przesłań integracyjno-motywacyjnych Dyrektora Generalnego (także osób cieszących się powszechnym autorytetem). Co do zasady zgromadzenia, zloty, zjazdy oraz sesje integracyjne stanowią część składową imprez wielofunkcyjnych, w tym związanych z poborem świadczeń kulturalnych (na przykład
w zakresie zaspokajania potrzeb religijnych). Ze względu na to, że zgromadzenia, zloty,
zjazdy oraz sesje integracyjne stanowią na ogół część składową imprez wielofunkcyjnych
mogą w nich brać udział członkowie rodzin pracowników jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych oraz inne uprawnione osoby – stosownie do zapisów w regulaminie ZFŚS.
Zgromadzeń, zlotów, zjazdów oraz sesji integracyjnych nie należy mylić ze spotkaniami
integracyjnymi, przeprowadzanymi z inicjatywy osób prywatnych (zjazdy absolwentów
szkół leśnych, spotkania towarzyskie uczestników dyskusji na forach leśnych). Spotkania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, należy przeprowadzać z uwzględnieniem
przepisów o stowarzyszeniach (zjazdy w formie stowarzyszeń zwykłych) oraz bez udziału
środków pieniężnych we władaniu Lasów Państwowych
Spotkania biesiadne stanowią formę imprez integracyjnych, których istotą jest możliwość
wymiany poglądów i doświadczeń w trakcie wspólnego spożywania posiłku. Spotkania
biesiadne mogą przybierać postać tradycyjną, ale również spotkań na otwartych przestrzeniach (na przykład przy ognisku). Spotkań biesiadnych nie należy mylić
z serwowaniem posiłków podczas narad gospodarczych czy szkoleń. W rozwiązaniu
standardowym – spotkania biesiadne nie powinny stanowić imprez samoistnych. Mogą
natomiast stanowić część składową imprez monofunkcyjnych, a najczęściej stanowią
część składową imprez wielofunkcyjnych. Podczas spotkań biesiadnych należy dążyć do
serwowania żywności o podwyższonej jakości oraz posiłków z darów lasu

Imprezy edukacyjne jako imprezy pracownicze mają na celu wzbogacenie wiedzy przyrodniczoleśnej osób tworzących społeczność leśną. Granicę między imprezami edukacyjnymi a szkoleniami wyznacza stopień sformalizowania procesu zdobywania wiedzy
przyrodniczoleśnej. W trakcie imprez edukacyjnych przekaz wiedzy przyrodniczoleśnej
nie jest sformalizowany (ani zhierarchizowany – w imprezach edukacyjnych uczestniczą
pracownicy jednostek organizacyjnych, zajmujący różne stanowiska pracy).
Imprezy edukacyjne mogą przybierać formę zgromadzeń, zlotów, zjazdów oraz sesji
tematycznych w obiektach zamkniętych lub na otwartej przestrzeni.
W trakcie imprez edukacyjnych mogą być wygłaszane uroczyste wykłady osób, cieszących się szczególnym autorytetem w społeczności leśnej. Uczestnicy imprez edukacyjnych mogą dzielić się własnymi doświadczeniami oraz prowadzić dyskusje warsztatowe.
Elementem imprez integracyjnych mogą być praktyczne prezentacje: rozwiązań technologicznych, funkcjonowania maszyn i urządzeń, efektów zastosowania różnych technik i
procesów technologicznych (z możliwością praktycznych prób zastosowań
przez uczestników imprezy).
Szczególnym przypadkiem imprez edukacyjnych mogą być zjazdy leśników-samorządowców (w trakcie tych imprez podmiotami edukowanymi powinni być z jednej strony
leśnicy-samorządowcy, a z drugiej strony pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych, zwłaszcza pracownicy managementu).
Imprezy edukacyjne mogą być imprezami samoistnymi (o charakterze regionalnym
lub ogólnopolskim). Mogą też być elementami imprez monofunkcyjnych
oraz wielofunkcyjnych, jak również mogą stanowić ww. imprezy towarzyszące
Objazdy poznawcze stanowią formę imprez edukacyjnych, których istotą jest przemieszczanie się uczestników od miejsca do miejsca w obrębie lasów. Do objazdów
poznawczych charakterystykę zgromadzeń, zlotów, zjazdów oraz sesji tematycznych
należy stosować odpowiednio. Objazdy poznawcze mogą standardowo stanowić element
imprez pracowniczych mono- lub wielofunkcyjnych, jak również imprezę towarzyszącą
naradom gospodarczym

Inne imprezy edukacyjne
[41 i]
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2. Imprezy pracownicze, określone w ust. 1 – Tabeli nr 2 jako inne
[i], mogą być przeprowadzane pod warunkiem zatwierdzenia ich
formy w wykonaniu regulacji niniejszego zarządzenia.
3. Imprezy pracownicze, określone w ust. 1 – Tabeli nr 2 pod
względem standardowej charakterystyki, mogą być przeprowadzane przy innej ich charakterystyce pod warunkiem zatwierdzenia odmiennej charakterystyki w wykonaniu regulacji niniejszego zarządzenia.
4. Każda z imprez, określonych w ust. 1 – Tabeli nr 2, może być
częścią składową imprezy monofunkcyjnej oraz wielofunkcyjnej
albo imprezą towarzyszącą, jeżeli nie sprzeciwia się temu jej
charakterystyka standardowa. Regulacje ust. 2 i 3 stosuje się
odpowiednio.
5. Występy Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych
należy każdorazowo traktować jako usługę świadczoną przez
Zespół Szkół Leśnych w Tucholi, także w przypadkach, w których
Orkiestra Reprezentacyjna występuje poza imprezami pracowniczymi.
6. Poza imprezami pracowniczymi (w tym wyżej wymienionymi
imprezami towarzyszącymi), przeprowadzanymi przez daną
jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych (jednostki organizacyjnie Lasów Państwowych) lub przeprowadzanymi jako
pracownicze imprezy regionalne czy ogólnopolskie, jak również
poza imprezami pracowniczymi, będącymi przejawem wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – występy lub prezentacje:
a) hejnalistów leśnych;
b) solistów i zespołów muzycznych;
c) zespołów tanecznych;
d) chórów leśnych, recytatorów i bajarzy leśnych i naśladowców
odgłosów fauny leśnej;
e) dokonań w zakresie amatorskiej twórczości artystycznej leśników;
f) dokonań w zakresie ułożenia psów myśliwskich i ptaków
drapieżnych;
g) przedstawień i inscenizacji
mogą stanowić: usługi zewnętrzne za odpłatnością zarobkową,
usługi wewnątrzinstytucjonalne (usługi na rzecz innych jednostek organizacyjnych) za odpłatnością ustalaną według zasad
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów, regulującym
gospodarkę finansową Lasów Państwowych, a ponadto mogą
stanowić element różnych przedsięwzięć, realizowanych w
ciężar środków obrotowych przez daną jednostkę organizacyjną
Lasów Państwowych, takich jak: spotkania myśliwych po polowaniach, przyjmowanie delegacji zagranicznych, rozmowy i
pertraktacje prawno-handlowe itd.
7. Każda impreza pracownicza w Lasach Państwowych, na
podstawie porozumienia, o którym mowa w § 11, może być przeprowadzana we współdziałaniu z:
a) organami i instytucjami administracji rządowej oraz samorządowej;
b) związkami zawodowymi;
c) instytucjami kościelnymi oraz
d) instytucjami non profit
– przy odpowiednim podziale obowiązków oraz kosztów.
8. W Lasach Państwowych nie można przeprowadzać imprez
pracowniczych wspólnie z podmiotami własności prywatnej,
będącymi w stosunku do jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych stałymi dostawcami, usługodawcami, wykonawcami, a także nabywcami surowca drzewnego oraz innych
produktów wyjściowych działalności Lasów Państwowych, chyba
że za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Osoby,
będące właścicielami oraz pracownikami podmiotów, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą brać udział w imprezach
pracowniczych, przeprowadzanych w Lasach Państwowych,
jeżeli dana impreza pracownicza towarzyszy:
a) przedsięwzięciom promocyjnym lub edukacyjnym (edukacja
przyrodniczoleśna społeczeństwa), w tym wspólnym przedsięwzięciom promocyjnym, o których mowa w ust. 11;
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b) wspólnym naradom gospodarczym oraz wspólnym szkoleniom, o których mowa w ust. 11.
9. Przeprowadzanie imprez pracowniczych wspólnie z podmiotami innymi aniżeli podmioty, o których mowa w ust. 7, wymaga
zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
10. W Lasach Państwowych zabrania się przeprowadzania imprez
pracowniczych sponsorowanych w całości lub w części przez
podmioty, o których mowa w ust. 8 i 9.
11. Impreza pracownicza może być imprezą towarzyszącą –
wspólnym z podmiotami zewnętrznymi – naradom gospodarczym (w tym odbywanym z udziałem jednostek samorządu
terytorialnego, administracji rządowej czy partnerów handlowych Lasów Państwowych), wspólnym szkoleniom oraz
wspólnym przedsięwzięciom promocyjnym. Sprawa wspólnych
narad gospodarczych, wspólnych szkoleń oraz wspólnych
przedsięwzięć promocyjnych stanowi przedmiot odrębnego
zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Warunki brzegowe przeprowadzania imprez pracowniczych
§6
1. Imprezy pracownicze finansowane lub współfinansowane ze
środków związanych z ZFŚS mogą być w Lasach Państwowych
przeprowadzane pod warunkiem odpowiedniego ich usankcjonowania w regulaminach ZFŚS poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Z regulaminów tych powinna
w szczególności wynikać możliwość finansowania imprez
pracowniczych jako wspólnego działania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
2. Imprezy pracownicze finansowane lub współfinansowane ze
środków obrotowych lub ze środków związanych z funduszem
leśnym mogą być w Lasach Państwowych przeprowadzane pod
warunkiem odpowiedniego ich usankcjonowania w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (PUZP).
3. Imprezy pracownicze w Lasach Państwowych powinny być
przeprowadzane z uwzględnieniem norm prawnych, zawartych
w przepisach prawa powszechnego, w tym zwłaszcza w przepisach właściwych w sprawach:
1) sportu, z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa przy uprawianiu sportu, z wyłączeniem sportu
zawodowego;
2) prowadzenia działalności kulturalnej;
3) zgromadzeń;
4) imprez masowych, z uwzględnieniem przepisów dotyczących imprez masowych, zawartych w ustawie o lasach;
5) bezpieczeństwa w ruchu publicznym;
6) prawa wodnego;
7) ochrony praw autorskich i praw pokrewnych;
8) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i związków
zawodowych;
9) policji;
10) przeciwdziałania alkoholizmowi;
11) uprawnień przysługujących organom administracji samorządowej;
12) żeglarstwa amatorskiego.
4. Imprezy pracownicze w Lasach Państwowych powinny być w
szczególności przeprowadzane:
1) po dokonaniu wymaganych zgłoszeń oraz uzyskaniu wymaganych zgód i pozwoleń;
2) z uwzględnieniem wymagań i warunków formułowanych
przez instytucje porządku publicznego (w tym przez policję)
oraz organy samorządu terytorialnego;
3) z użyciem sprawnych jednostek pływających prawidłowo
zarejestrowanych (regaty, spływy kajakowe);
4) po ubezpieczeniu uczestników imprez pracowniczych o
charakterze masowym, np. za pomocą instytucji polisy ubezpieczeniowej;
5) po zabezpieczeniu ratowniczym imprez pracowniczych o charakterze masowym, w tym zabezpieczeniu medycznym tych imprez;
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6) po zabezpieczeniu imprezy pracowniczej pod względem
sanitarnym.
Zasady oraz tryby przeprowadzania imprez pracowniczych
§7
1. W Lasach Państwowych imprezy pracownicze, z zastrzeżeniem
imprez pożegnania pracowników w ramach „ostatniej” ich drogi,
podlegają wykazaniu w planach finansowo-gospodarczych:
1) poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (w tym Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych),
2) regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (plan zbiorczy
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zasięgu
poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych),
3) Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
2. W planach finansowo-gospodarczych poszczególnych jednostek
organizacyjnych LP wykazuje się imprezy pracownicze (w tym
imprezy towarzyszące) zaplanowane do przeprowadzenia:

1) samodzielnie przez daną jednostkę organizacyjną Lasów
Państwowych,
2) wspólnie z innymi jednostkami organizacyjnymi Lasów
Państwowych (w tym imprezy regionalne oraz ogólnopolskie,
a także imprezy będące wspólnym przedsięwzięciem jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych).
3. W planach finansowo-gospodarczych regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych wykazuje się imprezy pracownicze (w tym
imprezy towarzyszące) o statusie imprez regionalnych.
4. W planach finansowo-gospodarczych Lasów Państwowych
wykazuje się imprezy pracownicze (w tym imprezy towarzyszące) o statusie imprez ogólnopolskich oraz imprez będących
przejawem wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
§8
Ustala się następujący wzór wykazu imprez pracowniczych jako
części składowej planów finansowo-gospodarczych, o których
mowa w § 7 ust. 1:

Tabela nr 3. Wzór wykazu imprez pracowniczych (do planu finansowo-gospodarczego)
Status imprezy
z punktu widzenia

Charakter
imprezy

Imprezy
wypoczynkowe

autonosamodzielmicznego
nego
Lp.
charakteru charakteru
imprezy
(zob. nota (zob. nota
o danym
charakterze objaśniają- objaśniająca nr 1
ca nr 2
do niniejdo niniejszej tabeli) szej tabeli)
1

Podmioty zewnętrzne
wspólnie
przeprowadzające
imprezę
(zob. nota
objaśniająca
nr 3 do
niniejszej
tabeli)

Forma
lub formy
organizacyjne
imprez pracowniczych składających się na
daną imprezę
pracowniczą
(zob. nota objaśniająca nr 4
do niniejszej
tabeli)

Nazwa własna
Plan finansowy
przedsięwzięcia,
któremu dana
impreza
pracownicza
źródło
ma towarzyszyć,
finansowania
oraz nazwa
(zob. nota
kwota (zł)
własna imprezy
objaśniająca nr 6
pracowniczej
do niniejszej tabeli)
(zob. nota objaśniająca nr 5 do
niniejszej tabeli)
środki związane
z ZFŚS
do wydatkowania we
własnym zakresie
środki związane
z ZFŚS
do przekazania
do innych jednostek
organizacyjnych LP
środki związane
z ZFŚS
do otrzymania
od innych jednostek
organizacyjnych LP
środki obrotowe
do wydatkowania we
własnym zakresie
środki obrotowe
do przekazania
do innych jednostek
organizacyjnych LP

BILP 4/2016

33

środki obrotowe
do otrzymania
od innych jednostek
organizacyjnych LP
środki związane
z funduszem leśnym
(wydatki
bezpośrednie)
środki związane
z funduszem leśnym
do przekazania
do jednostek
organizacyjnych
Lasów Państwowych
środki związane
z funduszem leśnym
do otrzymania
przez jednostkę
organizacyjną Lasów
Państwowych
RAZEM

Imprezy
kulturalno-oświatowe
Imprezy rekreacyjno-sportowe
Imprezy
edukacyjne
Imprezy
integracyjne
Imprezy
wielofunkcyjne

(…)
n
1
(…)
n
1
(…)
n
1
(…)
n
1
(…)
n
1
(…)
n

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)
jw.
jw.
(…)
jw.
jw.
(…)
jw.
jw.
(…)
jw.
jw.
(…)
jw.
jw.
(…)
jw.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE
Nr noty
objaśniającej

Treść noty objaśniającej

1

Należy wpisać odpowiednio: „impreza autonomiczna” lub „impreza towarzysząca”

2

Należy wpisać odpowiednio: „impreza własna”, „impreza wraz z innymi jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych”,
„impreza regionalna”, „impreza ogólnopolska”, „impreza będąca przejawem wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych”

3

Należy wpisać organy oraz instytucje administracji rządowej lub samorządowej, a także inne podmioty zewnętrzne przewidziane do wspólnego przeprowadzenia imprezy pracowniczej

4

Należy przywołać symbol formy organizacyjnej imprezy pracowniczej, wchodzącej w skład danej imprezy, z uwzględnieniem
symboli umieszczonych w nawiasie kwadratowym w § 5 ust. 1 – Tabeli nr 2. Jeżeli dana impreza pracownicza ma obejmować
wiele form organizacyjnych imprez, należy umieszczać symbole każdej z tych form. Na przykład umieszczenie symboli [1]
oraz [4] oznacza, że planowana jest impreza pracownicza wielofunkcyjna, obejmująca wycieczkę wypoczynkową oraz występy
hejnalistów. Umieszczenie symboli [3] i [4] oznacza imprezę pracowniczą monofunkcyjną (kulturalno-oświatową), obejmującą
występy hejnalistów oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych. Jeżeli dana impreza ma przebiegać niezgodnie
z charakterystyką standardową zawartą w § 5 ust. 1 – Tabeli nr 2, symbol formy organizacyjnej danej imprezy należy utrwalać
z dopiskiem w postaci litery A. Na przykład symbol „35 A” oznacza przemarsze i parady przewidywane do przeprowadzenia
z odstępstwem od charakterystyki standardowej. Umieszczenie symbolu z dopiskiem w postaci litery A lub symbolu zawierającego literę „i” oznacza, że przeprowadzenie danej imprezy pracowniczej wymaga podjęcia decyzji,
o której mowa w § 5 ust. 2 i 3

5

Nazwę własną przedsięwzięcia (narady gospodarczej, szkolenia, imprezy promocyjnej oraz imprezy edukacyjnej w zakresie
edukacji zewnętrznej) należy wymienić tylko wówczas, gdy dana impreza pracownicza nie jest imprezą autonomiczną. Z nazwy przedsięwzięcia oraz nazwy imprezy pracowniczej powinien wynikać termin przedsięwzięcia oraz imprezy pracowniczej
oraz krąg uczestników. Nazwę imprezy pracowniczej należy przywoływać zgodnie z utartym zwyczajem (oraz z uwzględnieniem nazewnictwa przywołanego w § 5 ust. 1 – Tabeli nr 2)

34

BILP 4/2016

6

Środki związane z ZFŚS oraz środki obrotowe do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP należy planować,
jeżeli dana impreza pracownicza ma odbywać się w ramach wspólnej działalności socjalnej (lub w ramach wspólnego
przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych), zaś logistyka oraz inne obowiązki realizacyjne, dotyczące
tej imprezy, mają przypadać innej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych. Środki związane z ZFŚS oraz środki
obrotowe do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP należy planować, jeżeli dana impreza pracownicza
ma odbywać się w ramach wspólnej działalności socjalnej (lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych), a danej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych przypada w ramach
tej imprezy logistyka oraz inne obowiązki realizacyjne.
Środki, związane z funduszem leśnym jako wydatki bezpośrednie, należy planować w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (plan finansowo-gospodarczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe), jeżeli dana impreza pracownicza ma mieć charakter wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, zaś Dyrekcji Generalnej
przypada obowiązek bezpośredniego sfinansowania określonych części składowych tego przedsięwzięcia.
Środki, związane z funduszem leśnym do przekazania do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, planuje się
w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (plan finansowo-gospodarczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe), jeżeli dana impreza pracownicza jest wspólnym przedsięwzięciem jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych, zaś czynność sfinansowania (z użyciem środków związanych z funduszem leśnym ) niektórych części
składowych tej imprezy ma przypadać jednostkom organizacyjnym LP, do których środki te mają zostać przelane. Środki,
związane z funduszem leśnym do otrzymania, planują jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, którym przypadają
określone obowiązki sfinansowania całości lub części imprezy pracowniczej, będącej wspólnym przedsięwzięciem jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych.
Na sfinansowanie imprezy pracowniczej, będącej wspólnym przedsięwzięciem jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych, Lasy Państwowe mogą pozyskiwać różne środki pieniężne o charakterze zewnętrznym (nie będące dotacją,
o której mowa w art. 54 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach). Zgodnie z przepisami prawa środki te należy traktować
jako środki związane z funduszem leśnym

§9
Wykazanie z nazwy własnej imprez pracowniczych w planach
finansowo-gospodarczych, o których mowa w § 7 ust. 1, jest
poprzedzane:
1) sporządzeniem:
a) w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych: wstępnego
wykazu ogólnopolskich imprez pracowniczych oraz imprez
będących przejawem wspólnych przedsięwzięć jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych;
b) w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych: wstępnego wykazu imprez pracowniczych o charakterze regionalnym
– z uwzględnieniem konsultacji wewnątrzinstytucjonalnych
oraz zewnętrznych, dotyczących w szczególności możliwego
udziału podmiotów spoza Lasów Państwowych, a także dotyczących jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych jako
jednostek wiodących, o których mowa w ust. 2, 6, 7 oraz § 10;
2) dokonaniem wstępnych uzgodnień roboczych między
jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych w sprawie
wspólnych imprez pracowniczych, w tym dotyczących
jednostki organizacyjnej do odgrywania roli jednostki
wiodącej;
3) dokonaniem wstępnych uzgodnień między jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych a podmiotami zewnętrznymi w sprawie wspólnych imprez pracowniczych (chodzi o
imprezy samodzielne oraz imprezy wspólne jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych niebędące imprezami
regionalnymi, ogólnopolskimi czy wspólnymi przedsięwzięciami jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – do
przeprowadzenia wraz z podmiotami zewnętrznymi);
4) konkretyzacją – m.in. w wyniku ustaleń podczas kolejnych
narad gospodarczych – wstępnego wykazu ogólnopolskich
imprez pracowniczych oraz wykazu imprez pracowniczych o
charakterze regionalnym, o których mowa w pkt 1 (m.in.
poprzez uzyskanie wstępnych deklaracji woli co do gotowości udziału partycypacyjnego podmiotów zewnętrznych);
5) podjęciem decyzji ustalających: formę organizacyjną imprezy
pracowniczej, określonej w § 5 ust. 1 jako inna, lub szczegółową charakterystykę imprezy pracowniczej do przeprowadzenia przy innej charakterystyce niż charakterystyka
standardowa, utrwalona w § 5 ust. 1.
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Decyzje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, podejmują:
a) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w odniesieniu
do:
– imprez ogólnopolskich oraz imprez będących przejawem wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
– imprez do przeprowadzenia przez Dyrekcję Generalną
Lasów Państwowych, samodzielnie lub wspólnie z innymi
jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych,
– imprez do przeprowadzenia przez zakłady Lasów
Państwowych o zasięgu krajowym, samodzielnie lub
wspólnie z innymi jednostkami organizacyjnymi Lasów
Państwowych – na wniosek kierowników tych zakładów,
– imprez do przeprowadzenia przez regionalne dyrekcje
Lasów Państwowych, samodzielnie lub wspólnie z
innymi jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych – na wniosek dyrektorów regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych,
– imprez regionalnych – na wniosek dyrektora regionalnej
dyrekcji Lasów Państwowych,
b) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w
odniesieniu do imprez przeprowadzanych przez jednostki
organizacyjne w zasięgu regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych, samodzielnych lub wspólnych, przy czym
w przypadkach, w których wspólna impreza pracownicza
obejmuje jednostki organizacyjne, działające w zasięgu
różnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
decyzję podejmuje jeden z właściwych dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w uzgodnieniu
z innymi właściwymi dyrektorami regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych;
6) podjęciem przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych decyzji o jednostkach wiodących przy przeprowadzaniu
imprez pracowniczych ogólnopolskich oraz imprez pracowniczych będących przejawem wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;
7) podjęciem przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych decyzji o jednostkach wiodących przy przeprowadzaniu imprez pracowniczych regionalnych.
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§ 10
Imprezy pracownicze, ujęte w planie finansowo-gospodarczym
Lasów Państwowych jako imprezy do przeprowadzenia wspólnie
przez dwie lub większą liczbę jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych (niemające statusu imprez regionalnych, ogólnokrajowych lub wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych), wymagają zawarcia porozumienia miedzy
tymi jednostkami, m.in. w sprawach: ustalenia jednostki wiodącej,
podziału obowiązków oraz systemu rozliczeń finansowych.
§ 11
1. Niezależnie od porozumień, o których mowa w § 10, imprezy
pracownicze wykazane w planie finansowo-gospodarczym jako
imprezy do przeprowadzenia wspólnie z podmiotami zewnętrznymi, wymagają zawarcia porozumień z tymi podmiotami.
2. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, strony ustalają m.in.
podział obowiązków, ciężary finansowe oraz szczegółowy
system finansowania imprezy.
3. Porozumienia podpisują:
1) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych lub dyrektor CILP,
jeżeli impreza pracownicza jest imprezą ogólnopolską lub
wspólnym przedsięwzięciem jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych;
2) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, jeżeli
impreza pracownicza jest imprezą regionalną;
3) kierownik jednostki wiodącej, jeżeli impreza pracownicza
jest organizowana przez dwie lub większą liczbę jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych (nie będąc imprezą
regionalną, ogólnopolską lub wspólnym przedsięwzięciem
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych);
4) kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych,
jeżeli impreza pracownicza jest imprezą samodzielną danej
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.
§ 12
1. Każda indywidualnie oznaczona impreza pracownicza wymaga
podjęcia oraz upublicznienia aktu decyzyjnego, stanowiącego
konkretyzację (uszczegółowienie) niniejszego zarządzenia, a także
konkretyzację (uszczegółowienie) wykazu imprez pracowniczych
w planach finansowo-gospodarczych, o których mowa w § 7.
2. Decyzję podejmuje:
1) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przy pomocy
kierownika jednostki wiodącej – w odniesieniu do imprez
ogólnokrajowych oraz wspólnych przedsięwzięć jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych;
2) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych przy
pomocy kierownika jednostki wiodącej – w odniesieniu do
imprez pracowniczych regionalnych;
3) kierownik jednostki organizacyjnej przy pomocy kierownika
jednostki wiodącej – w odniesieniu do imprez pracowniczych
planowanych do przeprowadzenia wraz z innymi jednostkami
organizacyjnymi Lasów Państwowych;
4) kierownik jednostki organizacyjnej – w odniesieniu do imprez
pracowniczych samodzielnych.
3. Decyzja obejmuje:
1) indywidualne oznaczenie imprezy pracowniczej;
2) przywołanie pozycji z wykazu imprez, o którym mowa w § 9
pkt 1;
3) przywołanie decyzji, o których mowa w § 9 pkt 5;
4) przywołanie porozumień, o których mowa w §§ 10 i 11;
5) ustalenie podmiotów zewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych prowadzących wspólnie daną
imprezę pracowniczą;
6) ogólną charakterystykę uczestników oraz ich liczbę;
7) wskazanie jednostki wiodącej – stosownie do decyzji, o
których mowa w § 9 pkt 6 i 7, lub porozumień, o których
mowa w § 10;
8) podział imprezy pracowniczej na części składowe, a części
składowych na czynności faktyczne i prawne do wykonania
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(w tym z uwzględnieniem czynności w zakresie wyboru usługodawców);
9) przydzielenie poszczególnych czynności faktycznych i prawnych do poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych, a w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych – do poszczególnych stanowisk pracy (w miarę
możliwości z uwzględnieniem „regulaminowego” podziału
obowiązków w danej jednostce organizacyjnej) albo powołanie w razie takiej potrzeby doraźnego zespołu roboczego
– ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przypadających Straży Leśnej;
10) określenie budżetu imprezy pracowniczej z uwzględnieniem
źródeł finansowania oraz z uwzględnieniem sposobu dokonywania rozliczeń;
11) ustalenie szczegółowego harmonogramu imprezy pracowniczej.
4. Przy przydzielaniu czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 9,
szczególną uwagę należy zwracać na wykorzystanie Straży
Leśnej.
§ 13
Jeżeli impreza pracownicza wiąże się z koniecznością wyznaczenia jednostki wiodącej, to – oprócz obowiązków przypisanych w
niniejszym zarządzeniu wprost do kierownika tej jednostki – w
decyzji, o której mowa w § 12, należy przyjmować, że kierownik
jednostki wiodącej jest obowiązany do:
1) zapewnienia przebiegu imprezy w zgodzie z regulacjami § 6
ust. 3 i 4;
2) dokonania wyboru usługodawców, dostawców i wykonawców, potrzebnych w przygotowaniu i realizacji imprezy
pracowniczej;
3) podpisania, aneksowania, rozwiązywania, odstępowania
oraz zrywania umów i porozumień z usługodawcami, dostawcami i wykonawcami, o których mowa w pkt 2;
4) prowadzenia ewidencji księgowej zdarzeń związanych z
imprezami pracowniczymi;
5) dokonywania rozrachunków i rozliczeń związanych z
ewidencją, o której mowa w pkt 4
– chyba że z niniejszego zarządzenia lub innych zarządzeń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynika jednoznacznie, że
w określonym zakresie są to obowiązki innych podmiotów.
§ 14
1. Jeżeli dana impreza pracownicza jest przeprowadzana przez
Lasy Państwowe wspólnie z podmiotami zewnętrznymi,
wówczas przy ustalaniu ciężarów finansowych, przypadających
Lasom Państwowym, oraz ciężarów finansowych, przypadających podmiotom zewnętrznym, należy brać pod uwagę kosztorysy przedwykonawcze:
a) części składowych wspólnej imprezy pracowniczej do sfinansowania zgodnie z porozumieniem, o którym mowa w § 11,
przez Lasy Państwowe;
b) części składowych wspólnej imprezy pracowniczej do sfinansowania, zgodnie z wyżej wymienionym porozumieniem,
przez podmioty zewnętrzne.
2. Jeżeli z punktu widzenia Lasów Państwowych dana impreza
pracownicza jest wspólnym działaniem jednostek organizacyjnych, to udział poszczególnych jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych w finansowaniu tych przedsięwzięć
z wykorzystaniem środków obrotowych lub środków związanych z ZFŚS ustala się proporcjonalnie do przewidywanej
liczby uczestników imprezy, związanej z daną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych. Regulację zdania poprzedzającego odnosi się odpowiednio do imprez będących przejawem wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych (w odniesieniu do tych części składowych wspólnego przedsięwzięcia, które mają być sfinansowane ze środków innych aniżeli środki związane z funduszem
leśnym).
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3. Jeżeli – stosownie do regulacji zawartych w § 4 Tabeli nr 1, kol.:
„Źródło finansowania” – dana impreza pracownicza powinna być
finansowana w Lasach Państwowych z różnych źródeł, to udział
tych źródeł należy ustalać poprzez:
a) podział danej imprezy pracowniczej na części składowe o
tym samym źródle finansowania (środki związane z ZFŚS,
środki obrotowe, środki związane z funduszem leśnym);
b) sporządzenie kosztorysów przedwykonawczych części składowych, o których mowa w lit. a.
4. Jeżeli dana impreza pracownicza wiąże się ze współzawodnictwem o charakterze turniejowym, to plan finansowy danej
imprezy pracowniczej powinien być w danej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych konstruowany tak, jakby pracownicy
oraz inne osoby, startujące w tych imprezach, mieli dojść do
finału.

c) rencistów i emerytów – byłych pracowników nadleśnictw
oraz zakładów Lasów Państwowych,
d) inne osoby, zaproszone do wzięcia udziału w imprezie
pracowniczej przez nadleśniczego lub kierownika zakładu
Lasów Państwowych.
5. Obowiązkiem kierownika jednostki organizacyjnej, sporządzającego listę, o której mowa w ust. 2, jest uzyskanie danych o
uczestnikach imprezy pracowniczej, niebędących pracownikami
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, potrzebnych do
sporządzenia odpowiedniej deklaracji PIT oraz odprowadzenia
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – jeżeli w
świetle regulacji prawnych oraz niniejszego zarządzenia udział
tych uczestników w danej imprezie pracowniczej oznacza pobór
przez nich świadczeń pozapłacowych zrównanych z wynagrodzeniem.

§ 15
1. W Lasach Państwowych wprowadza się obowiązek prowadzenia ewidencji uczestników każdej imprezy pracowniczej, w
szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli wymagają tego
względy bezpieczeństwa (dotyczy w szczególności imprez
masowych), a także względy podyktowane:
a) koniecznością uznawania pobranych świadczeń z imprez
pracowniczych za składnik wynagrodzenia pracowników jako
świadczenie pozapłacowe lub innych uczestników imprezy
pracowniczej w powiązaniu
b) z koniecznością odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2. Obowiązek sporządzenia listy – wstępnej i wynikowej – uczestników imprezy pracowniczej spoczywa na kierowniku jednostki
organizacyjnej Lasów Państwowych.
3. Listę uczestników imprezy pracowniczej sporządza się z
uwzględnieniem następujących pozycji:
a) pracownicy jednostki organizacyjnej, w tym pracownicy
stanowiący publiczność imprez pracowniczych o charakterze
współzawodnictwa;
b) inne osoby jako uczestnicy danej imprezy pracowniczej.
4. Przyjmuje się zasadę, że:
1) na liście sporządzanej w Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych uwzględnia się:
a) pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
b) członków rodzin pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych,
c) rencistów i emerytów – byłych pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
d) parlamentarzystów,
e) członków Bractwa Leśnego,
f) członków Kolegium Lasów Państwowych,
g) członków innych ciał i organów opiniodawczo-doradczych
Lasów Państwowych,
h) inne osoby, zaproszone do wzięcia udziału w imprezie
pracowniczej przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych;
2) na liście sporządzanej przez regionalne dyrekcje Lasów
Państwowych uwzględnia się:
a) pracowników regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,
b) członków rodzin pracowników regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych,
c) rencistów i emerytów – byłych pracowników regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych,
d) inne osoby, zaproszone do wzięcia udziału w imprezie
pracowniczej przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych;
3) na liście sporządzanej przez nadleśnictwa oraz zakłady
Lasów Państwowych uwzględnia się:
a) pracowników nadleśnictw oraz zakładów Lasów Państwowych,
b) członków rodzin pracowników nadleśnictw oraz zakładów
Lasów Państwowych,

§ 16
1. Jeżeli dana impreza pracownicza jest wspólnym działaniem
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (lub wspólnym
przedsięwzięciem jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych), obowiązkiem kierownika jednostki organizacyjnej Lasów
Państwowych jest przekazanie listy wstępnej, o której mowa w
§ 15 ust. 2, do kierownika jednostki wiodącej.
2. Obowiązkiem kierownika jednostki wiodącej jest zweryfikowanie
wstępnej listy uczestników, niebędących pracownikami jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, członkami ich rodzin
oraz emerytami i rencistami – byłymi pracownikami jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych, oraz przekazanie
wyników tej weryfikacji do właściwych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
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§ 17
1. Jeżeli dana impreza pracownicza wiąże się z przemieszczaniem
się uczestników pojazdami komunikacji wieloosobowej (autobusami oraz busami), w tym wynajętymi przez daną jednostkę
organizacyjną Lasów Państwowych, to obowiązkiem kierownika
jednostki organizacyjnej jest:
1) ustalenie osoby odpowiedzialnej za przebieg podróży danym
pojazdem komunikacji wieloosobowej, zwanej dalej osobą
odpowiedzialną. Osobą odpowiedzialną może być pilot,
zatrudniany przez przewoźnika jako usługodawca, działający
na rzecz jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.
Osoba odpowiedzialna składa na ręce kierownika jednostki
organizacyjnej oświadczenie o przyjęciu obowiązków osoby
odpowiedzialnej;
2) sporządzenie listy podróżujących uczestników w danym
pojeździe, która:
a) powinna być listą niezależną od listy, o której mowa w § 16,
b) powinna zawierać numery telefonów komórkowych,
pozwalających na kontakt bezpośredni z każdym uczestnikiem imprezy lub osobą towarzyszącą;
3) przekazanie osobie odpowiedzialnej właściwej listy podróżujących, o której mowa w pkt 2.
2. Osoba odpowiedzialna:
1) odbiera od kierowcy pojazdu komunikacji wieloosobowej
oświadczenie na piśmie co do stanu technicznego pojazdu
oraz predyspozycji kierowcy (kierowców) do prowadzenia
pojazdu – z podjęciem stosownych działań w razie odmowy
złożenia takiego oświadczenia, w tym stosownie do treści
pkt 11;
2) informuje podróżujących o szczegółowych zasadach podróży
przed jej rozpoczęciem;
3) przekazuje na piśmie każdemu podróżującemu numer telefonu komórkowego, pozwalającego na kontakt z nią (a także
numer telefonu, pozwalającego na kontakt z inną, niebiorącą
udziału w imprezie, uprawnioną osobą w razie braku kontaktu
z osobą odpowiedzialną) w każdym czasie oraz w każdym
wymagającym tego przypadku, zarówno w trakcie podróży,
jak i w trakcie trwania imprezy;
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4) sprawdza obecność podróżujących przed rozpoczęciem
podróży na miejsce imprezy pracowniczej oraz przed rozpoczęciem powrotu z imprezy pracowniczej – poprzez pozyskanie podpisów na liście cząstkowej;
5) aktualizuje na bieżąco listę podróżujących poprzez dokonywanie odpowiednich wpisów i adnotacji, w tym w razie dołączenia do podróżujących osób docierających do
podróżujących z opóźnieniem (po rozpoczęciu podróży);
6) po powrocie z imprezy zwraca zaktualizowaną i własnoręcznie podpisaną listę podróżujących kierownikowi jednostki
organizacyjnej Lasów Państwowych wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w § 25;
7) kieruje do podróżujących pytania o obecność sąsiadów w
podróży – przed każdorazowym jej kontynuowaniem po
zakończeniu każdego postoju;
8) podejmuje niezbędne działania, w pierwszej kolejności
poprzez próbę nawiązywania kontaktu telefonicznego,
mające na celu ustalenie przyczyn nieprzybycia podróżującego do pojazdu komunikacji wieloosobowej, którym
uczestnik ten powinien się poruszać (z powiadamianiem
organów policji włącznie);
9) podejmuje wszelkie niezbędne czynności w razie:
a) gdy stan zdrowia podróżującego wymaga w trakcie podróży
interwencji medycznej,
b) wystąpienia awarii środka komunikacji zbiorowej;
10) podejmuje inne czynności, o które zwróci się podróżujący,
jeżeli jest to uzasadnione i mieści się w zakresie możliwości
osoby odpowiedzialnej;
11) może podjąć decyzję o kontynuowaniu podróży:
a) w razie nieprzybycia podróżującego (podróżujących) do
pojazdu komunikacji wieloosobowej celem kontynuowania
podróży, jeżeli:
– nieprzybycie to zostało wiarygodnie wyjaśnione co do
przyczyn, a przyczyny te nie sprzeciwiają się kontynuowaniu podróży (na przykład uzgodniona zmiana środka
komunikacyjnego, pozostanie podróżującego w celu
sprawowania opieki nad innym podróżującym niezdolnym do kontynuowania podróży),
– na kontynuowanie podróży zezwoliły służby, które przejęły na siebie obowiązek wyjaśniania przyczyn nieprzybycia podróżującego celem kontynuowania podróży lub
przejęły na siebie obowiązek opieki nad podróżującym,
jeżeli przyczyną jego nieprzybycia okazał się na przykład
stan zdrowa uczestnika imprezy pracowniczej,
b) w razie konieczności udzielenia pomocy medycznej podróżującemu, jeżeli:
– udzielona pomoc medyczna okazała się skuteczna i
podróżujący, poddany (poddani) pomocy może (mogą),
zgodne z oświadczeniem służb medycznych, kontynuować podróż,
– na kontynuowanie podróży zezwoliły służby, które przejęły na siebie opiekę nad podróżującym (podróżującymi)
niezdolnym (niezdolnymi) do kontynuowania podróży;
12) informuje kierownika jednostki organizacyjnej Lasów
Państwowych (oraz kierownika jednostki wiodącej) o wszelkich – wymagających tego – zdarzeniach w trakcie trwania
podróży i imprezy pracowniczej. Kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych (kierownik jednostki wiodącej)
po uzyskaniu informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest obowiązany podjąć działania, które wynikają
z przepisów prawa lub zostaną uznane przez niego za
konieczne.
3. Każdy podróżujący jest obowiązany do komunikowania osobie
odpowiedzialnej (a w razie takiej konieczności innej uprawnionej
osobie, o której mowa w ust. 2 pkt 3) o zauważonej nieobecności
uczestnika imprezy (w tym nieobecności osoby odpowiedzialnej)
w pojeździe komunikacji wieloosobowej, jak również o wszelkich
– wymagających tego – zdarzeniach w trakcie trwania podróży i
imprezy pracowniczej. Jeżeli zachodzi taka potrzeba (brak
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kontaktu z osobą odpowiedzialną), uczestnicy imprezy pracowniczej postępują zgodnie z instrukcjami ad hoc innej osoby
uprawnionej.
§ 18
Regulacje § 17 należy stosować odpowiednio w odniesieniu do:
1) leśnych biegów długodystansowych, leśnych biegów na orientację, biegów narciarskich leśników, zawodów w pływaniu
długodystansowym, regat żeglarskich i innych podobnych
imprez pracowniczych – przy czym osoba odpowiedzialna
sprawdza obecność uczestników imprezy przed rozpoczęciem
danej imprezy sportowej oraz po jej zakończeniu;
2) wycieczek wypoczynkowych, krajoznawczych i kulturoznawczych – z zastrzeżeniem, że w przypadkach, w których
jednym pojazdem komunikacji wieloosobowej poruszają się
pracownicy oraz inne osoby, związane z dwiema lub większą
liczbą jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych:
a) kierownik danej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych dostarcza zbiorczą listę podróżujących kierownikowi
jednostki wiodącej,
b) kierownik jednostki wiodącej:
– ustala osoby odpowiedzialne za podróż danym pojazdem komunikacji wieloosobowej,
– na podstawie zbiorczych list podróżujących, dotyczących poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych, sporządza ad hoc listy podróżujących
według poszczególnych pojazdów oraz poszczególnych
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
c) osoba odpowiedzialna wykonuje względem właściwego
kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych
obowiązki, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 6, tylko w tym
zakresie, w jakim dotyczy to danej jednostki organizacyjnej
Lasów Państwowych;
3) leśnych rajdów (pieszych, rowerowych oraz konnych), a
także spływów kajakowych, z tym że:
a) przed rozpoczęciem imprezy pracowniczej jej uczestnicy
dzielą się samorzutnie na grupy zintegrowane,
b) obowiązkiem kierownika jednostki wiodącej jest ustalenie,
na zgodny wniosek osób tworzących daną grupę zintegrowaną, osoby odpowiedzialnej, przypisanej do danej grupy
zintegrowanej,
c) obowiązkiem kierownika jednostki wiodącej jest sporządzenie ad hoc list uczestników grup zintegrowanych z
uwzględnieniem przynależności uczestników do jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych,
d) do osoby odpowiedzialnej pkt 2 lit. c stosuje się odpowiednio.
§ 19
1. Jeżeli dana impreza pracownicza obejmuje objazdy poznawcze,
o których mowa w § 5 ust. 1 – Tabeli nr 2, kolumną pojazdów
innych niż pojazdy komunikacji wieloosobowej, którymi uczestnicy przybyli na miejsce imprezy pracowniczej oraz którymi mają
powrócić z imprezy pracowniczej (na przykład obejmuje pojazdy,
w tym zaprzęgowe, zapewniane w ramach usług wewnątrzinstytucjonalnych staraniem jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych, w zasięgu których mają odbywać się objazdy),
wówczas kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych (w przypadku imprez samodzielnych) lub kierownik
jednostki wiodącej (w przypadku imprez prowadzonych przez
dwie lub większą liczbę jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych) informuje o zasadach objazdu, wskazując osobę,
będąca komandorem kolumny. W przypadku imprez pracowniczych przeprowadzanych wspólnie z podmiotami zewnętrznymi
obowiązek zapewnienia wszystkich lub części pojazdów do
utworzenia kolumny objazdowej, a także obowiązek wskazania
komandora kolumny – stosownie do zawartych porozumień, o
których mowa w § 11 – może należeć do podmiotów zewnętrznych.
BILP 4/2016

2. Obowiązek kontroli obecności osób w poszczególnych pojazdach kolumny, o której mowa w ust. 1, należy do współpasażerów. Współpasażerowie są obowiązani do informowania
komandora kolumny o nieprzybyciu poszczególnych osób do
danego pojazdu po wyczerpaniu porządku objazdu w ramach
danej stacji przystankowej. Komandor podejmuje niezbędne
działania. Kolumna może ruszyć w dalszą podróż po zgodzie na
to ze strony komandora kolumny.
§ 20
1. Ewidencja księgowa imprez pracowniczych, w tej części, w jakiej
imprezy te są finansowane środkami związanymi z ZFŚS,
powinna być prowadzona zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w
suplemencie nr 1 do niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem,
że suplement nr 1 traci moc w chwili znowelizowania planu kont
Lasów Państwowych, uwzględniającego księgowanie imprez
pracowniczych. Dotyczy to w szczególności tej części suplementu, która odnosi się do świadczeń zbiorowych.
2. Ewidencja księgowa imprez pracowniczych, w tej części, w
jakiej imprezy te są finansowane środkami obrotowymi,
powinna być prowadzona z uwzględnieniem odnoszenia
wszystkich kosztów danej imprezy na wyodrębnione konto
analityczne zespołu 5 z późniejszym rozliczeniem tych kosztów,
stosownie do uwag zawartych w suplemencie nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Jeżeli ze względu na niesamoistny charakter imprezy pracowniczej (imprezy realizowanie wspólnie z innymi jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, wspólne przedsięwzięcia
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych) koszty tych
imprez lub zmniejszenia zakładowego funduszu leśnego związane z wykonywaniem tych imprez są w określonym zakresie
ewidencjonowane przejściowo na kontach jednostki wiodącej
(jednostek wiodących), podlegają one rozliczeniu z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych z zastosowaniem następującej formuły:
[(Kw + Zw – FLw)/(Ʃ Ui)] x Ui,
w której poszczególne symbole oznaczają:
1) Kw – koszty, sfinansowane ze środków obrotowych jednostki
wiodącej, zaewidencjonowane przejściowo w urządzeniach
księgowych jednostki wiodącej (jednostek wiodących),
2) Zw – zmniejszenia (obroty po stronie W – n) zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych, zaewidencjonowane przejściowo w urządzeniach księgowych jednostki wiodącej
(jednostek wiodących),
3) FLw – środki funduszu leśnego przeznaczone przez jednostkę
wiodącą na sfinansowanie imprezy pracowniczej,
4) Ui – liczba uczestników imprezy pracowniczej, związanych z
daną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych zgodnie
z listą wstępną, o której mowa w § 15 ust. 2.
4. Kierownicy jednostek wiodących są obowiązani przekazać do
poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych informację o kształtowaniu się wielkości „FL/Ui”.
§ 21
Uczestnicy wnoszą odpłatność za udział w imprezach pracowniczych, finansowanych ze środków związanych z zakładowym
funduszem świadczeń socjalnych – stosownie do zapisów we
właściwych regulaminach ZFŚS oraz decyzjach, o których mowa w
§ 12, przy czym w takich przypadkach należy stosować kryteria
socjalne.
§ 22
1. Jeżeli impreza pracownicza jest imprezą towarzyszącą naradzie
gospodarczej, szkoleniom, a także przedsięwzięciom promującym Lasy Państwowe oraz polski model leśnictwa, pracowBILP 4/2016

nicy Lasów Państwowych przybywają na te narady, szkolenia
oraz przedsięwzięcia na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. Innym zaproszonym uczestnikom wyżej wymienionych
narad, szkoleń oraz przedsięwzięć należy się koszt przejazdów
staraniem własnym, ustalany na podstawie odrębnej regulacji
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, jeżeli uczestnicy
ci nie są delegowani przez macierzystych pracodawców. Koszty
delegacji służbowych oraz zwrot koszt przejazdów nie stanowi w
takim przypadku nakładów na imprezę pracowniczą. Jest to
koszt udziału w naradach gospodarczych, szkoleniach oraz
przedsięwzięciach promocyjnych. Rozrachunki wewnętrzne z
tytułu przedmiotowych kosztów są objęte odrębną regulacją
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
2. Jeżeli impreza pracownicza ma charakter imprezy edukacyjnej
lub przede wszystkim edukacyjnej, ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że:
1) zwrot kosztów przejazdów staraniem własnym jest należny
wyłącznie przedstawicielom administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystom, członkom organów i ciał
opiniodawczych, w tym stałych zespołów Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz dyrektorów regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych, reprezentantom świata nauki,
kultury i sztuki, działaczom organizacji pozarządowych,
przedstawicielom mediów oraz osobom będącym źródłem
szczególnej wiedzy i doświadczeń – w wykonaniu regulacji
§ 4 ust. 2;
2) koszty delegacji pracowników oraz zwrot kosztów przejazdów, o którym mowa w pkt 1, stanowią nakłady na daną
imprezę pracowniczą, chyba że PUZP stanowi inaczej.
§ 23
1. Wartość świadczenia, pobranego przez uczestnika imprezy (z
zastrzeżeniem § 4 ust. 2), ustala się z zastosowaniem następujących formuł:
1) wartość świadczenia z imprez pracowniczych – w części
sfinansowanej w danej jednostce organizacyjnej ze środków
obrotowych (po rozliczeniach z innymi jednostkami):
gdzie:

Wp = Ki/U,

a) Wp – wartość świadczenia pobranego przez danego pracownika lub innego uczestnika w ciężar środków obrotowych,
b) Ki – koszt całkowity imprezy pracowniczej sfinansowany ze
środków obrotowych jednostki organizacyjnej,
c) U – liczba uczestników według listy wynikowej, o której mowa
w § 15, z wyłączeniem przedstawicieli administracji rządowej
i samorządowej, parlamentarzystów, członków organów i ciał
opiniodawczych, w tym stałych zespołów Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz dyrektorów regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych, reprezentantów świata nauki,
kultury i sztuki, działaczy organizacji pozarządowych oraz
osób będących źródłem szczególnej wiedzy i doświadczeń;
2) wartość świadczenia z imprez pracowniczych – w części
sfinansowanej w danej jednostce organizacyjnej ze środków
związanych z ZFŚS:
W’p = (Zi/U) – Op,
gdzie:
a) W’p – wartość świadczenia, pobranego przez danego pracownika lub innego uczestnika uprawnionego do korzystania z
ZFŚS zgodnie z regulaminem, w ciężar zakładowego
funduszu świadczeń pracowniczych,
b) Zi – zmniejszenia (obroty po stronie W – n) zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych, związane z daną imprezą
pracowniczą,
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c) U – liczba uczestników według listy wynikowej, o której mowa
w § 15, z wyłączeniem przedstawicieli administracji rządowej
i samorządowej, parlamentarzystów, członków organów i ciał
opiniodawczych, w tym stałych zespołów (jeśli nie są pracownikami jednostki Lasów Państwowych) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz dyrektorów regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych, reprezentantów świata nauki,
kultury i sztuki, działaczy organizacji pozarządowych oraz
osób będących źródłem szczególnej wiedzy i doświadczeń,
d) Op – opłaty wniesione przez danego pracownika lub innego
uczestnika imprezy pracowniczej;
3) wartość świadczenia z imprez pracowniczych – w części
sfinansowanej ze środków związanych z funduszem leśnym:
W”p = [Ʃ FL/Ui]/U,
gdzie:
a) W”p – wartość świadczenia pobranego przez danego pracownika lub innego uczestnika w ciężar zakładowego funduszu
leśnego,
b) znaczenie pozostałych symboli zgodne ze znaczeniem, w
jakim zostały one użyte w zdaniach poprzedzających.
§ 24
1. Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany do sporządzenia właściwych deklaracji PIT oraz odprowadzania zaliczek
na podatek dochodowy od osób fizycznych, związanych z pobraniem świadczeń z imprez pracowniczych, a także do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz
uwzględnienia pobranych świadczeń z imprez pracowniczych w
składkach na Fundusz Pracy oraz fundusz gwarantowanych
świadczeń pracowniczych – biorąc pod uwagę świadczenia
z imprez pracowniczych, pobrane przez tych uczestników imprez
pracowniczych, którzy zostali objęci wyżej wymienionymi listami
wynikowymi, sporządzonymi przez tego kierownika.
2. Za przychód pracownika mogą być uznane takie świadczenia,
które:
1) zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w
pełni dobrowolnie);
2) zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia
aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść;
3) korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu
pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich uczestników).
3. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczeń z imprez pracowniczych, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 2,
odprowadza się z uwzględnieniem ewidencji księgowej, utrwalonej w suplemencie 1.
4. Pozostałe zaliczki oraz składki, o których mowa w § 23, odprowadza się w ciężar środków obrotowych jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.
§ 25
1. W Lasach Państwowych sporządza się sprawozdania z autonomicznych imprez pracowniczych. Sprawozdania z imprez
pracowniczych towarzyszących naradom gospodarczym, szkoleniom, przedsięwzięciom promocyjnym oraz przedsięwzięciom
w zakresie edukacji przyrodniczoleśnej społeczeństwa
sporządza się zgodnie z odrębnymi regulacjami, obowiązującymi w Lasach Państwowych.
2. Jeżeli dana impreza pracownicza wymaga ustalenia jej komandora, sprawozdanie sporządza komandor, składając je na ręce
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
3. Jeżeli dana impreza pracownicza wymaga ustalenia osoby
odpowiedzialnej, sprawozdanie sporządza osoba odpowiedzialna (niezależnie od ewentualnych innych sprawozdań), skła-
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dając je na ręce kierownika właściwej jednostki organizacyjnej
Lasów Państwowych (kierowników właściwych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych), a w przypadku imprez regionalnych, ogólnopolskich oraz wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – także na ręce
odpowiednio dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
4. Jeżeli dana impreza pracownicza jest wspólnym działaniem
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych i nie wyczerpuje znamion imprezy regionalnej lub imprezy ogólnopolskiej ani
wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych, sprawozdanie sporządza kierownik jednostki
organizacyjnej wiodącej, przesyłając je do kierowników jednostek organizacyjnych, prowadzących wspólnie daną imprezę
pracowniczą.
5. Jeżeli dana impreza pracownicza jest prowadzona samodzielnie
przez daną jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych i nie
wymaga ustalenia osoby odpowiedzialnej, sprawozdanie
sporządza kierownik danej jednostki organizacyjnej Lasów
Państwowych.
6. Jeżeli dana impreza pracownicza jest prowadzona wspólnie z
podmiotami zewnętrznymi, sprawozdania, o których mowa w
ust. 1–5 przesyła się do wiadomości kierowników tych podmiotów
zewnętrznych.
7. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych sporządza
zbiorcze sprawozdanie z imprez pracowniczych o statusie regionalnym, a – po zasięgnięciu wiedzy od kierowników jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych, działających w zasięgu
danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – także z
ważniejszych w jego ocenie imprez pracowniczych, niemających statusu imprezy regionalnej. Sprawozdanie, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, składa się na ręce Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych.
8. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych sporządza zbiorcze
sprawozdanie z imprez pracowniczych w Lasach Państwowych,
uwzględniając w nim odpowiednio:
1) imprezy ogólnopolskie oraz imprezy pracownicze w formie
wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych;
2) sprawozdanie, o którym mowa w ust. 7,
które zamieszcza się w sprawozdaniu finansowo-gospodarczym
Lasów Państwowych.
9. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1–8, powinny zawierać
oceny dotyczące:
1) stopnia osiągnięcia funkcji celu imprez pracowniczych,
2) akceptacji imprez przez ich uczestników,
3) gospodarności w ponoszeniu wydatków na realizację imprez
pracowniczych.
§ 26
1. Na mocy niniejszego zarządzenia zaleca się przeprowadzanie
niektórych tradycyjnych imprez pracowniczych zgodnie z ich
szczegółową charakterystyką wykonawczą, zawartą w suplemencie nr 2.
2. W odniesieniu do imprez pracowniczych, nie ujętych w suplemencie 2, należy posługiwać się ich nazwami własnymi oraz
charakterystyką, zawartą w § 5 ust. 1 – Tabeli nr 2.
§ 27
1. Częścią składową niniejszego zarządzenia jest studium teoretyczno-prawne na temat imprez pracowniczych, stanowiące
suplement nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Suplement, o którym mowa w ust. 1, należy traktować jedynie jako
źródło wiedzy, ułatwiające zrozumienie rozstrzygnięć przyjętych
w niniejszym zarządzeniu, a także ułatwiające jego wykonanie.
§ 28
1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie po opublikowaniu w
Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych w dacie, która
BILP 4/2016

zostanie określona w odrębnej decyzji Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, z wyjątkiem ust. 2, który wchodzi w życie
z dniem podpisania niniejszego zarządzenia. Wydanie decyzji, o
której mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi po przeprowadzeniu w Lasach Państwowych cyklu szkoleń przygotowujących
do stosowania niniejszego zarządzenia.
2. Do czasu wejścia w życie niniejszego zarządzenia, rozstrzygnięcia w sprawie przeprowadzenia imprezy pracowniczej będą
zapadać każdorazowo w trybie odrębnej decyzji zarządczej

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, na wniosek zainteresowanego kierownika jednostki organizacyjnej Lasów
Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Suplement nr 1 do Zarządzenia nr 15
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 8 marca 2016 r.
PROJEKT INDEKSU KSIĘGOWAŃ ZDARZEŃ
związanych z działalnością socjalną oraz socjalno-bytową
I. Klasyfikacja świadczeń socjalnych wynikająca z regulacji
ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
W przyszłych szczegółowych rozwiązaniach w zakresie ewidencji księgowej zdarzeń związanych z funkcjonowaniem zakładowego

funduszu świadczeń socjalnych należy odpowiednio usankcjonować następującą klasyfikację świadczeń socjalnych, wyprowadzoną poniżej na podstawie ustawy o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych oraz szczegółowej analizy regulacji w niej
zawartych:

Świadczenia zaspokajające potrzeby pracowników w ramach działalności socjalnej, rozumianej jako: (1) usługi świadczone przez
pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach,
przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, (2) udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej,
a także (3) udzielanie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową
Świadczenia na rzecz (1) różnych form wypoczynku, (2) działalności kulturalno-oświatowej, (3) działalności sportowo-rekreacyjnej, (4) opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego
Dopłaty (w ramach lub poza ramami wspólnej działalności socjalnej)
Świadczenia za odpłatnością (w ramach lub poza ramami wspólnej działalności socjalnej)
Świadczenia ulgowe
Świadczenia realizowane w formie imprez
pracowniczych
Świadczenia realizowane w innej formie niż impreza
pracownicza
Świadczenia za odpłatnością standardową
Świadczenia realizowane w formie imprez
pracowniczych
Świadczenia realizowane w innej formie niż forma
imprezy pracowniczej
Świadczenia nieodpłatne (w ramach lub poza ramami wspólnej działalności socjalnej)
Świadczenia realizowane w formie imprez pracowniczych
Świadczenia realizowane w innej formie niż impreza pracownicza
Udzielanie pomocy materialnej (w ramach lub poza ramami wspólnej działalności socjalnej)
Udzielanie pomocy materialnej rzeczowej
Udzielanie pomocy materialnej finansowej
Udzielanie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (w ramach lub
poza ramami wspólnej działalności socjalnej)
Udzielanie pomocy bezzwrotnej
Udzielanie pomocy zwrotnej
Świadczenia socjalne przybierające postać dofinansowywania obiektów socjalnych
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II. Propozycja zapisów księgowych, związanych z działalnością socjalną oraz tzw. działalnością socjalno-bytową
Mając na względzie klasyfikację, utrwaloną w części I niniejszego suplementu, poniżej zestawiono propozycje zapisów księgo-

Zdarzenia
związane
z odpisem
podstawowym

wych, jakie zdaniem ORWLP powinny być docelowo utrwalone w
planie kont Lasów Państwowych w odniesieniu do zdarzeń związanych z działalnością socjalną oraz tzw. działalnością socjalno-bytową:

Nazwa zdarzenia
Konto W–n
1
2
Działalność socjalna poza wspólną działalnością socjalną
501 → koszty działalności
Ustalenie odpisu podstawowego,
Kwota odpisu
związanego
podstawowego
pracowników należących
z zakładowym funduszem świadczeń
ustalona
do Służby Leśnej
socjalnych
na podstawie
(przy korekcie odpisu podstawowego
wynagrodzeń
zapisy na czerwono)
pracowników
należących do
Służby Leśnej
503 → koszty działalności
Kwota odpisu
podstawowego pracowników na stanowiskach
nierobotniczych nie należących
ustalona
do Służby Leśnej
na podstawie

Konto Ma
3
440.2 → odpis podstawowy,
związany z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych

wynagrodzeń
pracowników
na stanowiskach nierobotniczych poza
Służbą Leśną

Inne zdarzenia
związane ze
zwiększaniem
stanu zakładowego funduszu
świadczeń
socjalnych
(gdzie indziej
nie ujęte)
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Kwota odpisu
podstawowego
ustalona
na podstawie
wynagrodzeń
pracowników
na stanowiskach
robotniczych
Zwiększenie stanu zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych o wartość odpisu podstawowego
(przy korekcie odpisu podstawowego zapisy
na czerwono)
Przekazanie
Dyspozycja przelania środków
środków
pieniężnych z rachunku bieżącego
pieniężnych
na rachunek związany
z bieżącego
z zakładowym funduszem
rachunku
świadczeń socjalnych
bankowego
na rachunek
Wpływ środków pieniężnych
związany
na rachunek związany
z zakładowym
z zakładowym funduszem
funduszem
świadczeń socjalnych
świadczeń
socjalnych
w kwocie
odpowiadającej
odpisowi
podstawowemu
Przekazanie
Wpłata na rachunek bankowy
dotacji i darowizn
środków wyodrębnionych,
na rzecz
związanych z zakładowym
zakładowego
funduszem świadczeń socjalnych
funduszu
świadczeń
socjalnych
przez podmioty
Wpłata do kasy
zewnętrzne
(zdarzenie wymaga operacji
i osoby fizyczne
refundacyjnej 100 → 189.1)
Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych
na rachunku bankowym funduszu
świadczeń socjalnych

550 → koszty
ogólnogospodarcze

440.2 → odpis podstawowy

855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

109 → inne środki pieniężne

130 → rachunek bieżący

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych

109 → inne środki pieniężne

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych

855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

100 → środki w kasie

855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń socjalnych

855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
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1
Zwiększenia stanu
zakładowego
funduszu
świadczeń
socjalnych
z tytułu odsetek
za naruszenie
terminów
oraz z tytułu
kar umownych
Przeznaczenie
części nadwyżki
finansowej
na zwiększenie
zakładowego
fundusz świadczeń
socjalnych

Zdarzenia
związane
ze zbywaniem
zakładowych
domów i lokali
mieszkalnych
oraz obiektów
socjalnych

BILP 4/2016

Naliczenie odsetek
za nieterminowe regulowanie
odpłatności za świadczenia
socjalne oraz kary umowne
Uregulowanie odsetek
oraz kar umownych

Zwiększenie stanu zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych
o część wyniku finansowego
jednostki organizacyjnej
Przelanie
Polecenie
przelania
środków
środków
pieniężnych
z rachunku
pieniężnych
bieżącego
Wpływ środków
na rachunek
bankowy
środków
wyodrębnionych,
związanych
z zakładowym
funduszem
świadczeń
socjalnych
Przychód ze sprzedaży
zakładowych domów i lokali
mieszkalnych oraz obiektów
socjalnych (jeżeli są
przeznaczone na utrzymanie
lub odtworzenie zakładowych
obiektów socjalnych
oraz utrzymanie pozostałych
zasobów mieszkaniowych)
Uregulowanie zobowiązania
przez podmiot nabywający
zakładowy dom lub lokal
mieszkalny albo obiekt socjalny

2
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

3
855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

820 → rozliczenie wyniku
finansowego

855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

109 → inne środki pieniężne

130 → rachunek bieżący

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych

109 → inne środki pieniężne

z – 2 → rozrachunki
z nabywcą zakładowego domu
mieszkalnego, zakładowego
lokalu mieszkalnego
lub obiektu socjalnego

760 → pozostałe przychody
operacyjne
223.1 → podatek VAT należny

130 → rachunek bieżący

z – 2 → rozrachunki
z nabywcą zakładowego domu
mieszkalnego, zakładowego
lokalu mieszkalnego
lub obiektu socjalnego
761 → pozostałe koszty
operacyjne, odpowiadające
kosztom sprzedaży
zakładowego domu
mieszkalnego, zakładowego
lokalu mieszkalnego
oraz obiektu socjalnego
(nieumorzona część wartości
nieruchomości, koszty wyceny,
koszty przetargu itp.)
855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

Zmniejszenie stanu
zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych o wartość
odpowiadającą pozostałym
kosztom operacyjnym
sprzedaży

855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

Zwiększenie stanu zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych
o wartość odpowiadającą
pozostałym przychodom
operacyjnym

760 → pozostałe przychody
operacyjne
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1

Udzielanie
pomocy
finansowej
(działalność
zwana potocznie
działalnością
w zakresie
udzielania
zapomóg
pieniężnych)

Udzielanie
pomocy
materialnej
rzeczowej
w formie
zakupionych
towarów;
udzielanie
pomocy
materialnej
quasi-rzeczowej
w formie bonów,
talonów, znaków
itd.
(działalność
zwana potocznie
działalnością
w zakresie
udzielania
zapomóg
rzeczowych
– wariant 1)
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Zasilenie
Polecenie
rachunku
przelewu
z rachunku
bankowego
bieżącego
środków
wyodrębnionych, Wpływ środków
związanych
na rachunek
z zakładowym
bankowy
funduszem
środków
świadczeń
wyodrębnionych
socjalnych
(do kwoty równiej
różnicy między
pozostałymi
przychodami
operacyjnymi
a pozostałymi
kosztami
operacyjnymi)
Przyznanie zapomogi pieniężnej

Wypłata zapomogi
pieniężnej z kasy

Wypłata z kasy
(zdarzenie rodzi konieczność
operacji refundacyjnej:
189.1 → 100)
Wypłata z rachunku bieżącego
(zdarzenie rodzi konieczność
operacji refundacyjnej:
189.1 → 130)
Wypłata z rachunku bankowego
środków wyodrębnionych,
związanych
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
Przyznanie zapomogi lub innego świadczenia
w towarach, w bonach, talonach, znakach itd.
(wartość bez podatku VAT, jeżeli podatek VAT
ma podlegać rozliczeniu )
Zakup towarów,
Zakup towarów,
Zobowiązanie
bonów, talonów,
bonów, biletów wobec dostawcy
innych znaków itd.
itd. do
z rachunku
w celu udzielenia
wykorzystania
środków
świadczenia
jako
wyodrębnionych
socjalnego
świadczenie
w naturze
socjalne

2
109 → inne środki pieniężne

3
130 → rachunek bieżący

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych

109 → inne środki pieniężne

855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

100 → środki w kasie

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

130 → rachunek bankowy

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
301 → rozliczenie zakupu
materiałów
z – 2 → zobowiązanie wobec
dostawcy

z kasy

z – 2 → zobowiązanie wobec
dostawcy

z rachunku
bieżącego)

z –2 → zobowiązanie wobec
dostawcy

Wydanie świadczenia
w materiałach, w bonach,
biletach itd.

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

z – 2 → zobowiązanie
wobec dostawcy
189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
100 → środki w kasie
(zdarzenie rodzi konieczność
operacji refundacyjnej
189.1 → 100 do kwoty wartości
zakupu bez VAT)
130 → rachunek bieżący
(zdarzenie rodzi konieczność
operacji refundacyjnej
189.1. → 130)
301 → rozliczenie zakupu
materiałów
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1
Zwrot kwoty
podatku VAT
na rachunek
bankowy środków
wyodrębnionych

2
Należność z tytułu podatku VAT
223.2 → podatek VAT naliczony
naliczonego
(przy zakupie materiałów, bonów,
biletów itd.)
Polecenie przelewu środków
109 → inne środki pieniężne
z rachunku bieżącego
na rachunek bankowy środków
wyodrębnionych (jeżeli zakup
nastąpił z użyciem środków
na rachunku bankowym środków
wyodrębnionych)
Wpływ środków na rachunek
189.1 → rachunek bankowy
bankowy środków wyodrębnionych
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
Przyznanie zapomogi i innego świadczenia w postaci
855 → zakładowy fundusz
własnych produktów działalności wytwórczej (wartość
świadczeń socjalnych
materiałów według kosztów technicznych wytworzenia)
Przyjęcie własnych produktów działalności wytwórczej
60x → produkty działalności
na stan magazynowy
wytwórczej na magazynie

Udzielanie
pomocy
materialnej
rzeczowej
w formie
wydawania
własnych
Wydanie własnych produktów działalności wytwórczej
289 → rozrachunki związane
produktów
z magazynu (jako świadczenie socjalne
z zakładowym funduszem
(działalność
w naturze)
świadczeń socjalnych
zwana potocznie
Zasilenie
rachunku
Polecenie
przelewu
109
→ inne środki pieniężne
działalnością
bieżącego
z rachunku bankowego środków
w zakresie
do kwoty wartości
wyodrębnionych, związanych
udzielania
świadczenia
z zakładowym funduszem
zapomóg
socjalnego
świadczeń socjalnych
rzeczowych
w postaci
Wpływ środków
130 → rachunek bieżący
– wariant 2)
produktów
na rachunek bieżący
działalności
wytwórczej
Udzielanie
Przyznanie pomocy socjalnej poprzez zakup usługi dla
855 → zakładowy fundusz
pomocy
uprawnionego indywidualnie oznaczonego
świadczeń socjalnych
materialnej
(wartość usługi bez podatku VAT, jeżeli podatek VAT ma
quasi-rzeczowej
podlegać rozliczeniu)
w formie usług
Nabycie usługi
Nabycie usługi
Zobowiązanie 302 → rozliczenie zakupu usługi
zakupionych dla dla uprawnionego
do
wobec
beneficjenta
indywidualnie
wykorzystania
usługodawcy
ZFŚS
oznaczonego
jako
z rachunku
z – 2 → zobowiązanie
świadczenie
środków
wobec usługodawcy
socjalne
wyodrębnionych
z kasy

z –2 → zobowiązanie
wobec usługodawcy

z rachunku
bieżącego

z – 2 → zobowiązanie
wobec usługodawcy

Pobranie usługi
przez uprawnionego
Zwrot kwoty
Należność z tytułu podatku VAT
podatku VAT na
naliczonego (przy zakupie)
rachunek bankowy
Polecenie przelewu środków
środków
z rachunku bieżącego na rachunek
wyodrębnionych bankowy środków wyodrębnionych
(jeżeli zakup nastąpił z użyciem
środków na rachunku bankowym
środków wyodrębnionych)
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289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
223.2. → podatek VAT
naliczony
109 → inne środki pieniężne

3
301 → rozliczenie zakupu
materiałów
130 → rachunek bieżący

109 → inne środki pieniężne

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
z – 5 → koszt techniczny
wytworzenia produktu
działalności wytwórczej
60x → produkty działalności
wytwórczej
189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
109 → inne środki pieniężne

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
z – 2 → zobowiązanie wobec
usługodawcy
189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
100 → środki w kasie
(zdarzenie rodzi konieczność
operacji refundacyjnej
189.1 → 100 do kwoty wartości
zakupu bez VAT)
130 → rachunek bieżący
(zdarzenie rodzi konieczność
operacji refundacyjnej
189.1 → 130)
302 → rozliczenie zakupu usługi
302 → rozliczenie zakupu
usługi
130 → rachunek bieżący
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Świadczenia
na rzecz
(1) różnych form
wypoczynku,
(2) działalności
kulturalno-oświatowej,
(3) działalności
sportowo-rekreacyjnej,
(4) opieki
nad dziećmi
w żłobkach,
przedszkolach
oraz innych
formach
wychowania
przedszkolnego

46

1
Dopłaty
do świadczeń
pobranych
staraniem
własnym beneficjenta, jeżeli
regulamin ZFŚS
pozwala na
przekazanie
dopłaty na ręce
beneficjenta
po odpowiednim
udokumentowaniu
poboru
świadczenia,
na przykład
poprzez złożenie
stosowanego
oświadczenia
(uwaga: kwota
dopłat powinna
być uzależniona
od statusu
życiowego
rodzinnego
oraz materialnego
beneficjenta)
Dopłaty
do świadczeń
pobranych
staraniem
własnym beneficjenta, jeżeli
regulamin ZFŚS
nie pozwala
na przekazanie
dopłaty na ręce
beneficjenta,
co oznacza,
że wymagane jest
przedłożenie przez
beneficjenta
faktury VAT
wystawionej
przez usługodawcę, który
dokonał świadczenia na rzecz
beneficjenta
(uwaga: kwota
dopłat powinna
być uzależniona
od statusu
życiowego
rodzinnego
oraz materialnego
beneficjenta)

Przyznanie dopłaty

2
855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

3
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
130 → rachunek bieżący
(zdarzenie rodzi konieczność
operacji refundacyjnej
189.1 → 130)
100 → środki w kasie
(zdarzenie rodzi konieczność
operacji refundacyjnej
189.1 → 100)

Przyznanie dopłaty
Przekazanie dopłaty

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

Przyznanie dopłaty

855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

Zaciągnięcie zobowiązań wobec
usługodawcy

302 → rozliczenie zakupu
robót i usług

z – 2 → zobowiązanie
wobec usługodawców

z – 2 → zobowiązanie
wobec usługodawcy

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
100 → środki w kasie
(zdarzenie rodzi konieczność
operacji refundacyjnej
189.1 → 100 do kwoty wartości
zakupu bez VAT)
130 → rachunek bieżący
(zdarzenie rodzi konieczność
operacji refundacyjnej
189.1 → 130 do kwoty wartości
zakupu bez VAT)
302 → rozliczenie zakupu
robót i usług

Uregulowanie
zobowiązań

z rachunku
środków
wyodrębnionych
z kasy

z rachunku
bieżącego

Rozliczenie zakupu usługi
(wartość usługi bez VAT)

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
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1

2
Zwrot kwoty
Należność
223.2 → podatek VAT naliczony
podatku VAT
z tytułu podatku
na rachunek
VAT naliczonego
bankowy
(przy zakupie)
środków
wyodrębnionych
Polecenie
przelewu
środków
z rachunku
bieżącego
na rachunek
bankowy
środków
wyodrębnionych
Wpływ środków
na rachunek
bankowy
środków
wyodrębnionych

Świadczenia
o charakterze
zbiorowym
(w tym
w szczególności
w ramach imprez
pracowniczych,
finansowanych
z użyciem środków,
związanych
z ZFŚS)
Zakup
materiałów, usług
(w tym usług
wewnętrznych)
oraz robót celem
wykorzystania
do świadczeń
socjalnych
o charakterze
zbiorowym

Zaciągnięcie
zobowiązań
Uregulowanie
zobowiązań

z rachunku
środków
wyodrębnionych

109 → inne środki pieniężne

130 → rachunek bieżący
(jeżeli zakup nastąpił
z użyciem środków
na rachunku bankowym
środków wyodrębnionych)

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych

109 → inne środki pieniężne

301 → rozliczenie zakupu
materiałów;
302 → rozliczenie zakupu
robót i usług
z – 2 → zobowiązanie
wobec usługodawcy

z – 2 → zobowiązanie wobec
dostawców, usługodawców
oraz wykonawców

z kasy

z rachunku
bieżącego

Zwrot kwoty
podatku VAT
na rachunek
bankowy środków
wyodrębnionych
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3
302 → rozliczenie zakupu
usługi

Zużycie materiałów, usług oraz
855 → zakładowy fundusz
robót w wykonaniu świadczeń
świadczeń socjalnych
socjalnych o charakterze
zbiorowym
Należność z tytułu podatku VAT
223.2 → podatek VAT naliczony
naliczonego (przy zakupie)
Polecenie przelewu środków
109 → inne środki pieniężne
z rachunku bieżącego na rachunek
bankowy środków wyodrębnionych
(jeżeli zakup nastąpił z użyciem
środków na rachunku bankowym
środków wyodrębnionych)
Wpływ środków na rachunek
189.1 → rachunek bankowy
bankowy środków wyodrębnionych
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń socjalnych

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
100 → środki w kasie
(zdarzenie rodzi konieczność
operacji refundacyjnej
189.1 → 100 do kwoty wartości
zakupu bez VAT)
130 → rachunek bieżący
(zdarzenie rodzi konieczność
operacji refundacyjnej
189.1 → 130 do kwoty wartości
zakupu bez VAT)
301 → rozliczenie zakupu
materiałów;
302 → rozliczenie zakupu
302 → rozliczenie zakupu
Usługi
130 → rachunek bieżący

109 → inne środki pieniężne
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1
Przyjęcie własnych produktów
Przeznaczenie
działalności wytwórczej
własnych
na stan magazynowy
produktów
działalności
na działalność
Zużycie własnych produktów
socjalną
na rzecz działalności socjalnej
o charakterze
o charakterze zbiorowym
zbiorowym
(uwaga: koszty
Zasilenie
Polecenie
zużycia zasobów
rachunku
przelewu
pracy na rzecz
bieżącego do
z rachunku
świadczeń
bankowego
kwoty wartości
zbiorowych,
środków
produktów
na świadczenia
zużytych
wyodrębnionych
z zasobów pracy
na działalność
Wpływ środków
pracowników
socjalną
na rachunek
na stanowiskach
o charakterze
bieżący
nierobotniczych
zbiorowym
czy koszty
dojazdu, także
dojazdu świadczeniobiorców, do
miejsca poboru
świadczeń,
księguje się
odpowiednio)
Rozliczenie świadczeń socjalnych o charakterze
zbiorowym według poszczególnych beneficjentów –
zapis memoriałowy (jeżeli regulacje prawne wymagają
indywidualizacji beneficjentów tych świadczeń
na potrzeby podatkowe)
Wpłata kwot
będących
partycypacją
beneficjentów
w nabyciu usług
obcych
i innych
świadczeń
socjalnych
o charakterze
zbiorowym

Wpłata środków do kasy

Przelew na rachunek bieżący

Przelew na rachunek bankowy związany
z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
Potrącenie
z wynagrodzeń
pracowniczych

Zmniejszenie należności
przysługującej pracownikowi
Zasilenie
rachunku
bankowego
środków
wyodrębnionych

2
60x → produkty działalności
wytwórczej na magazynie

3
z – 5 → koszt techniczny
wytworzenia produktu
działalności wytwórczej

855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

60x → produkty działalności
wytwórczej w magazynie

109 → inne środki pieniężne

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych

130 → rachunek bieżący

109 → inne środki pieniężne

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
(w odniesieniu do świadczeń
zbiorowych wymagających
indywidualizacji)
100 → środki w kasie
(zdarzenie rodzi konieczność
operacji refundacyjnej
100 → 189.1)
130 → rachunek bieżący
(zdarzenie rodzi konieczność
operacji refundacyjnej
130 → 189.1)
189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń socjalnych
230 → rozrachunki z tytułu
wynagrodzeń

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
(w układzie analitycznym
według beneficjentów)

Polecenie
109 → inne środki pieniężne
przelewu
środków
z rachunku
bieżącego
Wpływ środków
189.1 → rachunek bankowy
na rachunek
środków wyodrębnionych,
środków
związanych z zakładowym
wyodrębnionych funduszem świadczeń socjalnych
Zwiększenie stanu zakładowego funduszu świadczeń
289 → rozrachunki związane
socjalnych w związku z partycypacją beneficjentów
z zakładowym funduszem
w nabywaniu usług i innych świadczeń socjalnych
świadczeń socjalnych
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289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
130 → rachunek środków
bieżących

109 → inne środki pieniężne

855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
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1
Udzielanie
Udzielenie
zwrotnej
pożyczek na cele
mieszkaniowe
lub bezzwrotnej
pomocy
z użyciem
na cele
środków
mieszkaniowe
związanych
na warunkach
z zakładowym
funduszem
określonych
umową
świadczeń
(działalność
socjalnych
zwana potocznie Spłata pożyczek
działalnością
udzielonych
w zakresie
z użyciem środków
udzielania
związanych
pożyczek)
z zakładowym
funduszem
świadczeń
socjalnych

Przelew z rachunku bankowego
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń socjalnych

2
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

Wypłata z kasy

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

Przelew na rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń socjalnych
Wpłata do kasy

1891.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń socjalnych
100 → środki w kasie
(zdarzenie rodzi konieczność
operacji refundacyjnej
100 → 189.1)
230 → rozrachunki z tytułu
wynagrodzeń

Potrącenie
z
wynagrodzeń

Zmniejszenie
należności
przysługującej
pracownikowi
Zasilenie polecerachunku
nie
środków przelewu
wyodręb- wpływ
nionych środków

Uregulowanie
Przelew na rachunek bankowy
odsetek
środków wyodrębnionych,
od pożyczek
związanych z zakładowym
udzielonych
funduszem świadczeń socjalnych
z użyciem środków
Wpłata do kasy
związanych
z zakładowym
funduszem
świadczeń
Potrącenie
Zmniejszenie
socjalnych
z wynagrodzeń
należności
przysługującej
pracownikowi
Zasilenie polecerachunku
nie
środków
wyodręb- przelewu
nionych
wpływ
środków
Zwiększenie stanu zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych w związku z uregulowaniem odsetek
od pożyczek udzielonych z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych (naliczenie odsetek
od udzielonych pożyczek)
Umorzenie pożyczek udzielonych z użyciem środków
związanych z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

3

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
100 → środki w kasie
(zdarzenie rodzi konieczność
operacji refundacyjnej
189.1 → 100)
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

109 → inne środki pieniężne

130 → rachunek bieżący

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń socjalnych
189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń socjalnych
100 → środki w kasie
(zdarzenie rodzi konieczność
operacji refundacyjnej
100 → 189.1)
230 → rozrachunki z tytułu
wynagrodzeń

109 → inne środki pieniężne

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

109 → inne środki pieniężne

130 → rachunek środków
bieżących

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń socjalnych
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

109 → inne środki pieniężne

855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

Działalność socjalna w formie wspólnego działania (w szczegółowym zakresie oraz na szczegółowych zasadach ustalonych,
wynikających z zawartych umów [porozumień] między stronami uczestniczącymi we wspólnym przedsięwzięciu)
Wspólna działalność socjalna może mieć charakter kompleksowy (jedna jednostka organizacyjna prowadzi działalność socjalną w możliwie
pełnym zakresie na rzecz beneficjentów [pracowników], związanych z jednostką organizacyjną korzystającą z usług jednostki prowadzącej
wspólną działalność socjalną). Wspólna działalność socjalna może mieć też charakter incydentalny (tj. może dotyczyć konkretnych przedsięwzięć, na przykład wspólnego zorganizowania wycieczki do lasu na grzyby). Bez względu na charakter wspólnej działalności (działalność
kompleksowa, działalność incydentalna) w umowie (porozumieniu) w sprawie wspólnej działalności należy wyodrębnić jednostkę organizacyjną
prowadzącą wspólną działalność socjalną oraz jednostkę organizacyjną korzystającą z działalności socjalnej
w formie wspólnego przedsięwzięcia. Poniższy indeks księgowań sporządzono przy założeniu, że w Lasach Państwowych zostanie przyjęte
rozwiązanie wykluczające pośrednictwo regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
w przepływach środków pieniężnych, związanych ze wspólną działalnością socjalną
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Ewidencja
w jednostce
organizacyjnej
Lasów Państwowych korzystającej z usług innej
jednostki
organizacyjnej
Lasów
Państwowych

Ewidencja
w jednostce
organizacyjnej
Lasów Państwowych wykonującej działalność
socjalną w
ramach wspólnej
działalności
socjalnej

1
Przekazanie środków pieniężnych do jednostki
organizacyjnej Lasów Państwowych wykonującej
działalność socjalną w formie wspólnego
przedsięwzięcia

2
245 → rozrachunki
wewnątrzinstytucjonalne
z konkretną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych
wykonującą działalność
socjalną w formie wspólnego
przedsięwzięcia

Zmniejszenie stanu zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych

855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

245 → rozrachunki wewnątrzinstytucjonalne
z konkretną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych
wykonującą działalność
socjalną w formie wspólnego
przedsięwzięcia

Wpływ środków na finansowanie działalności socjalnej
w formie wspólnego przedsięwzięcia

189.1 → rachunek bankowy
245 → rozrachunki
środków wyodrębnionych,
wewnątrzinstytucjonalne
związanych z zakładowym
z konkretną jednostką organizafunduszem świadczeń socjalnych
cyjną Lasów Państwowych
korzystającą
z działalności socjalnej
w formie wspólnego
przedsięwzięcia

Zwiększenie stanu zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych w związku z wpływem środków na wspólne
przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych

245 → rozrachunki
wewnątrzinstytucjonalne
z konkretną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych
korzystającą
z działalności socjalnej w formie
wspólnego przedsięwzięcia

Działalność w zakresie: (1) udzielania pomocy
finansowej, (2) udzielania pomocy rzeczowej lub
quasi-rzeczowej, (3) świadczeń wypoczynkowych,
kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych
oraz w zakresie opieki nad dziećmi w żłobkach
i w wieku przedszkolnym – jeżeli beneficjentami
są pracownicy oraz inne osoby związane
z jednostką organizacyjną korzystającą
z działalności socjalnej w formie
wspólnego przedsięwzięcia
Wpłata kwot, będących partycypacją beneficjentów
w nabyciu usług obcych i innych świadczeń socjalnych
(z wyjątkiem partycypacji w formie potrącenia
z wynagrodzeń) – jeżeli beneficjentami są pracownicy
oraz inne osoby, związane z jednostką organizacyjną
korzystającą z działalności socjalnej w formie
wspólnego przedsięwzięcia
Działalność socjalna poprzez udzielanie pożyczek
na cele mieszkaniowe – jeżeli beneficjentami są
pracownicy oraz inne osoby, związane z jednostką
organizacyjną korzystającą z działalności socjalnej
w formie wspólnego przedsięwzięcia
Ewidencja
Wpłata kwot,
Wpłata środków do kasy
w jednostce
będących
organizacyjnej
partycypacją
Lasów Państwobeneficjentów
wych korzystają- w nabyciu usług
Przelew na rachunek bieżący
cej z usług innej
obcych
jednostki
i innych świadczeń
organizacyjnej
socjalnych
Lasów
– wpłaty dokonyPaństwowych
wane do jednostki
„macierzystej”
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3

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych

855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

Ewidencja per analogiam do ewidencji księgowej prowadzonej
przez jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych, wykonującą
działalność socjalną poza ramami wspólnej działalności socjalnej

Ewidencja per analogiam do ewidencji księgowej prowadzonej
przez jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych, wykonującą
działalność socjalną poza ramami wspólnej działalności socjalnej

Ewidencja per analogiam do ewidencji księgowej prowadzonej
przez jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych, wykonującą
działalność socjalna poza ramami wspólnej działalności socjalnej
(z wyłączeniem spłaty pożyczek oraz regulowania odsetek
w formie potrącenia z wynagrodzeń)
100 → środki w kasie
289 → rozrachunki związane
(zdarzenie rodzi konieczność
z zakładowym funduszem
operacji refundacyjnej
świadczeń socjalnych
100→ 189.1)
130 → rachunek bieżący
289 → rozrachunki związane
(zdarzenie rodzi konieczność
z zakładowym funduszem
operacji refundacyjnej
świadczeń socjalnych
130 → 189.1)
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1

Przelew na rachunek bankowy związany z zakładowym funduszem
świadczeń
socjalnych
Potrącenie
z wynagrodzeń
pracowniczych

Zmniejszenie
należności przysługującej pracownikowi

Zasilenie Polecenie
rachunku przelewu
bankoWpływ
wego
środków
środków
na
wyodręb- rachunek
nionych
środków
wyodrębnionych
Zwiększenie stanu zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych
w związku z partycypacją beneficjentów w nabywaniu usług i innych
świadczeń socjalnych
przelew
Przekazanie
z rachunku
środków
bankowego
do jednostki
organizacyjnej
środków wyodrębnionych
realizującej
wspólną
działalność
socjalną
zmniejszenie stanu
zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych

Ewidencja
w jednostce
organizacyjnej
Lasów Państwowych wykonującej działalność
socjalną
w ramach
wspólnej
działalności
socjalnej (zapisy
związane
z opłatami
partycypacyjnymi
dokonanymi
w jednostkach
„macierzystych”)
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Wpływ środków
z tytułu opat
partycypacyjnych
dokonanych
przez
beneficjentów
w jednostkach
„macierzystych”

2

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
230 → rozrachunki z tytułu
wynagrodzeń

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

109 → inne środki pieniężne

130 → rachunek środków
bieżących

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych

109 → inne środki pieniężne

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

245 → rozrachunki
wewnątrzinstytucjonalne
z konkretną jednostką
organizacyjną Lasów
Państwowych wykonującą
działalność socjalną w formie
wspólnego przedsięwzięcia
855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych

zapis
memoriałowy
na czerwono
(według raportu
analitycznego,
wskazującego
beneficjentów
regulujących opłaty
partycypacyjne
w jednostkach
„macierzystych”)
Wpływ środków
na rachunek bankowy środków
wyodrębnionych, związanych
z zakładowym funduszem świadczeń
socjalnych

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

Zwiększenie stanu zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych

245 → rozrachunki wewnątrzinstytucjonalne
z konkretną jednostką
organizacyjną Lasów
Państwowych korzystającą
z działalności socjalnej
w formie wspólnego
przedsięwzięcia
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

Zapis memoriałowy

3
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych

245 → rozrachunki wewnątrzinstytucjonalne
z konkretną jednostką
organizacyjną Lasów
Państwowych wykonującą
działalność socjalną w formie
wspólnego przedsięwzięcia
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

245 → rozrachunki wewnątrzinstytucjonalne
z konkretną jednostką
organizacyjną Lasów
Państwowych korzystającą
z działalności socjalnej
w formie wspólnego
przedsięwzięcia
855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
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1
Ewidencja
Spłata pożyczek
Przelew na rachunek bankowy
w jednostce
udzielonych
środków wyodrębnionych, związanych
organizacyjnej z użyciem środków z zakładowym funduszem świadczeń
Lasów Państwozwiązanych
socjalnych
wych korzystająz zakładowym
cej z usług innej
funduszem
Wpłata do kasy
jednostki
świadczeń
organizacyjnej
socjalnych (spłata
Lasów Państwodokonywana
wych
w jednostce
PotrąZmniejszenie należności
„macierzystej’)
cenie z
przysługującej
wynapracownikowi
grodzeń Zasilenie
polecenie
rachunku
przelewu
środków
wpływ środków
wyodrębnionych

Zobowiązanie wobec jednostki świadczącej działalność
socjalną

Uregulowanie zobowiązania wobec jednostki świadczącej
działalność socjalną

Ewidencja
w jednostce
organizacyjnej
Lasów Państwowych wykonującej działalność
socjalną w
ramach wspólnej
działalności
socjalnej (zapisy
związane
ze spłacaniem
pożyczek
w jednostce
„macierzystej”)
Ewidencja
w jednostce
organizacyjnej
Lasów Państwowych korzystającej z usług innej
jednostki
organizacyjnej
Lasów
Państwowych
(zapisy związane
z odsetkami
regulowanymi
w jednostce
„macierzystej”)

52

Wpływ środków pieniężnych, będących opłatami
partycypacyjnymi wniesionymi
przez beneficjentów do jednostki „macierzystej”

Zapis memoriałowy

Uregulowanie
odsetek
od pożyczek
udzielonych
z użyciem
środków, związanych z zakładowym funduszem
świadczeń
socjalnych

Przelew na rachunek bankowy
środków wyodrębnionych, związanych
z zakładowym funduszem świadczeń
socjalnych
Wpłata do kasy

Potrącenie
z wynagrodzeń

Zmniejszenie należności
przysługującej
pracownikowi
Zasilenie
polecerachunku
nie
środków
przewyodrębnionych
lewu

2

1891.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
100 → środki w kasie
(zdarzenie rodzi konieczność
operacji refundacyjnej
100→ 189.1)
230 → rozrachunki z tytułu
wynagrodzeń
109 → inne środki pieniężne
189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

245 → rozrachunki wewnątrzinstytucjonalne
z konkretną jednostką
organizacyjną Lasów
Państwowych wykonującą
działalność socjalną w formie
wspólnego przedsięwzięcia
189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych

245 → rozrachunki
wewnątrzinstytucjonalne
z konkretną jednostką
organizacyjną Lasów
Państwowych korzystającą
z działalności socjalnej
w formie wspólnego
przedsięwzięcia
189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
100 → środki w kasie
(zdarzenie rodzi konieczność
operacji refundacyjnej
100 → 189.1)
230 → rozrachunki z tytułu
wynagrodzeń
109 → inne środki pieniężne

3
289 → rozrachunki, związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
130 → rachunek bieżący
109 → inne środki pieniężne

245 → rozrachunki wewnątrzinstytucjonalne
z konkretną jednostką
organizacyjną Lasów
Państwowych wykonującą
działalność socjalną w formie
wspólnego przedsięwzięcia
189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
245 → rozrachunki
wewnątrzinstytucjonalne
z konkretną jednostką
organizacyjną Lasów
Państwowych korzystającą
z działalności socjalnej
w formie wspólnego
przedsięwzięcia
289 → rozrachunki, związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
(z uwzględnieniem analityki,
pozwalającej na identyfikację
osób dokonujących opłat
partycypacyjnych)
289 → rozrachunki, związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
130 → rachunek środków
bieżących
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1
wpływ
środków

Zwiększenie stanu zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych w związku z uregulowaniem odsetek
od pożyczek udzielonych z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych (naliczenie odsetek
od udzielonych pożyczek)
Przelew środków pieniężnych do jednostki realizującej
działalność socjalną

Zmniejszenie stanu zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych

Zapis memoriałowy na czerwono
Ewidencja
w jednostce
organizacyjnej
Lasów Państwowych wykonującej działalność
socjalną w
ramach wspólnej
działalności
socjalnej (zapisy
związane
z regulowaniem
odsetek w
jednostce
„macierzystej”)

Wpływ środków związanych z odsetkami
od pożyczek uregulowanych
przez beneficjentów w jednostce „macierzystej”

Zwiększenie stanu zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych

Zapis memoriałowy

Uzgodnienie
wspólnej
działalności
socjalnej
(uzgodnienie
pomiędzy
jednostką
wykonującą
działalność
a jednostką
korzystającą
z działalności
socjalnej)
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Ewidencja
w jednostce
wykonującej
wspólną działalność socjalną

Ewidencja w razie
stwierdzenia
wystąpienia
nadpłaty

Zwrot nadpłaty

Zmniejszenie
stanu zakładowego funduszu
świadczeń
socjalnych

2

3

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

109 → inne środki pieniężne

245 → rozrachunki
wewnątrzinstytucjonalne
z konkretną jednostką
organizacyjną Lasów
Państwowych wykonującą
działalność socjalną w formie
wspólnego przedsięwzięcia
855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych

245 → rozrachunki
wewnątrzinstytucjonalne
z konkretną jednostką
organizacyjną Lasów
Państwowych korzystającą
z działalności socjalnej
w formie wspólnego
przedsięwzięcia
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

245 → rozrachunki
wewnątrzinstytucjonalne
z konkretną jednostką
organizacyjną Lasów
Państwowych korzystającą
z działalności socjalnej
w formie wspólnego
przedsięwzięcia
855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

245 → rozrachunki wewnątrzinstytucjonalne
z konkretną jednostką
organizacyjną Lasów
Państwowych wykonującą
działalność socjalną w formie
wspólnego przedsięwzięcia
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
245 → rozrachunki wewnątrzinstytucjonalne
z konkretną jednostką
organizacyjną Lasów
Państwowych korzystającą
z działalności socjalnej
w formie wspólnego przedsięwzięcia
855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
(z analityką pozwalającą
na indywidualizację
beneficjentów)
189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych

245 → rozrachunki wewnątrzinstytucjonalne
z konkretną jednostką
organizacyjną Lasów
Państwowych korzystającą
z działalności socjalnej
w formie wspólnego
przedsięwzięcia
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1
Ewidencja w razie
stwierdzenia
zobowiązań
jednostki
korzystającej
z działalności
socjalnej

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych

Zwiększenie stanu
zakładowego
funduszu
świadczeń
socjalnych

245 → rozrachunki
wewnątrzinstytucjonalne
z konkretną jednostką
organizacyjną Lasów
Państwowych korzystającą
z działalności socjalnej
w formie wspólnego
przedsięwzięcia
289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych

Zapis stornujący
(na czerwono)
Ewidencja
w jednostce
korzystającej
ze wspólnej
działalności

Ewidencja
w razie stwierdzenia wystąpienia
nadpłaty

Wpływ nadpłaty

Zwiększenie
stanu zakładowego funduszu
świadczeń
socjalnych
Ewidencja
w razie stwierdzenia zobowiązań
jednostki
korzystającej
z działalności
socjalnej

Przelew środków
pieniężnych
odpowiadających
zobowiązaniu
wobec jednostki
wykonującej
wspólną działalność socjalną
Zmniejszenie
stanu zakładowego funduszu
świadczeń
socjalnych

Zapis memoriałowy
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Należność
od jednostki
korzystającej

245 → rozrachunki
wewnątrzinstytucjonalne
z konkretną jednostką
organizacyjną Lasów
Państwowych wykonującą
działalność socjalną w formie
wspólnego przedsięwzięcia
245 → rozrachunki
wewnątrzinstytucjonalne
z konkretną jednostką
organizacyjną Lasów
Państwowych wykonującą
działalność socjalną w formie
wspólnego przedsięwzięcia

3
245 → rozrachunki
wewnątrzinstytucjonalne
z konkretną jednostką
organizacyjną Lasów
Państwowych korzystającą
z działalności socjalnej
w formie wspólnego
przedsięwzięcia
855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
245 → rozrachunki wewnątrzinstytucjonalne
z konkretną jednostką
organizacyjną Lasów
Państwowych wykonującą
działalność socjalną w formie
wspólnego przedsięwzięcia
855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych

855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

245 → rozrachunki wewnątrzinstytucjonalne
z konkretną jednostką
organizacyjną Lasów
Państwowych wykonującą
działalność socjalną w formie
wspólnego przedsięwzięcia

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
(z uwzględnieniem analityki,
pozwalającej
na indywidualizację beneficjentów świadczeń socjalnych)
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2

3

dyspozycja przelania środków
z rachunku bankowego środków
wyodrębnionych, związanych
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
wpływ środków
na rachunek bieżący

109 → inne środki pieniężne

130 → rachunek bieżący

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
109 → inne środki pieniężne

dyspozycja przelania środków
z rachunku bieżącego

109 → inne środki pieniężne

130 → rachunek bieżący

wpływ środków
na rachunek bankowy środków
wyodrębnionych, związanych
z zakładowym funduszem świadczeń
socjalnych
pobranie środków
z rachunku bankowego

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
109 → inne środki pieniężne

109 → inne środki pieniężne

przyjęcie środków
do kasy

100 → środki w kasie

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
109 → inne środki pieniężne

pobranie środków
z kasy w celu wpłaty na rachunek
bankowy
przyjęcie środków
na stan rachunku bankowego

109 → inne środki pieniężne

100 → środki w kasie

189.1 → rachunek bankowych środków wyodrębnionych, związanych
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
410 → usługi bankowe

109 → inne środki pieniężne

1

Przelewy refundacyjne
(dokonywane w każdym przypadku, w którym powyżej zasygnalizowano,
iż dane zdarzenie rodzi konieczność operacji refundacyjnej) `
Przekazywanie
refundacja
środków
rachunku
bieżącego
pomiędzy kasą
lub rachunkiem
bieżącym
a rachunkiem
bankowym
środków
refundacja
wyodrębnionych,
z rachunku
związanych
bieżącego
z zakładowym
funduszem
świadczeń
socjalnych
(zdarzenia
zasygnalizowane refundacja do kasy
powyżej
w nawiasie
kursywą)

refundacja z kasy

Prowizje
bankowe
od operacji
bankowych
oraz opłaty
bankowe za
prowadzenie
rachunku
bankowego
środków
wyodrębnionych

Zawiązanie zobowiązań wobec banku
z tytułu opłat i prowizji
Pobranie środków z tytułu opłat i prowizji

Zwrot na rachunek
polecenie przelewu
bankowy środków
wpływ środków pieniężnych
wyodrębnionych,
na rachunek bankowy środków
związanych
wyodrębnionych
z zakładowym
funduszem
świadczeń
socjalnych, kwot
pobranych z tytułu
prowizji i opłat
bankowych
Odniesienie kosztów usług bankowych
na właściwe konta zespołu 5

z – 2 → rozrachunki
z bankiem
z tytułu opłat i prowizji
109 → inne środki pieniężne

z – 2 → rozrachunki z bankiem
z tytułu opłat i prowizji
189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
130 → rachunek bieżący

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych

109 → inne środki pieniężne

z – 5 → konta zespołu 5

410 → usługi bankowe

Pomyłki i błędy w wyciągach bankowych oraz ich sprostowania
Kwoty do sprostowania jako błędnie
wykazana na rachunku bankowym
środków wyodrębnionych, związanych
z zakładowym funduszem świadczeń
socjalnych

Zaewidencjonowanie środków
pieniężnych błędnie wykazanych
(lub błędnie przelanych)
Sprostowanie błędnego wykazania
środków na rachunku bankowym
środków wyodrębnionych, związanych
z zakładowym funduszem świadczeń
socjalnych (lub błędnego przelania
środków na ten rachunek)

BILP 4/2016

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
249 → pozostałe rozrachunki

249 → pozostałe rozrachunki

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
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1
Kwoty do sprostowania jako błędnie
wykazane, iż zostały pobrane
z rachunku środków wyodrębnionych,
związanych
z zakładowym funduszem świadczeń
socjalnych (lub błędnie pobrane
z tegoż rachunku)

Zaewidencjonowanie błędnego
wykazania poboru
lub pomyłkowego pobrania środków
z rachunku bankowego środków
wyodrębnionych, związanych
z zakładowym funduszem świadczeń
socjalnych
Sprostowanie błędnego wykazania
poboru
lub pomyłkowego pobrania środków
z rachunku bankowego środków
wyodrębnionych, związanych
z zakładowym funduszem świadczeń
socjalnych

2
249 → pozostałe rozrachunki

3
189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych

189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych

249 → pozostałe rozrachunki

Działalność socjalno-bytowa prowadzona w siłach własnych przez wyodrębnione struktury organizacyjne jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych za odpłatnością, regulowaną przez beneficjentów na podstawie faktur VAT
Uwaga: w rozwiązaniach przyjętych w planie kont Lasów Państwowych została wyodrębniona działalność socjalno-bytowa. Działalność ta ma swoje
umocowanie w regulacjach Kodeksu pracy, zobowiązujących pracodawców do zaspokajania w miarę możliwości m.in. potrzeb bytowych pracowników. Wyróżnikiem działalności socjalno-bytowej, wyodrębnionej w planie kont Lasów Państwowych, jest to, że co do zasady jest ona prowadzona
w oparciu o infrastrukturę techniczną, wchodzącą w skład Lasów Państwowych (w oparciu o tzw. własne obiekty socjalne oraz z wykorzystaniem
zakładowej infrastruktury mieszkaniowej). Innym wyróżnikiem tej działalności jest również to, że co do zasady efekty tejże działalności (tj. usługi
socjalno-bytowe) są sprzedawane beneficjentom na podstawie faktur VAT. Należy jednak zauważyć, że część usług (ewidencjonowanych w urządzeniach księgowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych jako działalność socjalno-bytowa) zgodnie z regulacjami o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych powinna być finansowana z użyciem środków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
tj. powinna skutkować zmniejszeniem stanu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dotyczy to na przykład usługi wypoczynkowej w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych, wchodzących w skład Lasów Państwowych). Z tych to względów ta część działalności socjalno-bytowej,
pomimo pierwotnego ewidencjonowania na nw. kontach 560 oraz 704, powinna docelowo znajdować odpowiednie odzwierciedlenie na kontach 855
(zakładowy funduszu świadczeń socjalnych), 189.1 (rachunek bankowy środków wyodrębnionych, związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych) oraz 289 (rozrachunki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych). Innymi słowy w określonym zakresie koszty
tzw. działalności socjalno-bytowej powinny być odpowiednio „rozliczane” z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Brak takiego obligatoryjnego rozliczania oznaczałby naruszenie przepisów prawa, upoważniających pracodawcę do ponoszenia kosztów określonej działalności socjalnej
w granicach wyznaczonych odpisem podstawowym oraz innymi zdarzeniami, zwiększającymi stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Zdarzenia, skutkujące kosztami
własnej działalności socjalno-bytowej

Powstanie należności z tytułu
sprzedaży usług i innych produktów
działalności socjalno-bytowej
(oraz inne zdarzenia związane
z powstawaniem tych należności)

Zużycie materiałów, energii
Usługi obce, remonty, konserwacje
Naliczone podatki, PFRON, opłaty
Naliczone wynagrodzenia

560 → koszty własnej
działalności socjalnej

Naliczone składki ZUS i odpisy
Amortyzacja
Koszty delegacji
Pozostałe koszty rodzajowe
Rozliczenie działalności pomocniczej
Koszty utrzymania kwater myśliwskich
i pokoi gościnnych

440
450
460
470
Zespół 5
503, 525

Przeniesienie kosztów rozliczanych
w czasie

620

Należności z tytułu zbywania
produktów działalności
socjalno-bytowej

235 → rozrachunki z tytułu
najmu mieszkań

704 → przychody działalności
socjalno-bytowej
223.1 → podatek VAT należny
704 → przychody działalności
200 → należność z tytułu
socjalno-bytowej
sprzedaży produktów
działalności socjalno-bytowej 223.1 → podatek VAT należny

245 → rozrachunki
wewnątrzinstytucjonalne
z jednostką organizacyjną
Lasów Państwowych
z tytułu sprzedaży
na potrzeby beneficjentów,
związanych z tą jednostką,
produktów działalności
socjalno-bytowej
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400
410
420
430

704 → przychody działalności
socjalno-bytowej

223.1 → podatek VAT należny
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1
Uregulowanie zobowiązań
przez osoby fizycznej, wynajmujące
mieszkania (jeżeli wynajem mieszkań
określonym osobom wchodzi w zakres
działalności bytowej, a nie działalności
zarobkowej w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
w zarządzie Lasów Państwowych
[uwaga: jeżeli najemcami są osoby
postronne, to wynajem nie jest
działalnością bytową])
Uregulowanie zobowiązań
z tytułu sprzedaży innych produktów
działalności socjalno-bytowej
Uregulowanie zobowiązań przez inną
jednostkę organizacyjną
Lasów Państwowych

2
130 → rachunek bieżący

3
235 → rozrachunki z tytułu
najmu mieszkań

200 → należność z tytułu
sprzedaży innych produktów
działalności socjalno-bytowej
245 → rozrachunki
wewnątrzinstytucjonalne
z jednostką organizacyjną
Lasów Państwowych
z tytułu sprzedaży
na potrzeby beneficjentów,
związanych
z tą jednostką, produktów
działalności socjalno-bytowej

Rozliczenie własnej działalności socjalno-bytowej z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
Obligatoryjne zmniejszenie stanu
zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych o koszty tzw. własnej
działalności socjalno-bytowej,
jeżeli świadczenia pobrane
przez beneficjentów stanowią część
składową działalności socjalnej, która
zgodnie z przepisami o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych
powinna być prowadzona
w ciężar tego funduszu

Obligatoryjne zmniejszenie stanu
zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych o wartość świadczeń
własnej działalności
socjalno-bytowej danej jednostki
organizacyjnej Lasów Państwowych,
zakupionej przez inną jednostkę
organizacyjną Lasów Państwowych
na potrzeby działalności socjalnej na
rzecz pracowników tej innej jednostki
oraz pozostałych uprawnionych

Przyznanie świadczenia

855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

Rozliczenie świadczenia
po kosztach wytworzenia produktu
własnej działalności socjalno-bytowej

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych

Zasilenie
rachunku
bieżącego
środkami
pieniężnymi,
związanymi
z zakładowym
funduszem
świadczeń
socjalnych

Polecenie
przelewu

109 → inne środki pieniężne

Wpływ środków
na rachunek
bieżący

130 → rachunek bieżący

Przyznanie świadczenia

855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

Zobowiązanie wobec jednostki
organizacyjnej, świadczącej własną
działalność
socjalno-bytową na rzecz innej
jednostki organizacyjnej
Lasów Państwowych

200 → należność
od beneficjenta

Uregulowanie zobowiązania

Uregulowanie należności
przez beneficjenta
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289 → rozrachunki ,
związane z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
245 → rozrachunki
wewnątrzinstytucjonalne
z jednostką organizacyjną
świadczącą własną działalność socjalno-bytową na
rzecz jednostki obowiązanej
130 → rachunek bieżący

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
560 → koszty tzw. własnej
działalności socjalno-bytowej
(w wysokości odpowiadającej
różnicy pomiędzy rynkową
wartości świadczenia a opłatą
uiszczoną przez beneficjenta)
189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
109 → inne środki pieniężne

289 → rozrachunki związane
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
245 → rozrachunki wewnątrzinstytucjonalne
z jednostką organizacyjną
świadczącą własną działalność
socjalno-bytową
na rzecz jednostki
obowiązanej
130 → rachunek bieżący

200 → należność
od beneficjenta
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1
Zwrot środków na
rachunek bieżący
(kwota odpowiadająca zapisowi
na koncie 289)

Polecenie
przelewu

Wpływ środków
na rachunek
bieżący

2
109 → inne środki pieniężne

130 → rachunek bieżący

3
189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
związanych z zakładowym
funduszem świadczeń
socjalnych
109 → inne środki pieniężne

Dofinansowanie obiektów socjalnych z użyciem środków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
Rozliczenie pozostałych kosztów sprzedaży własnej działalności
socjalno-bytowej z pozostałymi kosztami operacyjnymi

761 → pozostałe koszty
operacyjne

Zużycie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
na dofinansowanie obiektów socjalnych

855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

Zasilenie rachunku bieżącego

polecenie przelewu

109 → inne środki pieniężne

wpływ środków
na rachunek bieżący

130 → rachunek bieżący

714 → koszt sprzedaży
własnej działalności socjalno-bytowej
761 → pozostałe koszty
operacyjne
189.1 → rachunek środków
wyodrębnionych, związanych
z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych
109 → inne środki pieniężne

Rozliczenie własnej działalności socjalno-bytowej po obligatoryjnym rozliczeniu z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
i po dofinansowaniu obiektów socjalnych z użyciem środków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
Rozliczenie przychodów własnej
działalności socjalno-bytowej

Rozliczenie kosztów własnej
działalności socjalno-bytowej

Uznanie przychodów własnej
działalności socjalno-bytowej
za pozostałe przychody operacyjne
(stosownie do kwalifikacji przychodów,
związanych
z działalnością socjalną, zawartej
w ustawie z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości)
Przyrost wyniku finansowego
związany z pozostałymi przychodami
operacyjnymi, dotyczącymi własnej
działalności socjalno-bytowej
Rozliczenie kosztów własnej działalności socjalno-bytowej
z kosztami sprzedaży własnej
działalności socjalno-bytowej
Uznanie kosztów sprzedaży własnej
działalności socjalno-bytowej
za pozostałe koszty operacyjne
Zmniejszenie wyniku finansowego,
związane z pozostałymi kosztami
operacyjnymi, związanymi
z kosztami sprzedaży własnej
działalności socjalno-bytowej

704 → przychody własnej
działalności socjalno-bytowej

760 → pozostałe przychody
operacyjne

760 → pozostałe przychody
operacyjne

860 → wynik finansowy
jednostki organizacyjnej
Lasów Państwowych

714 → koszt sprzedaży
własnej działalności
socjalno-bytowej

560 → koszty własnej
działalności socjalno-bytowej

761 → pozostałe koszty
operacyjne

714 → koszt sprzedaży
własnej działalności
socjalno-bytowej
761 → pozostałe koszty
operacyjne

860 → wynik finansowy
jednostki organizacyjnej
Lasów Państwowych

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczeń socjalnych pobranych przez beneficjentów,
traktowanych na równi z wynagrodzeniem
Zgodnie z regulacjami prawnymi część świadczeń socjalnych pobieranych przez beneficjentów powinna być traktowana na równi
z wynagrodzeniem; powyższy indeks księgowań w sposób konsekwentny respektował zasadę ewidencjonowania poboru świadczeń socjalnych
z użyciem konta 289 → rozrachunki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Zapisy na tym koncie powinny być prowadzone
w układzie analitycznym pozwalającym na identyfikowanie świadczeniobiorcy, rodzaju świadczenia socjalnego pobranego
przez świadczeniobiorcę oraz wartości pobranego świadczenia socjalnego. Na podstawie danych w układzie analitycznym, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym, powinna być ustalana według poszczególnych beneficjentów nadwyżka wartości świadczeń socjalnych, traktowanych na równi z wynagrodzeniem, pobranych ponad kwotę wolną od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nadwyżka ta powinna być
podstawą naliczania i regulowania przez jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Powinna być odpowiednio wykazywana na drukach PIT, sporządzanych przez jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych,
w tym w ostatecznej kwocie na druku za dany rok kalendarzowy. Z regulowaniem zaliczek na podatek dochodowy z tytułu świadczeń socjalnych, traktowanych na równi z wynagrodzeniem, powinny wiązać się następujące księgowania:
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1
Świadczenia socjalne podlegające
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

2
3
Zmniejszenie stanu zakładowego
855 → zakładowy fundusz
289 → rozrachunki związane
funduszu świadczeń socjalnych
świadczeń socjalnych
z zakładowym funduszem
w związku z obowiązkiem
świadczeń socjalnych
odprowadzenia zaliczek
na podatek dochodowy
od osób fizycznych
Zobowiązania wobec urzędów
289 → rozrachunki związane 225 → rozrachunki z urzędami
skarbowych w związku
z zakładowym funduszem
skarbowymi w związku
z obowiązkiem przekazania zaliczek
świadczeń socjalnych
z zaliczkami na podatek
dochodowy od osób fizycznych
na podatek dochodowy
od osób fizycznych
Rozrachunki
Dyspozycja
109 → inne środki pieniężne
189.1 → rachunek bankowy
środków wyodrębnionych,
z urzędami
przelania środków
związanych z zakładowym
skarbowymi
na rachunek
bieżący
funduszem świadczeń
z tytułu zaliczek
(w kwocie równej
socjalnych
na podatek
dochodowy od
zaliczkom
osób fizycznych
na podatek
dochodowy
od osób
fizycznych)
Wpływ środków
130 → rachunek bieżący
109 → inne środki pieniężne
na rachunek
bieżący

Wykorzystanie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na tworzenie żłobków, przedszkoli
oraz innych form wychowania przedszkolnego
Rozliczenie nakładów na wytwarzanie lub zakup aktywów trwałych

855 → zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

084 → rozliczenie przyjętych
do używania
aktywów trwałych

Przyjęcie aktywów trwałych do używania

z – 0 → aktywa trwałe

800 → kapitał własny

polecenie przelewu

109 → inne środki pieniężne

189.1 → rachunek bankowy

wpływ środków
na rachunek bieżący

130 → rachunek bieżący

109 → inne środki pieniężne

Zasilenie rachunku bieżącego
(jeżeli nakłady na wytwarzanie
lub zakup aktywów trwałych
nie były finansowane środkami,
związanymi z zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych)

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski
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Nazwa własna
imprezy
pracowniczej
1
Coroczna
Pielgrzymka
Leśników
na Jasną Górę
3
Strona kościelna jako podmiot
zewnętrzny:
(1) wspólne działanie z Lasami
Państwowymi w przeprowadzeniu
przemarszu paradnego
na Jasną Górę,
(2) celebra uroczystej Mszy Świętej
dla leśników, ich rodzin oraz innych
uczestników Pielgrzymki
(z wykorzystaniem Orkiestry
Reprezentacyjnej Lasów Państwowych
oraz zespołów hejnalistów leśnych)

2
Impreza wielofunkcyjna,
wyczerpująca znamiona
wspólnego przedsięwzięcia
jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych,
przeprowadzana wspólnie
ze strukturami kościelnymi
(z możliwością
współdziałania z innymi
podmiotami zewnętrznymi,
na przykład szkołami
leśnymi), mająca na celu
przede wszystkim integrację
społeczności leśnej
w połączeniu
z poborem różnorakich
świadczeń kulturalno-oświatowych.
Funkcja jednostki wiodącej
przypada Regionalnej
Dyrekcji
Lasów Państwowych
w Katowicach
we współpracy z CILP
Lasy Państwowe:
(1) przejazd (droga do Częstochowy
oraz powrót) uczestników w ramach
danej jednostki organizacyjnej
Lasów Państwowych (lub przejazd
wspólny) w zalecanej formie wycieczki
krajoznawczej,
(2) przemarsz paradny na Jasną Górę
z uwzględnieniem rozwiązań
związanych z częściowo procesyjnym
jego charakterem,
(3) zgromadzenie integracyjne
po zakończeniu Mszy Świętej (dla
dyrektorów regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych, nadleśniczych,
wybranej reprezentacji pracowników
jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych),
(4) powszechne zgromadzenie
integracyjne
na terenach przyklasztornych
dla ogółu pracowników jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych
(przesłanie integracyjne Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych;
występy hejnalistów leśnych;
swobodna wymiana poglądów),
(5) tradycyjne spotkanie biesiadne

Impreza pracownicza w podziale
analitycznym na części składowe

Status imprezy
pracowniczej
4
(1) Pracownicy jednostek
organizacyjnych Lasów
Państwowych wraz z członkami
rodzin oraz inne osoby,
uprawnione na mocy regulaminów
ZFŚS do poboru świadczeń
kulturalno-oświatowych.
(2) członkowie Duszpasterstwa
Leśnego jako ciała
opiniodawczo-doradczego
Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych oraz dyrektorów
regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych,
(3) kombatanci leśni jako
członkowie Komisji Kombatanckiej
– ciała opiniodawczo-doradczego
Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych,
(4) członkowie Bractwa Leśnego,
(5) przedstawiciele administracji
rządowej i samorządowej,
parlamentarzyści, członkowie
organów i innych (wyżej
nie wymienionych) ciał
opiniodawczych Dyrektora
Generalnego Lasów
Państwowych
oraz dyrektorów regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych,
reprezentanci świata nauki,
kultury i sztuki, działacze
organizacji pozarządowych (w tym
Polskiego Związku Łowieckiego),
przedstawiciele mediów
oraz osoby, będące źródłem
szczególnej wiedzy
i doświadczeń,
(6) osoby, związane podmioty
zewnętrzne wspólnie
przeprowadzające
imprezę (np. szkoły leśne)

Uczestnicy
5
Przejazd
do Częstochowy
oraz powrót
z wykorzystaniem
środków związanych
z ZFŚS poszczególnych
jednostek
organizacyjnych LP
(pobór świadczeń
krajoznawczych).
Pozostałe koszty
pokrywane ze środków
związanych na wspólne
przedsięwzięcia
jednostek
organizacyjnych Lasów
Państwowych

Źródło finansowania

Szczegółowa charakterystyka
tradycyjnych imprez pracowniczych w Lasach Państwowych

6
Mimo że przejazdy zbiorowe
na Jasną Górę rozpoczynają się
w wielu przypadkach
we wczesnych godzinach porannych
– zalecane jest nadawanie tym
przejazdom, a zwłaszcza powrotom,
znamion wycieczki krajoznawczej,
przede wszystkim poprzez planowanie
postojów w miejscach zasługujących
na choćby krótkotrwałe zwiedzenie;
w trakcie podróży zalecane jest
prezentowanie filmów krajoznawczych,
dotyczących terenów trasy przejazdu;
osoba odpowiedzialna powinna
przekazywać podstawowe informacje
o Jasnej Górze oraz inne informacje
krajoznawcze.
Współdziałanie strony kościelnej
sprawia, że przemarsz paradny ma
częściowo charakter przemarszu
procesyjnego, w którym mogą
brać udział m.in. członkowie
rodzin pracowników jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych.
Tradycyjnie w przemarszu paradnym
powinna uczestniczyć Orkiestra
Reprezentacyjna Lasów Państwowych.
W trakcie powszechnego
zgromadzenia integracyjnego
na terenach przyklasztornych powinna
być możliwość pobrania
w kilku miejscach (za przekazaniem
odpowiednich znaków legitymacyjnych
rozdawanych przed rozpoczęciem
podróży) standardowych pakietów
posiłkowych

Uwagi co do przebiegu imprezy

Suplement nr 2 do Zarządzenia nr 15
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 8 marca 2016 r.
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2
Impreza wielofunkcyjna,
przeprowadzana wspólnie
ze strukturami kościelnymi
(z możliwością
współdziałania z innymi
podmiotami zewnętrznymi,
na przykład szkołami
leśnymi), mająca na celu
przede wszystkim integrację
społeczności leśnej
w połączeniu
z poborem różnorakich
świadczeń kulturalno-oświatowych

Impreza wielofunkcyjna,
wyczerpująca znamiona
wspólnego przedsięwzięcia
jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych,
przeprowadzana
samodzielnie, mająca
na celu przede wszystkim
integrację społeczności
leśnej
w połączeniu z edukacją
przyrodniczoleśną
oraz poborem różnorakich
świadczeń kulturalno-oświatowych. Funkcja
jednostki wiodącej przypada
CILP we współpracy
z regionalną dyrekcją LP,
na której terenie odbywa się
impreza

1
Inne coroczne
pielgrzymki
leśników

Krajowa Narada
Leśników
z okazji
Centralnych
Obchodów
Święta Lasu
Lasy Państwowe:
(1) krajowa narada leśników –
część oficjalna,
(2) symboliczne sadzenie lasu,
(3) prezentacja zrównoważonej
i wielofunkcyjnej gospodarki
leśnej,
(4) spotkanie gości z bracią leśną

Strona kościelna jako podmiot
zewnętrzny:
uroczysta Msza Święta
z udziałem zespołu sygnalistów

Lasy Państwowe:
(1) powszechne zgromadzenie
integracyjne po Mszy Świętej
(występy muzyczno-poetyckie,
występy zespołów ludowych),
(2) oprawa imprezy grą
sygnalistów myśliwskich,
(3) wspólny posiłek

3
Strona kościelna jako podmiot
zewnętrzny:
przygotowanie uroczystej Mszy
Świętej
dla leśników, myśliwych oraz
ludności lokalnej zainteresowanej
wydarzeniem

4
(1) Pracownicy jednostek
organizacyjnych Lasów
Państwowych wraz z
członkami rodzin oraz inne
osoby, uprawnione na mocy
regulaminów ZFŚS do poboru
świadczeń kulturalno-oświatowych,
(2) członkowie
Duszpasterstwa Leśnego,
(3) kombatanci leśni,
(4) członkowie Bractwa
Leśnego,
(5) przedstawiciele administracji
rządowej i samorządowej,
parlamentarzyści, członkowie
organów i innych (wyżej
nie wymienionych) ciał
opiniodawczych, reprezentanci
świata nauki, kultury
i sztuki, działacze organizacji
pozarządowych,
(6) osoby, związane podmioty
zewnętrzne wspólnie
przeprowadzające imprezę
(1) Pracownicy jednostek
organizacyjnych Lasów
Państwowych wraz
z członkami rodzin oraz inne
osoby, uprawnione na mocy
regulaminów ZFŚS do poboru
świadczeń kulturalno-oświatowych,
(2) członkowie Duszpasterstwa
Leśnego jako ciała
opiniodawczo-doradczego
Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych oraz dyrektorów
regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych,
(3) kombatanci leśni,
(4) członkowie Bractwa Leśnego,
(5) przedstawiciele administracji
rządowej i samorządowej,
parlamentarzyści, członkowie
organów i innych (wyżej
nie wymienionych) ciał
opiniodawczych, reprezentanci
świata nauki, kultury
i sztuki, działacze organizacji
pozarządowych (w tym koła
łowieckie),
Koszty związane
z organizacją pokrywane są
na podstawie porozumienia
z jednostką LP, na której
terenie odbywa się narada.
Koszty delegacji pracownika
pokrywa jednostka
macierzysta.
CILP pokrywa koszty
promocji i organizacji
krajowej narady leśników
z okazji Święta Lasu

5
Środki obrotowe
we władaniu jednostki LP
oraz z wykorzystaniem
środków związanych
z ZFŚS

Uroczystość Święta Lasu składa
się z dwóch części: oficjalnej oraz
terenowej. Podczas części oficjalnej
przewidziane są przemówienia
i wręczenie odznaczeń państwowych,
resortowych oraz Kordelasów Leśnika
Polskiego.
W części terenowej planowane jest
symboliczne sadzenie lasu oraz
prezentacja zrównoważonej
i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej

6
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Środki obrotowe
we władaniu jednostki/
jednostek organizacyjnych LP
oraz środki z ZFŚS

(1) Pracownicy jednostek
organizacyjnych Lasów
Państwowych wraz
z członkami rodzin
oraz inne osoby, uprawnione na
mocy regulaminów ZFŚS
do poboru świadczeń kulturalno-oświatowych,
(2) członkowie Duszpasterstwa
Leśnego jako ciała
opiniodawczo-doradczego
Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych oraz dyrektorów
regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych,
(3) członkowie Bractwa
Leśnego,
(4) przedstawiciele administracji
rządowej i samorządowej,
parlamentarzyści,
(5) reprezentanci świata nauki,
kultury i sztuki, działacze
organizacji pozarządowych
(6) przedstawiciele mediów
oraz osoby, będące źródłem
szczególnej wiedzy
i doświadczeń,
(7) osoby, związane podmioty
zewnętrzne wspólnie
przeprowadzające Imprezę
(8) przedstawiciele władz
lokalnych

Strona kościelna jako podmiot
zewnętrzny:
wspólna modlitwa podczas liturgii
Mszy Świętej

Impreza wielofunkcyjna,
wyczerpująca znamiona
wspólnego przedsięwzięcia
jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych,
mająca
na celu przede wszystkim
integrację społeczności
leśnej
w połączeniu z edukacją
przyrodniczoleśną
oraz poborem różnorakich
świadczeń kulturalno-oświatowych

Regionalne
Obchody Dni
Lasu / Święta
Lasu
Lasy Państwowe:
(1) przejazd uczestników
obchodów Święta Lasu do
miejsca spotkania oraz powrót
uczestników w ramach danej
jednostki organizacyjnej LP,
(2) część oficjalna uroczystości
(przemówienie dyrektora
i osób zaproszonych, wręczenie
odznaczeń
i wyróżnień pracownikom
jednostek organizacyjnych,
wystąpienia gości),
(3) część artystyczna i spotkanie
braci leśnej,
(4) część biesiadna
(poczęstunek)

5

4
(6) przedstawiciele organizacji
społecznych i zawodowych,
(7) Prezydent RP,
(8) przedstawiciele
pozarządowych organizacji
ekologicznych,
(9) przedstawiciele przemysłu
drzewnego,
(10) firmy i organizacje
współpracujące z Lasami
Państwowymi,
(11) media,
(12) inni zaproszeni goście

3

2

1

Impreza pracownicza poza godzinami
wykonywania zadań służbowych
przez pracowników LP

6
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1
Coroczna
konferencja
połączona
z obchodami
Dnia Leśnictwa
i Drzewnictwa
Południowej
Wielkopolski

2
Impreza wielofunkcyjna,
wyczerpująca znamiona
wspólnego przedsięwzięcia
jednostek Lasów
Państwowych,
przy których funkcjonują
koła zakładowe
Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Leśnictwa
i Drzewnictwa zrzeszone
w Oddziale SITLiD
w Kaliszu
(z możliwością
współdziałania z innymi
podmiotami zewnętrznymi,
np. szkołami
podstawowymi,
ponadpodstawowymi,
uczelniami wyższymi),
mająca przede wszystkim
na celu integrację
społeczności leśnej
w połączeniu
z wysłuchaniem wykładów
o tematyce leśnej,
przygotowanych przez m.in.
wykładowców wyższych
uczelni, oraz dyskusji
na dane tematy
i poborem różnorakich
świadczeń kulturalno-oświatowych
Ośrodek Kultury Leśnej
w Gołuchowie
oraz inne jednostki Lasów
Państwowych:
(1) udział w wykładach,
wystąpieniach oraz spektaklach
i inscenizacjach przygotowanych
przez uczniów,
(2) zwiedzanie obiektów danej
jednostki (np. izb i innych
obiektów edukacyjnych,
arboretów, przejście przez leśne
ścieżki edukacyjne itp.),
(3) sadzenie pamiątkowych
drzewek,
(4) odbiór odznaczeń resortowych
NOT i SITLiD,
(5) podsumowanie konkursu
z wiedzy o lesie, organizowanego
przez Zarząd Oddziału SITLiD
w Kaliszu,
(6) powszechne zgromadzenie
integracyjne
na terenie danej jednostki
(połączone z występami zespołów
ludowych lub dziecięcych,
lub sygnalistów,
(7) swobodna wymiana poglądów

3
Ośrodek Kultury Leśnej
w Gołuchowie:
przejazd – droga do jednostki
LP, w której odbywa się
konferencja (co roku jest to inna
jednostka) oraz powrót

4
(1) Pracownicy i emeryci
jednostek Lasów Państwowych,
(2) członkowie kół zakładowych
SITLiD,
(3) przedstawiciele administracji
rządowej i samorządowej,
parlamentarzyści,
(4) przedstawiciele Zarządu
Głównego SITLiD w Warszawie,
(5) reprezentanci świata nauki
i kultury,
(6) działacze organizacji
pozarządowych,
(7) osoby zewnętrzne
(np. uczniowie i nauczyciele),
(8) inni zaproszeni goście

5
Przejazd do jednostki,
w której organizowana jest
impreza, oraz powrót,
a także wyżywienie
z wykorzystaniem środków
poszczególnych jednostek
Lasów Państwowych
(w przypadku pracowników
OKL ze środków Ośrodka
Kultury Leśnej
w Gołuchowie). Pozostałe
koszty ze środków Zarządu
Oddziału SITLiD w Kaliszu
lub jednostki LP, na
terenie której odbywa się
konferencja

6
W trakcie imprezy zalecane jest
puszczanie filmów przyrodniczych,
pokazów i prezentacji poznawczych
związanych z dana jednostką LP.
Zalecane jest zapoznanie się
z działalnością
i historią danej jednostki oraz udział
w przemarszach krajoznawczych
i edukacyjnych. Ze względu na
bogaty program artystyczno-kulturowy
biesiada integracyjna powinna być
zorganizowana na zakończenie
spotkania
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2
Impreza wielofunkcyjna,
wyczerpująca znamiona
wspólnego przedsięwzięcia
jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych,
mająca
na celu przede wszystkim
integrację społeczności
leśnej
w połączeniu z edukacją
przyrodniczoleśną
oraz poborem różnorakich
świadczeń kulturalno-oświatowych oraz
rekreacyjno-sportowych

Impreza wielofunkcyjna,
wyczerpująca znamiona
wspólnego przedsięwzięcia
jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych,
przeprowadzana
wspólnie ze
środowiskami naukowymi
(z możliwością
współdziałania z innymi
podmiotami zewnętrznymi,
na przykład
ze stowarzyszeniami
naukowymi, szkołami
leśnymi i jednostkami
samorządowymi),
mająca na celu edukację
społeczności leśnej
w połączeniu z poborem
różnorakich świadczeń
kulturalno-oświatowych
oraz promocją leśnictwa

1
Dzień Leśnika

Piknik/
Zgromadzenie
Promocyjno-Edukacyjne
(na przykład
wdrożenie CO2,
zapobieganie
pożarom,
ochrona
przyrody, festyny
leśne itp.)

(1) Działania edukacyjne
z zakresu przyrodniczoleśnego,
(2) zajęcia kulturalno-oświatowe,
(3) promocja leśnictwa,
(4) promocja ochrony środowiska,
(5) turystyka leśna,
(6) propagowanie wiedzy
z zakresu ochrony
przeciwpożarowej

Lasy Państwowe:
(1) działania edukacyjne
z zakresu przyrodniczoleśnego,
(2) zajęcia rekreacyjno-sportowe,
(3) zajęcia kulturalno-oświatowe,
(4) uhonorowanie pracowników
LP odznaczeniami, awansami,
wyróżnieniami itp.,
(5) promocja leśnictwa,
(6) wspólne biesiadowanie;
program spotkania realizowany
jest w zależności od jednostki
organizacyjnej LP

3
Strona kościelna jako podmiot
zewnętrzny:
wspólna modlitwa podczas liturgii
Mszy Świętej

(1) Pracownicy jednostek
organizacyjnych Lasów
Państwowych,
(2) reprezentanci świata nauki,
kultury i sztuki, działacze
organizacji pozarządowych,
(3) przedstawiciele mediów
oraz osoby, będące źródłem
szczególnej wiedzy
i doświadczeń,
(4) osoby, związane podmioty
zewnętrzne wspólnie
przeprowadzające imprezę
(np. szkoły leśne),
(5) przedstawiciele władz
lokalnych,
(6) przedstawiciele służb
mundurowych,
(7) inni zaproszeni goście

4
(1) Pracownicy jednostek
organizacyjnych Lasów
Państwowych wraz
z członkami rodzin oraz inne
osoby, uprawnione
na mocy regulaminów ZFŚS
do poboru świadczeń kulturalno-oświatowych,
(2) członkowie Duszpasterstwa
Leśnego,
(3) członkowie Bractwa
Leśnego,
(4) przedstawiciele administracji
rządowej i samorządowej,
parlamentarzyści,
(5) reprezentanci świata nauki,
kultury i sztuki, działacze
organizacji pozarządowych,
(6) przedstawiciele mediów
oraz osoby, będące źródłem
szczególnej wiedzy
i doświadczeń,
(7) osoby, związane podmioty
zewnętrzne wspólnie
przeprowadzające Imprezę,
(8) przedstawiciele władz
lokalnych,
(9) Zakłady Usług Leśnych
Środki obrotowe
we władaniu jednostki
organizacyjnej LP

5
Środki obrotowe
we władaniu jednostek
organizacyjnych LP
oraz środki z ZFŚS

Funkcje spotkania:
• edukacyjna – pracownicy LP
wraz z zaproszonymi gośćmi
uczestniczą
w propagowaniu wiedzy, treści
naukowych, dobrych praktyk oraz
wymianie doświadczeń,
• rekreacyjna – możliwość poznania
nowych miejsc i obiektów, zajęcia
kulturalno-oświatowe, promocja
leśnictwa, promocja ochrony
środowiska, turystyka leśna,
• integracyjna – spotkanie pracowników
LP, zaproszonych gości ze środowisk
naukowych, wspólne biesiadowanie

6
Impreza pracownicza poza godzinami
wykonywania zadań służbowych
przez pracowników LP
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2
Impreza pracownicza
wielofunkcyjna,
wyczerpująca znamiona
wspólnego przedsięwzięcia
jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych,
mająca
na celu przede wszystkim
integrację społeczności
leśnej
w połączeniu z edukacją
przyrodniczoleśną
oraz poborem różnorakich
świadczeń kulturalno-oświatowych i rekreacyjno-sportowych

Impreza wielofunkcyjna
mająca na celu integrację
pracowników, generująca
świadczenia kulturalno-oświatowe LP lub impreza
towarzysząca naradzie
służbowej

1
Doroczny
Ogólnopolski
Rajd Leśników

Spotkania
Wigilijne,
Bożonarodzeniowe,
Noworoczne,
Wielkanocne

Impreza pracownicza poza godzinami
wykonywania zadań służbowych
przez pracowników LP i/lub w czasie
wykonywania zadań służbowych

Środki obrotowe
we władaniu jednostki
organizacyjnej LP
i/lub środki z ZFŚS. Udział
środków zależy
od znaczenia funkcji
celu imprezy

Strona kościelna
jako podmiot zewnętrzny:
wspólna modlitwa na rozpoczęciu
spotkania

(1) Pracownicy jednostek
organizacyjnych Lasów
Państwowych wraz z członkami
rodzin oraz inne osoby,
uprawnione na mocy regulaminów
Lasy Państwowe:
ZFŚS do poboru świadczeń
kulturalno-oświatowych,
(1) uroczyste otwarcie spotkania,
(2) przekazanie informacji
(2) emeryci i renciści będący
byłymi pracownikami LP,
podsumowujących funkcjonowanie
jednostki organizacyjnej
(3) członkowie Duszpasterstwa
Leśnego,
i/lub organizacji,
(3) kultywowanie świątecznych
(4) inni zaproszeni goście
tradycji,
(4) część kulturalno-oświatowa,
(5) integracja biesiadna

6
Powszechne zgromadzenie integracyjne
ogółu pracowników jednostek
organizacyjnych LP
na terenie, na którym organizowany jest
Rajd Leśników.
Impreza pracownicza poza godzinami
wykonywania zadań służbowych
przez pracowników LP i/lub w czasie
wykonywania zadań służbowych

5
Środki obrotowe
we władaniu jednostek
organizacyjnych LP, środki
z ZFŚS oraz środki własne
pracowników

3
4
(1) Pracownicy jednostek
Lasy Państwowe:
organizacyjnych Lasów
(1) przejazd (droga do miejsca
Państwowych wraz z członkami
zakwaterowania oraz powrót)
rodzin oraz inne osoby,
w ramach danej jednostki
uprawnione na mocy regulaminów
organizacyjnej LP
ZFŚS do poboru świadczeń
(lub przejazd wspólny),
kulturalno-oświatowych,
(2) przywitanie uczestników rajdu
(2) członkowie Duszpasterstwa
przez organizatorów,
Leśnego jako ciała
(3) rozpoczęcie rajdu zgodnie
opiniodawczo-doradczego
z wybraną przez grupę trasą rajdu,
Dyrektora Generalnego Lasów
(4) działania edukacyjne z zakresu
Państwowych oraz dyrektorów
przyrodniczoleśnego
regionalnych dyrekcji Lasów
(5) zajęcia rekreacyjno-sportowe.
Państwowych,
Integracja leśników z całek Polski,
(3) członkowie Bractwa Leśnego,
(6) zajęcia kulturalno-oświatowe,
(4) osoby, związane podmioty
(7) promocja leśnictwa
zewnętrzne wspólnie
i działalności leśników wśród
przeprowadzające Imprezę,
lokalnych społeczności,
(5) przedstawiciele władz
(8) wspólne biesiadowanie
lokalnych,
(6) inni zaproszeni goście
Strona kościelna
jako podmiot zewnętrzny:
wspólna modlitwa podczas liturgii
Mszy Świętej
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Coroczne
sadzenie lasu

(1) Uroczyste otwarcie spotkania,
(2) część oficjalna zgodnie
z zaplanowanym harmonogramem
spotkania/wycieczki,
(3) poczęstunek połączony
z międzypokoleniową wymianą
poglądów
i doświadczeń zawodowych

Środki obrotowe
we władaniu jednostki
organizacyjnej
Lasów Państwowych

Funkcje akcji:
• edukacyjna – pracownicy
nadleśnictwa wraz z rodzinami
i zaproszonymi gośćmi biorą udział
w akcji sadzenia lasu oraz poznają
walory przyrodnicze danego
nadleśnictwa,
• integracyjna – spotkanie przy pracy
pracowników terenu, biura i ich rodzin
oraz zaproszonych gości,
• rekreacyjna – możliwość pracy
w lesie na świeżym powietrzu, kontakt
z przyrodą.
Impreza pracownicza poza godzinami
wykonywania zadań służbowych
przez pracowników LP i/lub w czasie
wykonywania zadań służbowych

Impreza pracownicza poza godzinami
wykonywania zadań służbowych
przez pracowników LP i/lub w czasie
wykonywania zadań służbowych

Środki obrotowe
we władaniu jednostki
organizacyjnej LP
i/lub środki z ZFŚS

Impreza wielofunkcyjna
mająca na celu integrację
wielopokoleniową
społeczności leśnej,
autonomiczna,
lub impreza towarzysząca
naradzie służbowej,
generująca świadczenia
kulturalno-oświatowe

(1) Pracownicy jednostek
organizacyjnych Lasów
Państwowych wraz członkami
rodzin oraz inne osoby,
uprawnione na mocy regulaminów
ZFŚS do poboru świadczeń
kulturalno-oświatowych,
(2) emeryci i renciści będący
byłymi pracownikami LP,
(3) inni zaproszenie goście
Impreza pracownicza
(1) Uroczyste otwarcie spotkania,
(1) Pracownicy jednostek
wielofunkcyjna, wyczerpująca (2) przeszkolenie z zasad sadzenia
organizacyjnych Lasów
znamiona wspólnego
lasu – krótki instruktaż,
Państwowych wraz z członkami
przedsięwzięcia jednostek
(3) akcja sadzenia lasu
rodzin,
organizacyjnych Lasów
na przygotowanej do zalesienia
(2) przedstawiciele administracji
Państwowych. Impreza
powierzchni pod kontrolą
samorządowej,
integrująca społeczność
leśniczego danego leśnictwa,
(3) przedstawiciele służb
leśną LP w połączeniu
(4) spotkanie integracyjne –
mundurowych,
z efektem edukacji
wspólne biesiadowanie
(4) społeczność lokalna,
przyrodniczoleśnej
(5) inni zaproszeni goście

Impreza pracownicza poza godzinami
wykonywania zadań służbowych
przez pracowników LP i/lub w czasie
wykonywania zadań służbowych

Środki obrotowe
we władaniu jednostki
organizacyjnej LP
i/lub środki z ZFŚS. Udział
środków zależy
od znaczenia funkcji
celu imprezy

(1) Pracownicy jednostek
organizacyjnych Lasów
Państwowych wraz członkami
rodzin oraz inne osoby,
uprawnione na mocy regulaminów
ZFŚS do poboru świadczeń
kulturalno-oświatowych
(2) inni zaproszeni goście

(1) Uroczyste otwarcie spotkania,
(2) podsumowanie pracy
pracowników odchodzących
na emeryturę lub rentę,
(3) odznaczenia,
(4) integracja biesiadna
i wspólna wymiana poglądów

Impreza monofunkcyjna
mająca na celu integrację
pracowników LP
lub impreza towarzysząca
naradzie służbowej

Imprezy
pożegnalne
pracowników
odchodzących
na emeryturę
lub rentę

Spotkania/
Wycieczki
z emerytami
oraz rencistami

6
Impreza pracownicza poza godzinami
wykonywania zadań służbowych
przez pracowników LP

5
Środki obrotowe
we władaniu jednostki
organizacyjnej LP
i/lub środki z ZFŚS. Udział
środków zależy
od znaczenia funkcji
celu imprezy

4
(1) Pracownicy jednostek
organizacyjnych Lasów
Państwowych wraz członkami
rodzin oraz inne osoby,
uprawnione na mocy regulaminów
ZFŚS do poboru świadczeń
kulturalno-oświatowych,
(2) osoby, związane podmioty
zewnętrzne wspólnie
przeprowadzające imprezę

3
Lasy Państwowe:
(1) uroczyste otwarcie spotkania,
(2) część kulturalno-oświatowa
i/lub część rekreacyjno-sportowa

2
Impreza monofunkcyjna
mająca na celu integrację
pracowników LP
lub impreza wielofunkcyjna
generująca świadczenia
kulturalno-oświatowe
lub rekreacyjno-sportowe
o funkcji integracyjnej

1
Imprezy
choinkowe
dla dzieci,
mikołajki, dzień
dziecka itp.
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Zawody Drwali /
konkurs drwali

1
Grzybobranie

Impreza wielofunkcyjna
mająca na celu przede
wszystkim integrację
i edukację społeczności
leśnej o charakterze
regionalnym
lub krajowym, służy realizacji
celów: podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych
drwali
(operatorów pilarek)
oraz pracowników
nadleśnictw, propagowaniu
bezpiecznych
i wydajnych metod pracy,
integracji pracowników LP,
pracowników ZUL
oraz społeczności
lokalnej z elementami
współzawodnictwa
i rywalizacji
Obsługa medyczna imprezy –
podmiot zewnętrzny:
zabezpieczenie zawodów
pod kątem bezpieczeństwa
medycznego

Lasy Państwowe:
(1) organizacja i przeprowadzenie
konkursu Zawody Drwali,
(2) uroczyste otwarcie zawodów,
(3) prezentacja regulaminu,
organizacja prac jury,
przygotowania startowe,
(4) przeprowadzenie zawodów –
część terenowa,
(5) konkursy edukacyjne
dla pracowników oraz pozostałych
uczestników,
(6) ogłoszenie wyników, wręczenie
nagród i pucharów,
(7) wspólne spotkanie biesiadne
w plenerze startujących
zawodników i kibiców –
pracowników ZUL
wraz z pracownikami LP

(1) Pracownicy jednostek
organizacyjnych
Lasów Państwowych,
(2) pracownicy
Zakładów Usług Leśnych,
(3) obsługa medyczno-organizacyjna: instruktorzy BHP,
pracownicy medyczni,
(4) przedstawiciele administracji
samorządowej,
(5) inni zaproszeni goście

2
3
4
(1) Uroczyste otwarcie spotkania,
(1) Pracownicy jednostek
Impreza pracownicza
organizacyjnych Lasów
wielofunkcyjna, wyczerpująca (2) przeszkolenie z zasad zbierania
grzybów,
Państwowych wraz członkami
znamiona wspólnego
(3) udział w grzybobraniu,
rodzin oraz inne osoby,
przedsięwzięcia jednostek
organizacyjnych Lasów
(4) edukacja przyrodniczoleśna,
uprawnione na mocy regulaminów
(5) spotkanie integracyjne –
ZFŚS do poboru świadczeń
Państwowych. Impreza
wspólne biesiadowanie
kulturalno-oświatowych,
integrująca społeczność
(2) inni zaproszeni goście
leśną LP w połączeniu
z efektem edukacji
przyrodniczoleśnej

6
Funkcje akcji:
• edukacyjna – pracownicy nadleśnictwa
wraz z rodzinami i zaproszonymi gośćmi
biorą udział w akcji grzybobrania
oraz poznają walory przyrodnicze
danego nadleśnictwa,
• integracyjna – spotkanie przy pracy
pracowników terenu, biura i ich rodzin
oraz zaproszonych gości,
• rekreacyjna – możliwość przebywania
w lesie na świeżym powietrzu,
kontakt z przyrodą.
Impreza pracownicza poza godzinami
wykonywania zadań służbowych
przez pracowników LP
Środki obrotowe
Impreza pracownicza jest imprezą
we władaniu jednostki
towarzyszącą cyklicznym Zawodom
organizacyjnej LP, środki
Drwali, przygotowywanym
z ZFŚS oraz środki własne
i realizowanym przez pracowników
pracowników. Udział środków jednostek organizacyjnych LP w ramach
zależy od znaczenia funkcji
godzin pracy przeznaczonych na
celu imprezy
realizację zadań służbowych. Impreza
pracownicza towarzysząca odbywa się
po wyczerpaniu programu dziennego
porządku w zakresie działań
szkoleniowych
i promocyjno-edukacyjnych

5
Środki obrotowe
we władaniu jednostki
organizacyjnej LP, środki
z ZFŚS oraz środki własne
pracowników
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Impreza pracownicza
wielofunkcyjna,
wyczerpująca znamiona
wspólnego przedsięwzięcia
jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych,
przeprowadzana
samodzielnie, mająca
na celu integrację
społeczności leśnej
w połączeniu z poborem
świadczeń rekreacyjno-sportowych lub wspólnie
ze społecznymi
organizacjami leśników
i szkołami leśnymi

Impreza wielofunkcyjna
wyczerpująca
znamiona wspólnego
przedsięwzięcia jednostek
Lasów Państwowych,
przeprowadzana wspólnie
ze społecznymi
organizacjami leśników
(Fundacja Sport i Przyroda
– Ogólnopolski Komitet
Organizacyjny Biegu
na Orientację Leśników
oraz Klub Biegających
Leśników), szkołami leśnymi,
lokalnymi samorządami
we współpracy z CILP.
Impreza o funkcjach:
edukacyjnej, rekreacyjno-sportowej, integracyjnej,
organizowana w ramach
imprezy promującej zasady
trwale zrównoważonej
gospodarki leśnej

1
Imprezy
rekreacyjno-sportowe
(m.in. spartakiady,
spływy kajakowe,
strzelectwo,
kuligi, pikniki
rodzinne, festyny,
rajdy rowerowe,
wędkarstwo,
narciarstwo, bieg
na orientację,
maratony
i inne zawody
drużynowe
i indywidualne itp.)

Mistrzostwa
Europy Leśników
w Biegach
na Orientację

Strona społeczna (Fundacja Sport
i Przyroda OKO BnOL)
(1) wnioskowanie w sprawie
wyboru organizatora,
(2) schemat przebiegu imprezy,
(3) wymagania regulaminowe
skoordynowane z wymogami EFOL
(Europejski Komitet Organizacyjny
BnO Leśników),
(4) permanentne konsultacje na
etapie przygotowania,
(5) wyłonienie Reprezentacji
Leśników Polskich na podstawie
rezultatów rywalizacji

Lasy Państwowe
(1) pozyskiwanie sponsorów
nagród dla uczestników
(2) przejazd oraz powrót
uczestników w ramach danej
jednostki organizacyjnej LP
(lub przejazd wspólny,
np. w ramach RDLP),
(3) zaplanowanie tras oraz zapisy
uczestników,
(4) przeprowadzenie marszów
i biegów na orientację
(5) wyjazd studyjny,
(6) rozdanie nagród,
(7) gry i zabawy dla dzieci,
(8) spotkanie integracyjne
wszystkich uczestników przy
ognisku

Podmiot zewnętrzny:
zabezpieczenie zawodów
pod kątem bezpieczeństwa
medycznego, całość spraw
organizacyjnych

3
Lasy Państwowe:
(1) uroczyste otwarcie zawodów/
spotkania,
(2) rozgrywki według ustalonego
harmonogramu oraz regulaminu,
(3) wręczenie nagród zwycięzcom,
(4) uroczyste zamknięcie
zawodów/spotkania,
(5) wspólne biesiadowanie

(1) Pracownicy jednostek
organizacyjnych Lasów
Państwowych wraz z członkami
rodzin,
(2) pracownicy instytucji
zatrudniających leśników,
(3) właściciele oraz pracownicy
Zakładów Usług Leśnych,
(4) uczniowie, studenci
i absolwenci, nauczyciele szkolni
i akademiccy szkół i uczelni
leśnych,
(5) właściciele lasów,
(6) w odrębnie stworzonej
kategorii organizator dopuszcza
uczestnictwo osób
i przedstawicieli instytucji
nie związanych z Lasami
Państwowymi oraz osób
zaproszonych przez organizatora
w ramach dodatkowych
konkursów, zwłaszcza młodzieży
lokalnych szkół i instytucji
współpracujących z LP

6
Impreza pracownicza poza godzinami
wykonywania zadań służbowych
przez pracowników LP i/lub w czasie
wykonywania zadań służbowych.
Imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym często są organizowane
przez zakładowe związki zawodowe

Udział biorą osoby, które wcześniej
Koszty udziału pracowników
zdobyły miejsca nominujące do
Lasów Państwowych (dojazd,
wyjazdu na Mistrzostwa Europy
powrót, nocleg, wyżywienie,
inne opłaty pokrywane
Leśników w Biegach na Orientację
podczas Mistrzostw Polski Leśników
ze środków obrotowych
jednostek delegujących
w Biegach na Orientację.
(z uwagi na realizację funkcji
Ceremonie otwarcia, zakończenia
oraz ceremonie dekoracji z wyraźnymi
promocyjnej i integracyjnej).
ZFŚS dla pozostałych
akcentami promocyjnymi LP
z eksponowaniem logo, Hymnu
uprawnionych.
Pozostałe osoby – dojazd
Leśników, wciągnięciem flagi LP
na maszt. Osoby funkcyjne organizatora
i świadczenia pobytowe
na koszt własny
występują w umundurowaniu.
Bardzo ważne zaproszenie lokalnej
społeczności do udziału w leśnej
rywalizacji. Wskazane oddanie
dla społeczeństwa tzw. Zielonego
Punktu Kontrolnego (stałe punkty
kontrolne na bazie przygotowanej mapy
do uprawiania orienteeringu)

4
5
Środki obrotowe
(1) Pracownicy jednostek
we władaniu jednostki
organizacyjnych Lasów
organizacyjnej LP, środki
Państwowych wraz z członkami
z ZFŚS oraz środki własne
rodzin oraz inne osoby,
uprawnione na mocy regulaminów pracowników. Udział środków
zależy od znaczenia funkcji
ZFŚS do poboru świadczeń
celu imprezy
kulturalno-oświatowych,
(2) przedstawiciele administracji
rządowej i samorządowej,
(3) społeczność lokalna,
(4) inni zaproszeni goście,
(5) osoby, związane podmioty
zewnętrzne wspólnie
przeprowadzające imprezę
(np. szkoły leśne),
(6) obsługa medyczno-organizacyjna: pracownicy
medyczni
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Ogólnopolskie/
Regionalne
Mistrzostwa
Drużynowe /
Turniej w Piłkę
Siatkową, Piłkę
Nożną itp.

Impreza pracownicza
wielofunkcyjna,
wyczerpująca znamiona
wspólnego przedsięwzięcia
jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych,
przeprowadzana
samodzielnie, mająca
na celu integrację
społeczności leśnej
w połączeniu z poborem
świadczeń rekreacyjno-sportowych. Funkcja
jednostki wiodącej
przypada zwycięzcy turnieju
poprzednich Mistrzostw

Uczestnicy:
(6) obsługa medyczno-organizacyjna: instruktorzy BHP,
pracownicy medyczni,
(7) przedstawiciele administracji
rządowej i samorządowej,
(8) społeczność lokalna,
(9) inni zaproszeni goście,
(10) media,
(11) osoby, związane
podmioty zewnętrzne wspólnie
przeprowadzające imprezę

4
Zawodnicy:
(1) pracownicy jednostek
organizacyjnych LP
wraz z członkami rodzin,
(2) pracownicy parków
narodowych,
(3) pracownicy urzędów miast
zajmujący się lasami,
(4) pracownicy ZUL,
(5) nauczyciele i uczniowie szkół
i uczelni leśnych z kraju
i zagranicy

Lasy Państwowe:
(1) Zawodnicy: pracownicy
(1) zbiórka organizatorów,
jednostek organizacyjnych
rejestracja i zakwaterowanie
Lasów Państwowych,
zawodników,
(2) przedstawiciele administracji
(2) spotkanie kapitanów drużyn,
rządowej i samorządowej,
losowanie grup rozgrywek
(3) społeczność lokalna, fani
sportowych,
i sympatycy sportu oraz braci
(3) oficjalne rozpoczęcie turnieju:
leśnej zapełniający trybuny
przywitanie gości, zawodników,
sportowe (wstęp wolny,
władz lokalnych oraz zaproszonych
nieograniczony do pojemności
gości,
hali sportowej),
(4) rozgrywki (w podziale na grupy), (4) obsługa medyczna, sędziowie
z przerwą obiadową. W zależności
sportowi, zaproszeni goście,
od ilości uczestników 1 lub 2 dni
(5) osoby, związane podmioty
rozgrywek,
zewnętrzne wspólnie
(5) rozgrywki – faza półfinałowa
przeprowadzające imprezę,
i finałowa, z przerwą obiadową.
(6) inni zaproszeni goście
(6) uroczyste podsumowanie
i zakończenie rozgrywek,
wręczenie pucharów, medali
i nagród, ogłoszenie organizatora
kolejnej edycji,
(7) uroczysta kolacja integrująca
pracowników jednostek
organizacyjnych

1
2
3
Lasy Państwowe:
Impreza wielofunkcyjna.
Bieg Leśników
(1) zbiórka organizatorów,
oraz Mistrzostwa Celem imprezy jest integracja
rejestracja zawodników.
Polski
społeczności leśnej
(2) oficjalne rozpoczęcie turnieju:
Pracowników
w połączeniu
przywitanie gości, zawodników
Lasów
z poborem świadczeń
władz lokalnych oraz zaproszonych
Państwowych
rekreacyjno-sportowych
gości,
w Narciarstwie
oraz z efektem edukacji
(3) uroczyste podsumowanie
Biegowym
przyrodniczoleśnej. Impreza
i zakończenie rozgrywek,
odbywa się
wręczenie pucharów, medali
pod patronatem Dyrektora
i nagród, ogłoszenie organizatora
Generalnego LP oraz
kolejnej edycji,
Dyrektora RDLP. Funkcja
(4) uroczysta kolacja integrująca
jednostki wiodącej przypada
pracowników jednostek
Nadleśnictwu Szklarska
organizacyjnych
Poręba w ramach Biegu
Piastów organizowanego
przez Stowarzyszenie
Stowarzyszenie „Bieg Piastów”:
„Bieg Piastów”
przygotowanie trasy biegnącej
po terenie Nadleśnictwa Szklarska
Poręba, gdzie odbywa się masowy
bieg narciarski

6
W trakcie trwania imprezy istnieje
możliwość uczestnictwa w części
edukacyjnej, która prezentowana
jest przez pracowników nadleśnictwa
na stoisku Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „Sudety Zachodnie”.
W trakcie imprezy przedstawiciele
nadleśnictwa udzielają wywiadów
redaktorom radia i telewizji na tematy
dotyczące zawodów, leśnictwa
i działalności leśników oraz
przedstawiają walory przyrodniczo-turystyczne Nadleśnictwa Szklarska
Poręba. Również znaczna część
załogi nadleśnictwa prowadzi rozmowy
z uczestnikami imprezy, rozmowy
służące wymianie doświadczeń
w dziedzinie gospodarki leśnej

Impreza pracownicza poza godzinami
wykonywania zadań służbowych
przez pracowników LP i/lub w czasie
wykonywania zadań służbowych

5
Środki obrotowe
we władaniu jednostki
organizacyjnej LP

Środki obrotowe
we władaniu jednostki
organizacyjnej LP
oraz środki własne
pracowników
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Impreza wielofunkcyjna,
wyczerpująca znamiona
wspólnego przedsięwzięcia
jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych,
mająca na celu przede
wszystkim integrację
społeczności leśnej
w połączeniu z poborem
świadczeń rekreacyjno-sportowych.
Funkcja jednostki wiodącej
przypada KSPL NSZZ
„Solidarność”, DGLP
oraz RDLP

Impreza pracownicza
wielofunkcyjna,
wyczerpująca znamiona
wspólnego przedsięwzięcia
jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych,
przeprowadzana
samodzielnie, mająca
na celu promocję leśnictwa,
integrację społeczności leśnej
w połączeniu z edukacją
przyrodniczoleśną
i poborem różnorakich
świadczeń kulturalno-oświatowych

1

Mistrzostwa Polski
Leśników
w Tenisie
Stołowym
oraz Regionalne
Mistrzostwa
Leśników w TS

Impreza
pracownicza
kulturalno-oświatowa
(wycieczka
krajoznawcza)

Podmiot zewnętrzny – biuro
podróży:
(1) organizacja wycieczki,
(2) zapewnienie transportu
i ubezpieczenia uczestników

Podmiot zewnętrzny:
zabezpieczenie zawodów
pod kątem bezpieczeństwa
medycznego
Lasy Państwowe:
(1) przejazd (droga do miejsca
zwiedzania oraz powrót)
uczestników w ramach danej
jednostki organizacyjnej
Lasów Państwowych,
(2) zwiedzanie zabytków
i otoczenia, zapoznanie się
atrakcjami turystycznymi,
(3) nocleg oraz wyżywienie
uczestników

Krajowa oraz Regionalne Sekcje
Pracowników Leśnictwa NSZZ
„Solidarność”:
obsługa techniczno-organizacyjna
mistrzostw

3
Obsługa medyczna imprezy –
podmiot zewnętrzny:
zabezpieczenie zawodów
pod kątem bezpieczeństwa
medycznego.
Organizacja całokształtu imprezy
Lasy Państwowe:
(1) przejazd (droga do miejsca
rozgrywek oraz powrót)
uczestników w ramach danej
jednostki organizacyjnej Lasów
Państwowych,
(2) nocleg oraz wyżywienie
uczestników,
(3) uczestnictwo w rozgrywkach
(eliminacje w oparciu o regulamin
mistrzostw),
(4) tradycyjne spotkanie biesiadne
w miejscu turnieju

Funkcje imprezy kulturalno-oświatowej:
• edukacyjna – pracownicy LP
wraz z rodzinami biorą udział
w zwiedzaniu zabytków i otoczenia,
• integracyjna – spotkanie
pracowników, emerytów
i ich rodzin,
• rekreacyjna – możliwość odpoczynku
na świeżym powietrzu, kontakt
z przyrodą.
Impreza pracownicza poza godzinami
wykonywania zadań służbowych
przez pracowników LP

Impreza pracownicza poza godzinami
wykonywania zadań służbowych
przez pracowników LP i/lub w czasie
wykonywania zadań służbowych

Środki obrotowe
we władaniu jednostki
organizacyjnej LP
oraz środki własne
pracowników

(1) Zawodnicy: pracownicy
jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych,
(2) przedstawiciele administracji
rządowej i samorządowej,
(3) społeczność lokalna, fani
i sympatycy sportu oraz braci
leśnej zapełniający trybuny
sportowe (wstęp wolny,
nieograniczony do pojemności
hali sportowej),
(4) obsługa medyczna, sędziowie
sportowi, zaproszeni goście,
(5) osoby, związane podmioty
zewnętrzne wspólnie
przeprowadzające imprezę,
(6) inni zaproszeni goście

(1) Pracownicy jednostek
Środki obrotowe
organizacyjnych Lasów
we władaniu jednostek
organizacyjnych LP, środki
Państwowych wraz z członkami
rodzin oraz inne osoby,
z ZFŚS oraz środki własne
uprawnione na mocy regulaminów pracowników. Udział środków
ZFŚS do poboru świadczeń
zależy od znaczenia funkcji
kulturalno-oświatowych,
celu imprezy
(2) emeryci i renciści będący
byłymi pracownikami LP,
(3) osoby, związane podmioty
zewnętrzne wspólnie
przeprowadzające imprezę,
(4) inni zaproszeni goście

6

5

4
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Narada
gospodarcza /
szkolenie
z elementami
integracyjnymi

Obchody Dnia
św. Huberta oraz
coroczne obchody
pod patronatem
innych świętych

1
Przegląd
Sygnalistów
Myśliwskich

Akredytowani jurorzy konkursów
sygnalistyki – podmiot zewnętrzny:
przesłuchanie i ocena sygnalistów
solistów i zespołów
Strona kościelna jako podmiot
zewnętrzny:
przygotowanie uroczystej
Mszy Świętej dla leśników,
myśliwych oraz ludności lokalnej
zainteresowanej wydarzeniem

3
Lasy Państwowe:
(1) przyjazd leśników grających
na sygnałówkach,
(2) sprawy regulaminowe – obrady
jury, lista uczestników konkursu,
(3) pokazy konkursowe w plenerze
solistów i zespołów,
(4) ogłoszenie wyników, wręczenie
pucharów i nagród,
(5) koncert laureatów, wspólny
posiłek

4
(1) Pracownicy jednostek
organizacyjnych Lasów
Państwowych,
(2) członkowie jury,
(3) osoby, związane podmioty
zewnętrzne wspólnie
przeprowadzające Imprezę,
(4) inni zaproszeni goście

(1) Pracownicy jednostek
Impreza wielofunkcyjna,
organizacyjnych
wyczerpująca znamiona
Lasów Państwowych,
wspólnego przedsięwzięcia
(2) członkowie
jednostek organizacyjnych
Duszpasterstwa Leśnego,
Lasów Państwowych,
(3) emeryci i renciści będący
przeprowadzana wspólnie
byłymi pracownikami LP,
ze strukturami kościelnymi
Lasy Państwowe:
(4) osoby, związane podmioty
(z możliwością
zewnętrzne wspólnie
(1) udział w Mszy Świętej
współdziałania z innymi
społeczności leśnej – oprawa mszy
przeprowadzające imprezę,
podmiotami zewnętrznymi,
(5) przedstawiciele administracji
według ceremoniału leśnego,
na przykład szkołami
(2) powszechne zgromadzenie
samorządowej,
leśnymi), mająca na celu
(6) hejnaliści leśni, sygnaliści
integracyjne po Mszy Świętej,
przede wszystkim integrację
(3) wspólne biesiadowanie
leśni,
społeczności leśnej
(7) inni zaproszeni goście
w połączeniu
z poborem różnorakich
świadczeń kulturalno-oświatowych
(1) Pracownicy jednostek
(1) Dwuetapowe spotkanie
Narady gospodarcze,
pracownicze składające się
organizacyjnych Lasów
szkolenia
lub przedsięwzięcia
w pierwszej części
Państwowych wraz z członkami
rodzin oraz inne osoby,
promocyjne
z gospodarczo służbowego
uprawnione na mocy regulaminów
elementu, podsumowania
oraz edukacyjne
wyników działalności jednostki
ZFŚS
prowadzone
przez poszczególne jednostki
organizacyjnej lub części
do poboru świadczeń kulturalno-oświatowych,
organizacyjne Lasów
szkoleniowej,
(2) osoby, związane podmioty
(2) spotkanie pracowników
Państwowych
zewnętrzne wspólnie
z elementami imprez
o charakterze integracyjnym
przeprowadzające imprezę,
pracowniczych
(3) inni zaproszeni goście

2
Impreza wielofunkcyjna.
Coroczny konkurs
sygnalistyki myśliwskiej
organizowany
dla pracowników LP
grających
na sygnałówkach
myśliwskich. Celem jest
integracja środowiska
sygnalistów, podnoszenie
umiejętności gry
na rogach i rozwój
sygnalistyki

Impreza pracownicza poza godzinami
wykonywania zadań służbowych
przez pracowników LP i/lub w czasie
wykonywania zadań służbowych

Impreza pracownicza poza godzinami
wykonywania zadań służbowych
przez pracowników LP i/lub w czasie
wykonywania zadań służbowych.
Program spotkania realizowany jest
w zależności od funkcji, charakteru
spotkania i jednostki organizacyjnej LP

Środki obrotowe
we władaniu jednostki
organizacyjnej LP, środki
związane z ZFŚS.
Udział środków zależy
od znaczenia funkcji
celu imprezy

6
Impreza pracownicza poza godzinami
wykonywania zadań służbowych
przez pracowników LP i/lub w czasie
wykonywania zadań służbowych

Środki obrotowe
we władaniu jednostek
organizacyjnych
Lasów Państwowych

5
Środki obrotowe
we władaniu jednostek
organizacyjnych LP
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1
Inne imprezy
pracownicze
/ spotkania
integracyjne,
w tym: m.in. Dzień
Kobiet, bal leśnika
itp.

2
Impreza monofunkcyjna
mająca na celu integrację
pracowników LP
lub wielofunkcyjna mająca
znamiona wspólnego
przedsięwzięcia jednostek
organizacyjnych
Lasów Państwowych,
przeprowadzana
samodzielnie, mająca
na celu integrację
społeczności leśnej,
generująca świadczenia
kulturalno-oświatowe

3
Program spotkania realizowany jest
w zależności od funkcji, charakteru
spotkania
i jednostki organizacyjnej LP

4
5
Środki obrotowe
(1) Pracownicy jednostek
we władaniu jednostek
organizacyjnych Lasów
organizacyjnych LP,
Państwowych wraz z członkami
środki z ZFŚS
rodzin oraz inne osoby,
i /lub środki własne
uprawnione na mocy regulaminów
pracowników. Udział środków
ZFŚS do poboru świadczeń
zależy od znaczenia funkcji
kulturalno-oświatowych,
celu imprezy
(2) emeryci i renciści będący
byłymi pracownikami LP,
(3) osoby, związane podmioty
zewnętrzne wspólnie
przeprowadzające imprezę,
(4) inni zaproszeni goście

Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych
dr inż. Konrad Tomaszewski

6
Impreza pracownicza poza godzinami
wykonywania zadań służbowych
przez pracowników LP i/lub w czasie
wykonywania zadań służbowych

Suplement nr 3 do Zarządzenia nr 15
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 8 marca 2016 r.
STUDIUM TEORETYCZNO-PRAWNE
na temat imprez pracowniczych
Imprezy pracownicze o charakterze wypoczynkowym, kulturalno-oświatowym, rekreacyjno-sportowym, integracyjnym oraz
mającym na celu edukację przyrodniczoleśną pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych stanowią niewątpliwie
jedną z form dokonywania świadczeń na rzecz pracowników, a w
przypadku imprez finansowanych (współfinansowanych) z użyciem
środków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych – także na rzecz innych osób, uprawnionych do poboru tych
świadczeń (stosowanie do zapisów w regulaminach zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych).
W sprawie imprez pracowniczych, w dniu 30 grudnia 2005 r.
Departament Podatków Pośrednich Ministerstwa Finansów wygenerował pismo o sygnaturze PB3/GN-8213-298/05/1680, które
stało się istotnym impulsem do lansowania poglądów o funkcji
„zapomogowej” ZFŚS jako funkcji dominującej (jeżeli nie jedynej).
W piśmie tym znalazły się m.in. następujące stwierdzenia1:
„W przypadku natomiast sfinansowania organizacji imprezy
okolicznościowej ze środków obrotowych, zdaniem Departamentu
Podatków Bezpośrednich wydatki poniesione na jej organizację
mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych. Stosownie
bowiem do art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są
koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem
kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Wydatek podlega
więc zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełnia określone
w art. 15 ust. 1 updop warunki, a zatem jeżeli został poniesiony w
celu osiągnięcia przychodów, czyli jego poniesienie ma lub może
mieć wpływ na osiągane przez podatnika przychody, oraz ma on
związek z prowadzoną działalnością. Taki pogląd jest też prezentowany w orzecznictwie sądowym.
Kosztami podatkowymi są również tzw. koszty pracownicze.
Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze,
wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z
podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą
również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w
postaci organizacji dla nich imprez okolicznościowych i integracyjnych. Wydatki te związane są bowiem z prowadzoną przez podatnika działalnością oraz mają na celu poprawę atmosfery pracy i
zintegrowanie pracowników z pracodawcą (podatnikiem), a przez
to zwiększenie efektywności ich pracy.”
Jak to często się zdarza, powołane pismo Ministerstwa Finansów zaczęło żyć własnym życiem, służąc za pretekst do głoszenia
poglądów coraz bardziej oddalających się od „miękkiego” charakteru zawartych w nim stwierdzeń. Po pierwsze, należy zauważyć,
że w piśmie tym Departament Podatków Bezpośrednich wyraził
jedynie swoje zdanie. Po drugie, wyrażając swoje zdanie, stwierdził, iż imprezy okolicznościowe i integracyjne mogą, lecz nie
muszą być zaliczane do kosztów podatkowych. Po trzecie
zastrzegł, że możliwość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym,
występuje, jeżeli dana impreza została sfinansowana ze środków
obrotowych (nie sugerując tym samym zakazu finansowania takich
imprez z innych środków). Po czwarte, należy mieć na względzie,
że omawiane pismo nie ma w istocie żadnego wiążącego znaczenia prawnego, co przybliża następujący cytat z publikacji zamieszczonej w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 18.08.2006 r.:
„Przedsiębiorcy, którzy chcą wydatki na imprezę integracyjną
zaliczyć do kosztów, spotykają się z coraz silniejszym oporem orga-

1

nów skarbowych. Jasne stanowisko Ministerstwa Finansów, że
środki pieniężne przeznaczone na imprezy integracyjne mogą
stanowić koszt uzyskania przychodów, nie doprowadziło do ujednolicenia praktyki, bo urzędy skarbowe nadal twierdzą inaczej.
Wyjaśnienia zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów (nr PB3/
GN-8213-298/05/1680) są klarowne: firma, która organizuje dla
swoich pracowników imprezę integracyjną, może uznać wydatki na
ten cel za koszty uzyskania przychodu. Niestety, urzędy skarbowe
nie zgadzają się z tą tezą.
Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w
Warszawie w postanowieniu z 19 czerwca 2006 r. (nr 147/
DPD1/42357/06/SG) stwierdził wprost, że bezcelowe jest powoływanie się przez podatników na pismo Ministerstwa Finansów.
Uznał on, że wyjaśnienia ministra nie mają żadnej mocy prawnej,
zamieszczone zostały w dziale »Najczęściej zadawane pytania«.
Nie stanowią interpretacji wydanej na podstawie ordynacji podatkowej, nie zostały skierowane do organów podatkowych. Ale przede
wszystkim – nie zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów (...)”.
Tezę, że imprezy integracyjne i inne podobne imprezy nie muszą
być finansowane z użyciem środków obrotowych pracodawcy
wspiera również następujący cytat z wyjaśnień zamieszczonych w
ramach opiniotwórczego portalu www.vat.pl:
„W pierwszej kolejności należy zauważyć, że najczęściej wszelkiego rodzaju imprezy integracyjne dla pracowników organizowane
są ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Sam wydatek na organizację imprezy nie stanowi wówczas kosztu
uzyskania przychodu. Kosztem są za to odpisy na ten fundusz.
Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą jednak tworzyć fundusz
socjalny. Organizując imprezę, wycieczkę dla pracowników, finansują wówczas je ze środków obrotowych firmy. Czy taki wydatek
jest wówczas kosztem uzyskania przychodu? (...)”.
Jak to wynika ze szczegółowego przeglądu oficjalnych, gdyż
mających swoją podstawę w Ordynacji podatkowej, licznych interpretacji prawa podatkowego, zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, dominuje pogląd, który można streścić
następującym sformułowaniem: jeżeli dana impreza integracyjna,
impreza okolicznościowa, a także impreza o podobnym charakterze została sfinansowana z użyciem środków obrotowych
pracodawcy, zaś w imprezie tej uczestniczyli wyłącznie pracownicy
danego pracodawcy, a ponadto charakter, tematyka i przebieg
imprezy wskazywały na to, że nie mogła ona nie mieć wpływu na
stopień utożsamiania się pracowników z interesem pracodawcy, ich
przyszłą dyspozycyjność, zdolność do bardziej wydajnej i twórczej
pracy na rzecz pracodawcy, a także na inne podobne efekty, których
wystąpienie było korzystne z punktu widzenia potrzeb pracodawcy
w wykonywaniu jego zadań statutowych (operacyjnych) i uzyskiwania przychodów – otóż w każdym takim przypadku koszty
poniesione w związku z taką imprezą integracyjną mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, przy czym z finansowania takich imprez powinien być wyłączany zakup alkoholu (nawet
niskoprocentowego).
Z powołanego przeglądu nie wynika, że imprezy integracyjne
oraz imprezy o podobnym charakterze nie mogą być finansowane
ze środków obrotowych, jeżeli finansowanie to nie skutkuje kosztami uzyskania przychodu (w takim przypadku mamy do czynienia

Cytat za Kamilą Niziołek-Dudą w jej odpowiedzi zamieszczonej w Vademecum Głównego Księgowego.

BILP 4/2016

73

z kosztami w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości, nie będącymi kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu prawa podatkowego), ale również nie wynika zakaz finansowania
takich imprez z użyciem środków związanych z ZFŚS.
Zarówno w ww. piśmie Ministerstwa Finansów, jak również w
poglądach i opiniach następczych podnoszony jest argument, iż
koszty imprez pracowniczych są kosztami uzyskania przychodów,
bowiem – służąc danemu podmiotowi (co prawda pośrednio) do
uzyskiwania przychodów (zwiększonego strumienia przychodów
przy wykorzystaniu tych samych zasobów pracy) – w ustawie z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych2, w
enumeratywnym katalogu, stanowiącym przedmiot art. 16 tego
aktu, nie zostały wymienione jako koszty (wydatki), które z
mocy prawa nie mogą być zaliczone do ww. kosztów uzyskania („skoro koszty imprez pracowniczych mają związek z przychodami, a nie zostały wymienione jako koszty nie mogące być
kosztami uzyskania przychodów – są kosztami uzyskania przychodów”).
Chodzi o to, że w art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych określono, że do kosztów
uzyskania przychodów nie zalicza się:
1) wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której
mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych, chyba że jest to koszt związany ze świadczeniem
urlopowym, wypłacanym zgodnie z przepisami o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych3 (art. 16 pkt 45);
2) kosztów utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, w
części pokrytej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (art. 16 pkt 55).
Jeżeli zatem koszty danej imprezy pracowniczej zostały sfinansowane z użyciem środków związanych z ZFŚS, z oczywistych
względów nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu.
Tym samym wywód, iż koszty imprez pracowniczych, jako koszty
mające dodatni wpływ na przyszłe przychody pracodawcy, są kosztami uzyskania przychodów, gdyż nie zostały uwzględnione w katalogu, będącym przedmiotem ww. art. 16 – otóż taki wywód w
żadnym razie nie może odnosić się do stanów faktycznych sfinansowania danej imprezy nie ze środków obrotowych, lecz właśnie z
użyciem środków związanych z ZFŚS.
W uzupełnieniu rozważań na temat funkcji celu wykreowania w
polskim systemie prawnym ZFŚS należy wyraźnie podkreślić, że
ratio legis wszystkich świadczeń pracowniczych finansowych z
użyciem środków ZFŚS (nawet świadczeń „typowo” zapomogowo-pożyczkowych) jest uzyskiwanie efektu poprawy zdolności
pracowników do świadczenia na rzecz pracodawcy zasobami pracy
lub prawami majątkowymi związanymi z dobrami intelektualnymi,
wytworzonymi przez pracownika w ramach stosunku pracy. Kryterium efektu poprawy tej zdolności nie może zatem mieć charakteru
rozstrzygającego przy kwalifikowaniu danego kosztu jako kosztu do
sfinansowania ze środków obrotowych lub ze środków związanych
z ZFŚS.
Warto również podnieść, że tworzenie w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych ma charakter obligatoryjny, co wynika z § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie
Leśnym Lasy Państwowe (w „jednostkach organizacyjnych Lasów

2

3

Państwowych są tworzone fundusze nagród i zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych, obciążające koszty działalności tych jednostek”).
Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych nie mogą zatem
korzystać z „dobrodziejstwa” art. ust. 3a i 3b ustawy o ZFŚS (rezygnacja z tworzenia ZFŚS na rzecz możliwości wypłacania świadczeń urlopowych). Norma zawarta w ww. rozporządzeniu Rady
Ministrów, zobowiązująca do tworzenia ZFŚS, jest normą bardziej
szczegółową, a zatem ma pierwszeństwo nad ww. regulacjami,
zawartymi w ustawie o ZFŚS. Zresztą w przypadku Lasów Państwowych, jako jednostki objętej układem ponadzakładowym, rezygnacja z tworzenia ZFŚS musiałaby zostać obligatoryjnie utrwalona z
PUZP, co nie nastąpiło.
Należy ponadto zauważyć, że w Kodeksie pracy nie ma
normy prawnej, dotyczącej dokonywania świadczeń pracowniczych w formie imprez pracowniczych. W związku z tym co do
zasady świadczenia takie, jeżeli mają być finansowane ze środków
obrotowych pracodawcy, powinny zostać określone (ustalone) w
układzie zbiorowym pracy (ponadzakładowym układzie zbiorowym
pracy) lub w regulaminie wynagradzania – stosownie do przytoczonych już regulacji art. 771 i art. 772 Kodeksu pracy.
Wprawdzie w poglądach naukowych i innych opiniach można
spotkać się z tezami, iż spełnienie warunku zdania poprzedzającego nie jest konieczne, gdyż pracodawca może zawsze powołać
się na ogólną normę Kodeksu pracy, zobowiązującą go do zaspokajania potrzeb socjalnych i bytowych pracowników (w miarę posiadanych środków), to jednak trzeba mieć na względzie, że jednostki
organizacyjne Lasów Państwowych są pracodawcami szczególnymi.
Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych jako szczególny
pracodawca powinna dążyć do tego, aby działać zgodnie z zasadą:
to możliwe, co prawnie dozwolone. A już na pewno nie powinien
zaniechać działań prowadzących do zachowania takiej zasady,
jeżeli jest to możliwe. Skoro w PUZP znalazło się „miejsce” dla
utrwalenia uprawnienia do świadczeń pracowniczych w postaci
torby leśnej, przysługującej raz na okres 36 miesięcy, to tym
bardziej organizacje związkowe i pracodawca powinni w PUZP
usankcjonować uprawnienia pracownicze do świadczeń pracowniczych w formie imprez pracowniczych, jeżeliby była taka wola
stron. W PUZP nie ma jednak regulacji dotyczących imprez pracowniczych, jeśli nie liczyć przywołanych mimochodem Dni Lasu (w
kontekście nagrody, przysługującej pracownikom z okazji Dni
Lasu).
Innymi dokumentami, w których imprezy pracownicze mogą być
uwzględniane, są niewątpliwie regulaminy ZFŚS.
Dokonując przejściowego podsumowania rozważań na temat
imprez pracowniczych, w pełni uprawniona jest teza, że w obecnym stanie prawnym (w powiązaniu z mocno już utrwaloną
doktryną, zainicjowaną ww. pismem Ministra Finansów),
pracodawcy pozostawiono do pewnego stopnia możliwość
wyboru źródła finansowania świadczeń na rzecz pracowników,
przybierających formę organizowanych dla nich przez pracodawcę imprez pracowniczych.
Pracodawca, u którego funkcjonuje ZFŚS, imprezy takie
może finansować ze środków obrotowych w ciężar kosztów,
wpływających na wynik finansowy jednostki organizacyjnej,
lub ze środków związanych z ZFŚS – stosownie do regulacji w

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2009 r. Nr 127,
poz. 1052).
Świadczenia urlopowe zostały unormowane w art. 3 i art. 6 ustawy o ZFŚS; art. 3 stanowi, że pracodawcy „zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego
roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 lub
mogą wypłacać świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4–6” (ust. 3); wysokość „świadczenia urlopowego, o którym mowa w ust. 3, nie może przekroczyć
wysokości odpisu podstawowego, określonego w art. 5 ust. 2, 2a i 3 – odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym że wysokość świadczenia dla zatrudnionych, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika” (ust. 4); świadczenie „urlopowe, o którym mowa w ust. 4,
wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych” (ust. 5); wypłata „świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego,
o którym mowa w ust. 5” (ust. 5a); świadczenie „urlopowe, o którym mowa w ust. 4, nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników” (ust. 6); art. 6
stanowi m.in., że „kwoty wypłaconych świadczeń urlopowych, o których mowa w art. 3, obciążają koszty działalności pracodawcy”.
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tym zakresie, które powinny być zawarte w układzie zbiorowym pracy (ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy) lub/
oraz w regulaminie ZFŚS (regulaminach ZFŚS).
Ponieważ zarówno układ zbiorowy pracy, jak i regulamin
ZFŚS są de facto porozumieniami między tymi samymi stronami: porozumieniami między pracodawcą a związkową reprezentacją pracowników – więc swoboda dokonywania przez
pracodawcę wyboru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest w istotny sposób ograniczona „zbiorową” wolą
pracowników. To, czy i w jakim zakresie imprezy pracownicze
powinny być finansowane ze środków obrotowych, powinno
zostać określone w układzie zbiorowym pracy (ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy), zaś to, czy i w jakim zakresie
przedmiotowe imprezy powinny być wydatkiem, dokonywanym z użyciem środków związanych z ZFŚS, powinno stanowić przedmiot regulacji w regulaminach ZFŚS.
Wybór źródła finansowania imprez pracowniczych nie jest bynajmniej oczywisty (tj. nie jest wyborem wynikającym z następującego
rozumowania: „skoro pracodawca może zaliczyć daną imprezę do
kosztów uzyskania przychodu, to jest oczywiste, że będzie oddziaływał na organizacje związkowe, aby świadczenia te były finansowane w ciężar kosztów wpływających na wynik finansowy, gdyż
skutkiem takiego rozwiązania będzie mniejszy wynik finansowy, a
tym samym mniejszy podatek dochodowy od osób prawnych”).
Dylematy, dotyczące wyboru źródła finansowania imprez
pracowniczych, wiążą się zarówno z kwestiami ekonomicznymi, jak
i formalnoprawnymi, ale także z kwestiami mającymi wpływ na
kształtowanie wizerunku Lasów Państwowych. Dylematy te można
scharakteryzować (opisać), odnosząc je konkretnie do Lasów
Państwowych.
Otóż w Lasach Państwowych najmniej istotna rola w wyborze
źródła finansowania imprez pracowniczych powinna przypadać
wpływowi tego wyboru na wartość przyszłego podatku dochodowego od osób prawnych. Choć działalność prowadzona przez
jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, podlegająca podatkowi dochodowemu od osób prawnych, jest tematem samym w
sobie, to pozostaje poza obszarem dyskusji, że jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są zwolnione z omawianego obowiązku
podatkowego w odniesieniu do podstawowej części „swojej” działalności, jaką jest gospodarka leśna. Ponadto należy pamiętać, że
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Lasy Państwowe rozliczają się z podatku dochodowego od osób
prawnych jako jeden podmiot praw i obowiązków, co stanowi dodatkowy czynnik obniżenia kwoty omawianego podatku. Koszty działalności socjalnej, finansowane z użyciem środków związanych z
ZFŚS, choć nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, mają
oczywiście pośredni związek z podstawą wymiaru ww. podatku.
Aby można było ponosić koszty działalności socjalnej, trzeba na
rachunku bankowym ZFŚS zgromadzić środki pieniężne, służące
finansowaniu tej działalności. Gromadzeniu tych środków służy z
kolei głównie roczny odpis podstawowy, kreujący stan ZFŚS oraz
ewentualnie jego zwiększenia. Z księgowego punktu widzenia
roczny odpis podstawowy (i jego ewentualne zwiększenia) stanowi
koszt rodzajowy – koszt świadczeń pracowniczych, który z kont
zespołu 4 trafia wynikowo na odpowiednie konta zespołu 5 (koszt
funkcjonowania pracowników Służby Leśnej, pozostałe koszty
administracyjne, koszty ogólnogospodarcze). Przy poprawnym
rachunku kosztów w Lasach Państwowych roczny odpis podstawowy (wraz z jego zwiększeniami) powinien w odpowiedniej części
trafiać z ww. kont zespołu 5 na koszty uzyskania przychodów,
podlegających w Lasach Państwowych podatkowi dochodowemu
od osób prawnych. Jeżeli część kosztów imprez pracowniczych
miałaby być pokrywana ze środków obrotowych (po utrwaleniu tej
możliwości w PUZP), to te koszty należałoby formalnie traktować
jako koszty działalności pomocniczej w rozumieniu przepisów o
Polskiej Klasyfikacji Działalności. Koszty działalności pomocniczej
wprost lub przy użycia klucza kalkulacyjnego powinny również w
odpowiedniej części trafiać na konta odzwierciedlające koszty
uzyskania przychodów podlegających w Lasach Państwowych
podatkowi dochodowemu od osób prawnych.
Przy finansowaniu określonych imprez pracowniczych ze środków obrotowych osiąga się taki oto skutek, iż podstawa wymiaru
podatku dochodowego od osób prawnych jest mniejsza niż w przypadku finansowania tych imprez wyłącznie ze środków związanych
z ZFŚS.
Przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu części kosztów
imprez pracowniczych ze środków obrotowych pojawia się jednak
cały szereg innych efektów następczych o większym znaczeniu.
Efekty, związane z decyzją o finansowaniu imprez pracowniczych
ze środków związanych z ZFŚS lub ze środków obrotowych, stanowią przedmiot poniższego zestawienia porównawczego:
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Wszystkie imprezy pracownicze finansowane
ze środków obrotowych i innych środków
nie związanych z ZFŚS

Wszystkie imprezy pracownicze finansowane
ze środków związanych z ZFŚS
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Efekt
kotwicy prawnej

W przypadku, gdy impreza pracownicza
jest finansowania ze środków obrotowych,
to w świetle regulacji zawartych w przepisach dotyczących Polskiej Klasyfikacji Działalności zorganizowanie
oraz przeprowadzenie takiej imprezy powinno być
interpretowane co do generalnej zasady jako
formalnie działalność pomocnicza, prowadzona
na rzecz działalności przeważającej lub drugorzędnej
poprzez kształtowanie zdolności pracowników
do świadczenia pracy wytwórczej i twórczej
w przyszłości (chociaż z teoretycznego punktu
widzenia bardziej poprawne byłoby
traktowanie tych kosztów jako kosztów
kształtowania „goodwillu” danego podmiotu). Przy
rezygnacji z ZFŚS jako źródła finansowania imprezy
pracowniczej – pracodawca nie ma
obowiązku wykazywania, iż dana impreza
pracownicza (np. pracownicze spotkanie
przedświąteczne czy uroczysta kolacja rocznicowa)
ma związek z poborem przez pracowników świadczeń
wypoczynkowych, rekreacyjnych,
kulturalno-oświatowych czy uprawianiem przez
pracowników sportu amatorskiego.
Należy podkreślić, że lansowany (także
w ramach oficjalnej linii interpretacyjnej prawa
podatkowego) związek pomiędzy uczestnictwem
pracowników w imprezach pracowniczych
a wystąpieniem efektu poprawy atmosfery pracy,
integracji załogi oraz wzrostem stopnia utożsamiania
się pracowników z misją i interesem ekonomicznym
pracodawcy nie jest bezdyskusyjnie oczywisty.
Zwłaszcza w Lasach Państwowych (gdzie wartość
przychodów jest w istocie pochodną 1/10 etatów
użytkowania głównego w nadleśnictwach oraz ceny
quasi-rynkowej na drewno) bezkrytyczne traktowanie
wydatków na imprezy pracownicze jako kosztów
ponoszonych w celu osiągnięcia przychodów
(tj. jako kosztów mających lub mogących mieć wpływ
na osiągnięcie przez podatnika przychodów) jest bez
wątpienia dość ryzykowne. Poprawa atmosfery pracy,
podniesienie stopnia zintegrowania załogi oraz stopnia
utożsamiania się załogi z misją i interesem
ekonomicznym pracodawcy jest oczywiście bardzo
pożądane, jednak efekty te (będące następstwem
m.in. imprez pracowniczych) należy bardziej traktować
jako podniesienie „goodwillu” (w tym „doskonałości”
systemowej Lasów Państwowych), skutkujące
korzystnymi efektami ekonomicznymi pracodawcy
w bliższej lub dalszej przyszłości, aniżeli jako działania
mające bezpośrednie przełożenie (tu i teraz)
na strumień przychodów uzyskiwanych przez pracodawcę. Skoro jednak linia interpretacji prawa
podatkowego stworzyła możliwość traktowania kosztów integracyjnych imprez pracowniczych jako kosztów uzyskania przychodów (jako kosztów
niezbędnych do uzyskania przychodów),
to oczywiście w określonym zakresie należy z tej
możliwości korzystać (traktując pobór przez
pracowników świadczeń z takich imprez po prostu
jako kolejny przejaw „przywilejów” pracowniczych,
składających się na warunki, na jakich pracownicy
godzą się na wykonywanie stosunku pracy)

Również działalność finansowana z użyciem środków
związanych z ZFŚS (w tej części, w której nie skutkuje tworzeniem obiektów socjalnych) przypomina
działalność pomocniczą (chociaż, „trzymając” się
literalnie regulacji ustawy o rachunkowości, koszty
działalności socjalnej powinny być traktowane jako
koszty pozostałej działalności operacyjnej, zaś
z teoretycznego punktu widzenia skutkiem części
działalności socjalnej jest podnoszenie „goodwillu”
podmiotu). Działalność finansowana z użyciem
środków związanych z ZFŚS obejmuje:
(1) dokonywanie dopłat na ręce beneficjentów ZFŚS,
(2) podaż na rzecz beneficjentów usług i innych
świadczeń w zakresie: (a) wypoczynku,
(b) czynnego i biernego uczestniczenia w imprezach
(przedsięwzięciach) kulturalno-oświatowych,
(c) czynnego uczestniczenia w imprezach (przedsięwzięciach) kulturalno-oświatowych,
(d) zapewnienia opieki nad dziećmi w żłobkach,
przedszkolach oraz innych instytucjonalnych formach
wychowania przedszkolnego, (e) pomocy finansowej
i rzeczowej, (f) pomocy finansowej na cele
mieszkaniowe, (3) dofinansowanie działalności
prowadzonej w obiektach socjalnych, należących
do pracodawcy. Żadna regulacja prawna
nie sprzeciwia się temu, aby podaż usług i świadczeń
wypoczynkowych, kulturalno-oświatowych
oraz sportowo-rekreacyjnych odbywała się w formie
imprez pracowniczych.
Zmniejszenia stanu ZFŚS, związane z prowadzeniem
działalności socjalnej, nie stanowią kosztu
ww. działalności pomocniczej. Kosztem działalności
pomocniczej jest de facto roczny odpis podstawowy
wraz z ewentualnymi jego zwiększeniami
(precyzyjniej – ta część rocznego odpisu
podstawowego wraz z jego zwiększeniami, która
nie jest zużywana na tworzenie obiektów socjalnych
przy odpowiednim uwzględnieniu okoliczności,
że część środków związanych z ZFŚS nie wiąże się
z rocznym odpisem podstawowym, lecz na przykład
z podziałem wyniku finansowego czy darowiznami).
Jeżeli dana impreza pracownicza ma być
finansowania z użyciem środków związanych
z ZFŚS, to jest oczywiste, że produkt tej imprezy
(produkt ww. działalności pomocniczej) musi wiązać
się z pobraniem przez pracowników (i inne osoby
uprawnione) świadczeń wypoczynkowych,
rekreacyjno-sportowych oraz kulturalno-oświatowych;
w grę nie powinny tu oczywiście wchodzić imprezy
pracownicze związane z pobraniem przez pracowników produktu w postaci opieki nad dziećmi pracowników w wieku przedszkolnym (gdyż opieka taka może
podlegać finansowaniu ze środków związanych
z ZFŚS, jeżeli odbywa się w ramach
zinstytucjonalizowanych jej form, a nie np. w formie
wycieczki do lasu)

Efekt kotwicy finansowej

Po przyjęciu rozwiązania, iż wszystkie imprezy
pracownicze są finansowane ze środków obrotowych
– znika efekt kotwicy finansowej, limitującej koszty tych
imprez maksymalnie do kwoty środków gromadzonych
na rachunku bankowym ZFŚS; pracodawca traci
argument do powstrzymywania oczekiwań
pracowniczych, dotyczących zakresu przedmiotowego
oraz finansowego imprez pracowniczych organizowanych
przez pracodawcę na rzecz pracowników

Jeżeli wszystkie imprezy pracownicze byłyby
finansowane ze środków finansowych związanych
z ZFŚS – zakres przedmiotowy oraz finansowy
tej formy świadczeń pracowniczych podlegałby
silnemu limitowaniu; w rocznych planach finansowych ZFŚS imprezy te byłby miarkowane z uwzględnieniem zapotrzebowania na inne świadczenia
pracownicze o charakterze socjalnym
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Efekt bariery związanej
z możliwością
wykorzystywania czasu
pracy na przeprowadzenie
imprezy pracowniczej

Jeżeli impreza pracownicza w całości jest finansowana
Pracownicy, uczestniczący w imprezie jako biorcy
z ZFŚS, to musi wiązać się z poborem
świadczeń związanych z daną imprezą, nie są
dostawcami zasobów pracy, gdyż swoim uczestnictwem przez pracowników w trakcie tej imprezy świadczeń
wypoczynkowych, rekreacyjno-sportowych
w imprezie pracowniczej nie przyczyniają się
czy kulturalno-oświatowych. Co do zasady,
w sposób czynny do wytworzenia produktów
przy finansowaniu imprezy pracowniczej w całości
ww. działalności pomocniczej (lub – z teoretycznego
przy użyciu środków związanych z ZFŚS nie powinny
punktu widzenia – produktu działalności w zakresie
występować inne świadczenia na rzecz pracowników
kształtowania „goodwillu” Lasów Państwowych).
(na przykład świadczenia w zakresie podnoszenia
Nie są podmiotem, lecz raczej „przedmiotem” tejże
kwalifikacji pracowniczych).
działalności, uczestnicząc w imprezie w celu poprawy
Wypoczynek, rekreacja, uprawianie sportu, uprawianie
zdolności do świadczenia w przyszłości swoimi
oraz pobór świadczeń kulturalno-oświatowych
zasobami pracy na rzecz działalności wytwórczej
w sposób oczywisty nie mogą wiązać się z czasem
pracodawcy. Z prawnego punktu widzenia
przeznaczonym na wykonywanie przez pracowników
problematyczne i bardzo dyskusyjne byłoby przyjęcie,
obowiązków służbowych.
że uczestnicy imprezy pracowniczej, z którą nie wiążą
Imprezy pracownicze, finansowane w całości
się w charakterze punktu głównego: szkolenie
pracownicze, narada gospodarcza, promocja leśnictwa, ze środków związanych z ZFŚS, powinny odbywać się
poza godzinami czasu pracy (w ramach urlopu wypoedukacja leśna społeczeństwa itp. (na przykład
czynkowego, urlopu bezpłatnego, dni wolnych
uczestnicy pikniku czy spotkania wigilijnego in situ)
od pracy, po zakończeniu czasu przeznaczonego
wykonują w trakcie imprezy zadania służbowe.
w danym dniu na wykonywanie obowiązków
Oczywiście możliwość „falanadyzowania” norm
służbowych)
prawnych jest nieograniczona. Można więc lansować
pogląd, że w trakcie pikniku leśnego pracownicy
realizują obowiązki służbowe poprzez świadome
poddanie się z polecenia pracodawcy oddziaływaniom,
mającym na celu psychofizyczną poprawę ich
zdolności do przyszłych świadczeń swoimi zasobami
pracy i intelektem.
Zdecydowanie bardziej poprawne i „prawnie”
bezpiecznie powinno być jednak po prostu utrwalenie
w PUZP dodatkowego świadczenia pracowniczego,
polegającego na prawie do wynagrodzenia obliczanego
jak za urlop wypoczynkowy, przysługującego za czas
uczestniczenia w imprezie pracowniczej, a także
(w razie takiej konieczności) prawie do zwrotu,
na zasadach delegacji służbowej, kosztów podróży
w celu dojazdu do miejsca imprezy pracowniczej, chyba że z mocy PUZP określone imprezy pracownicze
powinny albo mogą odbywać się w czasie wolnym od
pracy lub/oraz bez zwrotu kosztów dojazdu do miejsca
imprezy

Efekt kwoty środków
na świadczenia socjalne,
nie związane z imprezami
pracowniczymi,
pozostających
do sfinansowania
z użyciem środków
związanych z ZFŚS

Po przyjęciu zasady, iż imprezy pracownicze są
finansowane ze środków obrotowych pracodawcy,
co do zasady większa część środków pieniężnych
pozostaje na finansowanie, z użyciem ZFŚS, działalności
socjalnej nie polegającej na organizowaniu
i przeprowadzaniu imprez pracowniczych. Należy mieć
jednak na względzie, że ponoszenie kosztów imprez
pracowniczych (obok kosztów rocznego odpisu
podstawowego) zmniejsza, przynajmniej w krótkim
horyzoncie czasowym, wynik finansowy pracodawcy.
W nadleśnictwach podział dodatniego wyniku
finansowego może obejmować jego częściowe
przeznaczanie na przyrost stanu ZFŚS. Praktycznie
dwie drogi postępowania: (1) „większy wynik → większa
część wyniku przeznaczana na kreowanie ZFŚS”,
(2) „mniejszy wynik przez finansowanie imprez
pracowniczych ze środków obrotowych → więcej
środków związanych z ZFŚS, przeznaczanych
na finansowanie działalności nie polegających
na organizowaniu i przeprowadzaniu imprez
pracowniczych” – są praktycznie w nadleśnictwach
drogami równorzędnymi
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Przy finansowaniu imprez pracowniczych z użyciem
środków związanych z ZFŚS zasadniczo mniejsza
ilość tych środków pozostaje na finansowanie innej
działalności socjalnej;
z drugiej strony w nadleśnictwach zwiększa się
wartość dodatniego wyniku finansowego, tym samym
zwiększa się możliwość kreowania ZFŚS
w ramach podziału dodatniego wyniku finansowego
w nadleśnictwach (zob. też uwagi obok)
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Efekt kręgu osób
uprawnionych
do uczestniczenia
w imprezach pracowniczych

Zgodnie z linią oficjalnych interpretacji prawa
podatkowego w ciężar kosztów uzyskania przychodów
mogą być realizowane tylko te imprezy pracownicze,
w których uczestniczą wyłącznie pracownicy danego
pracodawcy. Jeżeli dany koszt nie jest kosztem
uzyskania przychodów, nie oznacza to, że nie może
być uznany za koszt w rozumieniu ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym za koszt
mający wpływ na wynik finansowy u pracodawcy. Ani
przywołane powyżej pismo Departamentu Podatków
Bezpośrednich, ani – ze swojej istoty – oficjalne
interpretacje prawa podatkowego nie odnoszą się
do kwestii, czy imprezy pracownicze, w których
uczestniczą poza pracownikami członkowie
ich rodzin oraz inne osoby, mogą być finansowane
ze środków obrotowych, mimo że koszty tych imprez
nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania
przychodów. W szczególności w piśmie Ministerstwa
Finansów czytamy, że w tym przypadku, w którym
imprezy integracyjne zostały sfinansowane ze środków
obrotowych, to pod określonymi warunkami
(konkretyzowanymi linią oficjalnych interpretacji
prawa podatkowego) koszty z tym związane mogą być
zaliczane do kosztów uzyskania przychodów
(tj. do kosztów kształtujących podstawę wymiaru
podatku dochodowego od osób prawnych). Nie
może to być – zwłaszcza w odniesieniu do jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych – podstawą
do lansowania tezy, iż wszelkie imprezy z udziałem
pracowników mogą być realizowane w ciężar kosztów
kształtujących wynik finansowy u pracodawcy (nawet
te imprezy, których koszt nie może być uznany
za koszt uzyskania przychodów). Jak to już powyżej
podniesiono, w Lasach Państwowych najbardziej
racjonalnym, poprawnym, a jednocześnie
bezpiecznym rozwiązaniem powinno być
skatalogowanie i określenie wszelkich świadczeń pracowniczych, finansowanych ze środków obrotowych
pracodawcy, w układzie zbiorowym pracy
(ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy).
Skoro tak, to należy mieć na względzie, że, zgodnie
z cyt. regulacjami Kodeksu pracy układy zbiorowe
pracy ustalają warunki wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.
Świadczenia na rzecz rodzin pracowniczych, pracowników będących emerytami i rencistami oraz innych
osób nie są oczywiście świadczeniami związanymi
z pracą. Ponieważ prawodawca nie przewidział
możliwości utrwalania w układzie pracy świadczeń
adresowanych do rodzin pracowników, emerytów
i rencistów, a także innych osób – więc w odniesieniu
do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
należy z ostrożności przyjąć, że imprezy pracownicze,
z udziałem niepracowników, mogą być finansowane
ze środków obrotowych co najwyżej tylko w tej części,
w jakiej koszty tych imprez można odnieść
do pracowników danego pracodawcy

Jak to już podniesiono, świadczenia finansowane
z użyciem środków związanych z ZFŚS
są adresowane nie tylko do pracowników,
lecz również do członków rodzin pracowników,
byłych pracowników, będących emerytami
lub rencistami, a także do innych osób fizycznych.
Jeżeli dana impreza pracownicza przewiduje udział
osób innych niż pracownicy jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych, to co najmniej w tej części,
w której generuje koszty związane z uczestnictwem
w niej niepracowników, powinna być sfinansowana
ze środków związanych z ZFŚS

Efekt wolumenu wyniku
finansowanego wykazywanego przez Lasy Państwowe
w sprawozdawczości

Jest oczywiste, że finansowanie imprez pracowniczych
ze środków obrotowych obniża, przynajmniej w krótkim
horyzoncie czasowym, wynik finansowy, wykazywany
przez Lasy Państwowe w sprawozdawczości. Nie
ulega jednak wątpliwości, że Lasy Państwowe
musiałyby nieracjonalnie spotęgować działalność
w zakresie organizowania imprez pracowniczych
(narażając się na zarzut niegospodarności
i niecelowości), aby na tej drodze wpływać na istotne
(co do rzędu wielkości) obniżanie wyniku finansowego.

Przyjęcie zasady finansowania imprez pracowniczych
ze środków związanych z ZFŚS skutkuje
– co oczywiste – tym, że sprawozdawczy wynik
finansowy Lasów Państwowych jest większy aniżeli
w przypadku „przerzucenia” ciężaru finansowania
tych imprez na środki obrotowe.
Przy racjonalnym „nasyceniu” Lasów Państwowych
imprezami pracowniczymi – zwiększenie wyniku
finansowego Lasów Państwowych po przyjęciu
ww. zasady nie może mieć charakteru istotnego
(por. uwagi obok)
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Nawiasem mówiąc, należy zauważyć, że zgodnie
z treścią ww. pisma Ministra Finansów oraz linią
oficjalnej interpretacji prawa podatkowego – ponoszenie kosztów
imprez integracyjnych powinno skutkować przyrostem przychodów (wynikającym z poprawy psychofizycznych zdolności kadry
pracowniczej do pracy wytwórczej i twórczej). Teoretycznie zatem
prawidłowe (racjonalne) „nasycenie” imprezami pracowniczymi
nie powinno mieć ujemnego wpływu na wynik finansowy
pracodawcy (choć w Lasach Państwowych w raczej dłuższym
niż krótszym horyzoncie czasowym). W tym miejscu nie sposób
jednak nie zauważyć, że w odniesieniu do Lasów Państwowych
(w jednostce organizacyjnej, w której przychody są w przede
wszystkim pochodną 1/10 sumy etatów użytkowania głównego
oraz przeciętnej ceny sprzedaży 1 m3 drewna)
– oficjalna argumentacja uzasadniająca finansowanie imprez
pracowniczych ze środków obrotowych i zaliczania ich kosztów
do kosztów uzyskania przychodów nie może brzmieć przekonująco
(była już zresztą mowa o tym powyżej). A zatem tym bardziej
świadczenia pracownicze w formie organizowanych dla pracowników
imprez pracowniczych, finansowanych ze środków obrotowych,
powinny być odpowiednio uwzględnione w PUZP
Efekt wolumenu
podatku
dochodowego
od osób
prawnych

Efekt obciążenia
pracowników
podatkiem
dochodowym od
osób fizycznych
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Kwestia podatku dochodowego od osób prawnych w kontekście źródła finansowania imprez pracowniczych została
podniesiona powyżej. W Lasach Państwowych podatek dochodowy od osób prawnych nie stanowi istotnego rozchodu
finansowego. Koszty imprez pracowniczych, finansowanych ze środków obrotowych, tylko w znikomym stopniu (poprzez
przypis w ramach rachunku kosztów do kosztów uzyskiwania przychodów, podlegających podatkowi dochodowemu)
wpływają (mogłyby wpływać) na podstawę wymiaru omawianego podatku. Zasadnicza część tych kosztów zostaje
odniesiona (byłaby odnoszona) do kosztów gospodarki leśnej (działalność w zakresie gospodarki leśnej nie jest objęta
podatkiem dochodowym od osób prawnych)
Przy finansowaniu imprez pracowniczych ze środków obrotowych
Lasy Państwowe mogą liczyć na obniżony (obniżony bardzo
nieistotnie) wolumen podatku dochodowego od osób prawnych

Przy finansowaniu imprez pracowniczych
ze środków związanych z ZFŚS Lasy Państwowe
muszą liczyć się z podwyższonym (podwyższonym
bardzo nieistotnie) wolumenem podatku
dochodowego od osób prawnych

Z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych
świadczenia pobierane przez pracowników w ramach imprez
pracowniczych jedynie w marginalnym stopniu mogą być
dla nich mniej korzystne, jeżeli pracodawca imprezy pracowniczej
finansuje ze środków, nie związanych z ZFŚS; chodzi o prawną
możliwość niewliczania do podstawy wymiaru podatku
dochodowego od osób fizycznych niewielkiej kwoty świadczeń
w naturze (lub związanych z nimi świadczeń pieniężnych),
sfinansowanych ze środków związanych z ZFŚS; rozwinięcie
tej możliwości zamieszczono w kolumnie obok.
Powstawania nieodpłatnych świadczeń na gruncie podatku
dochodowego od osób fizycznych, a dokładnie oceną, czy przepisy art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3
w związku z art. 11 ust. 2–2b updof są zgodne z Konstytucją RP,
zajął się Trybunał Konstytucyjny (zwany dalej TK). Skoro bowiem
przepisy te były podstawą wydania wielu, czasem odmiennych,
rozstrzygnięć przez sądy administracyjne, zachodziła obawa,
że nie spełniają one podstawowego warunku stawianego przez
Konstytucję przepisom podatkowym, a mianowicie należytej
precyzji i określoności. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca
2014 r., sygn. akt K 7/13 orzekł, że powołane przepisy są zgodne
z ustawą zasadniczą, lecz określił kryteria, jakimi należy się
kierować przy ocenie, czy w danej sytuacji powstaje przychód
z nieodpłatnych świadczeń. Z uzasadnienia wydanego orzeczenia
wynika, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które zostały spełnione:
1) za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
2) w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły
mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia
wydatku, który musiałby ponieść; przy czym korzyść ta musi
być wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi
(a nie dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów)

W przepisach dotyczących podatku dochodowego od
osób fizycznych prawodawca określił, że odliczeniu
od podstawy wymiaru ww. podatku podlega
wartość otrzymanych przez pracownika w związku
z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa
w przepisach o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń
oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie
świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości
ze środków zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych lub funduszy związków zawodowych,
łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku
podatkowym kwoty 380 zł, przy czym rzeczowymi
świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki,
uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi
(oznacza to, że świadczenie z bonów, talonów
i innych znaków podlega opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych); jeżeli zatem impreza pracownicza obejmuje serwowanie posiłków
lub przekazywanie uczestnikom imprezy
np. materiałów edukacyjnych, to wartość takiego
świadczenia podlega odliczeniu od podstawy wymiaru
omawianego podatku (z zachowaniem ww. warunku
łącznej w skali roku dopuszczalnej kwoty takiego
odliczenia). Chodzi o to, że zgodnie z linią interpretacji
prawa podatkowego naliczanie podatku dochodowego od świadczeń pobieranych w ramach imprez
pracowniczych następuje tylko wówczas, gdy liczba
uczestników takiej imprezy jest policzalna i podlegająca indywidualnej identyfikacji. Nie jest racjonalne, aby
możliwość odliczenia od podstawy wymiaru podatku
dochodowego od osób fizycznych wartości
ww. świadczeń w naturze oraz związanych
z nim świadczeń pieniężnych „konsumować” akurat
przy okazji imprez pracowniczych

79

1
Efekt obciążenia
pracodawcy
i pracowników
składkami
na ubezpieczenie
społeczne
i zdrowotne
oraz składkami
na Fundusz
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Efekt uwolnienia
kosztów
od podatku VAT
naliczonego
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Jak wiadomo, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, a także
na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy oraz na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych są wprost
lub w sposób pochodny związane z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, określonych
co do zasad ustalania regulacjami prawa powszechnego4
Zgodnie z regulacjami prawnymi, z podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są wyłączane korzyści
materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów
wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające
na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne
niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu
z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami
lokomocji. Oczywiście można podejmować próby wykorzystania
tego przepisu do lansowania poglądu, że świadczenie
pracownicze w ramach imprezy pracowniczej jest ulgową usługą
pracodawcy na rzecz pracowników. Lansowanie takiej tezy
wymagałoby utrwalenia świadczeń w formie imprez pracowniczych w PUZP, a ponadto pobrania pogłębionej ekspertyzy prawnej. Obciążanie świadczeń z imprez pracowniczych omawianymi
składkami jest realną kwestią tylko wówczas, gdy świadczenia
takie podlegają wykazaniu w odniesieniu do poszczególnych
pracowników, w tym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych

Zgodnie z regulacjami prawnymi, z podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest
wyłączana wartość świadczeń finansowanych
ze środków przeznaczonych na cele socjalne
w ramach zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych. Świadczenia pracownicze pobierane
przez pracowników w formie uczestnictwa w imprezach pracowniczych nie wymagają zatem naliczania
od nich składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe; należy jednak mieć na względzie,
że o składkach takich nie powinno być mowy w ogóle,
jeżeli świadczenia związane z imprezami pracowniczymi nie podlegają wykazaniu w odniesieniu
do poszczególnych osób, pobierających takie
świadczenia, w tym nie podlegają opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Sprawa podatku VAT naliczanego przy zakupie przez pracodawców towarów i usług związanych
ze świadczeniami pracowniczymi oraz należnego organom skarbowym w związku z opodatkowaniem
przez pracodawcę świadczeń pracowniczych jest bardzo złożona i wymaga pogłębionej ekspertyzy prawnej
Przy finansowaniu imprez pracowniczych ze środków obrotowych
przyjmuje się, że rodzą one koszty uzyskania przychodów
(są związane z pozyskiwaniem przychodów); jeżeli pracodawca
jest płatnikiem VAT, to zgodnie z dominującą linią poglądów
zawartych w publicystyce branżowej, a także zgodnie
z dominującą linią interpretacji podatkowych, świadczenie
związane z imprezą pracowniczą podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT (w ramach faktury wewnętrznej), a tym samym
podatek VAT, naliczony w fakturach zakupu towarów i usług
związanych z imprezami pracowniczymi, nie staje się co do
zasady kosztem pracodawcy (podlega odliczeniu)

Przy finansowaniu imprez pracowniczych
ze środków związanych z ZFŚS, wydatki
z tym związane nie mogą być uznane
za koszty uzyskania przychodu; zgodnie
z dominującą linią interpretacji prawa podatkowego
oraz dominującą linią poglądów zawartych
w publicystyce branżowej – pracodawca może,
ale nie musi opodatkowywać podatkiem VAT świadczeń
pracowniczych związanych z daną imprezą; jeżeli
świadczenia pracowniczego nie obejmie VAT,
wówczas podatek VAT naliczony staje się elementem
zmniejszającym stan ZFŚS

Efekt możliwości
prowadzenia
imprez
pracowniczych
w formie
wspólnych przedsięwzięć
jednostek
organizacyjnych
Lasów
Państwowych

Jak to szczegółowo wywiedziono gdzie indziej, wspólnym przedsięwzięciem jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
jest między innymi wspólne wytwarzanie przez wszystkie czy wiele jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
(przy różnym ich zaangażowaniu, sprowadzającym się często tylko do zapewnienia środków finansowych) produktu
wyjściowego działalności lub produktu działalności pomocniczej, przypisanego ewidencyjnie (choćby poza ewidencją
bilansową albo tylko „umownie”) do jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.
Działalność w ramach wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych tym różni się
od wspólnego działania (współdziałania) jednostek organizacyjnych, iż efektem tego współdziałania jest szereg
produktów wyjściowych działalności (produktów działalności pomocniczej) przypisanych do poszczególnych uczestników
tegoż współdziałania

Efekt zgodności
z utartymi
praktykami

Pewien margines swobody wyboru źródła finansowania imprez pracowniczych sprawia, że przy przyjmowaniu rozwiązań
standardowych, dotyczących źródła finansowania imprezy pracowniczej, pożądane jest honorowanie utartych zwyczajów,
chyba że w sposób ewidentny są one niezgodne ze stanem prawnym

Zob. przypis (1) w końcowej części niniejszego zestawienia

Zob. przypis (2) w końcowej części
niniejszego zestawienia

Przypisy
(1)

4

Jak to szczegółowo wywiedziono gdzie indziej, wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, nie będące wspólnymi przedsięwzięciami nadzorowanych jednostek organizacyjnych w zakresie ochrony lasu i racjonalnej gospodarki leśnej,
organizowanymi przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych na podstawie regulacji art. 34 pkt 3 ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach – otóż takie przedsięwzięcia powinny być organizowane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
(stosownie do normy art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach).
Jeżeli wspólne przedsięwzięcie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych jest urzeczywistniane za pomocą imprezy pracowniczej, to produktem związanym z takim przedsięwzięciem nie może być co do generalnej zasady produkt wyjściowy działalności
podstawowej (produkt wyjściowy gospodarki leśnej), gdyż jest nim formalnie produkt działalności pomocniczej.
Wnikając jednak w istotę efektów imprez pracowniczych o charakterze integracyjnym, bardziej poprawne wydaje się lansowanie
tezy, że rezultatem tych imprez jest produkt działalności w zakresie kształtowania „goodwillu” Lasów Państwowych (integracja całej
społeczności leśnej).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe (Dz. U. 1998 Nr 161, poz. 1106; z 1999 Nr 49, poz. 488; Nr 75, poz. 847; z 2001 Nr 95, poz. 1043; Nr 138, poz. 1558; z 2004 Nr 183, poz.1880)
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Uwzględniając, przywołaną gdzie indziej, szczegółową charakterystykę, jaka powinna być przywiązana do produktu działalności, aby ten produkt mógł być uznany za produkt związany ze wspólnym przedsięwzięciem jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych, należy dojść do wniosku, że ww. produktem działalności, związanym z imprezą pracowniczą jako produktem, dla wytworzenia którego zdecydowano się na dane wspólne przedsięwzięcie, może być zasadniczo efekt integracji całej (lub znacznej części)
społeczności pracowniczej Lasów Państwowych (bez względu na jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych, będącą pracodawcą
poszczególnych uczestników imprezy pracowniczej). Jeżeli dana impreza nie jest imprezą wyłącznie stricte pracowniczą, gdyż jest
działaniem, w którym pracownikom przypadają określone zadania służbowe do wypełnienia, można mówić o tym, że z taką imprezą o
mieszanym charakterze może wiązać się również na przykład: (1) efekt edukacji leśnej społeczeństwa, w tym wykraczający swym zasięgiem poza zasięg terytorialny regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, czy (2) efekt promocji i ochrony polskiego modelu leśnictwa,
w tym adresowany do strategicznych kręgów opiniotwórczych oraz decyzyjnych (w tym do kręgów opiniotwórczych oraz decyzyjnych
szczebla krajowego).
Do imprez pracowniczych (najczęściej zresztą imprez o mieszanym charakterze), urzeczywistniających wspólne przedsięwzięcia
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, można bez wątpienia zaliczyć: (1) Doroczną Pielgrzymkę Leśników na Jasną Górę,
(2) Centralne Obchody Dni Lasu.
Nie może ulegać wątpliwości, że z takimi imprezami wiąże się efekt integracji całej (czy znacznej lub znaczącej) części społeczności
leśnej.
W razie takiej woli Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – za imprezy pracownicze służące urzeczywistnieniu wspólnego
przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych można w szczególności uznać centralne zloty (zjazdy) pracowników
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, piastujących funkcje w samorządzie terytorialnym, choć w tym przypadku ważniejsza
rola powinna przypadać efektowi kształtowania „pośredników” edukacji leśnej wspólnot samorządowych oraz krzewienia polskiego modelu leśnictwa we wspólnotach samorządowych (edukacja i promocja dokonywana za pośrednictwem pracowników Lasów
Państwowych, piastujących funkcje samorządowe).
Jeżeli źródłem finansowania danego wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, urzeczywistnianego
w formie imprezy pracowniczej, nie jest dotacja celowa budżetu państwa, to źródłem tym powinien być fundusz leśny – stosownie
do regulacji art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, stanowiącej, że środki funduszu leśnego mogą być
przeznaczane na wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w szczególności w zakresie gospodarki
leśnej.
Jeżeli impreza pracownicza nie jest związana ze wspólnym przedsięwzięciem jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
(tj. nie jest związana ze wspólnym wytwarzaniem przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych produktu działalności,
przypisanego ewidencyjnie do jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych), może być oczywiście wspólnym działaniem,
tzn. może być odpowiednio zorganizowanym oraz skoordynowanym współdziałaniem jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
służącym wytwarzaniu przez te jednostki organizacyjne „suwerennych” produktów wyjściowych działalności lub produktów działalności
pomocniczej, będących właściwością tych jednostek). Impreza pracownicza, będąca wspólnym działaniem jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych, nie finansowana ze środków związanych z ZFŚS, powinna być finansowana co do zasady ze środków
obrotowych poszczególnych jednostek organizacyjnych zgodnie z zasadą: „każda jednostka organizacyjna we własnym
zakresie w odniesieniu do »własnych« pracowników”. Oczywiście system finansowy takiego wspólnego działania może przewidywać „wykładanie” środków pieniężnych najpierw przez jedną jednostkę organizacyjna Lasów Państwowych, przy następującym
późniejszym „zwrocie” tych środków przez inne jednostki organizacyjne do jednostki dokonującej wyłożenia środków.
(2)

W ustawie o ZFŚS nie ma mowy o wspólnych przedsięwzięciach pracodawców w zakresie działalności socjalnej. W art. 9 ust. 1
w powiązaniu z art. 8 ust. 2 omawianego aktu określono natomiast, że pracodawcy „mogą prowadzić wspólną działalność socjalną
na warunkach określonych w umowie”, przy czym wymaga to albo opracowania wspólnego regulaminu ZFŚS, albo odpowiedniego
uwzględnienia wspólnej działalności socjalnej w regulaminach ZFŚS poszczególnych pracodawców. Z art. 9 ust. 3 ustawy o ZFŚS
wynika, że umowa o wspólnej działalności socjalnej powinna w szczególności określać przedmiot wspólnej działalności, zasady jej
prowadzenia, sposób rozliczeń oraz tryb wypowiedzenia i rozwiązania umowy, a ponadto może określać warunki odstąpienia od jej
stosowania oraz odpowiedzialność stron z tego tytułu.
Skoro wymogiem wspólnej działalności socjalnej jest zawarcie przez pracodawców umowy, to co do zasady taka wspólna działalność powinna odbywać się dobrowolnie. Oznacza to, że dany pracodawca i działające u niego organizacje związkowe nie mogą zostać
zobligowane do wspólnej działalności socjalnej. Oczywiście odpowiednia rola inspirująca do zawarcia ww. umowy może przypadać
i Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych, którego obowiązkiem, wynikającym z normy art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach jest inicjowanie działalności dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników
zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, i dyrektorom regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, których obowiązkiem,
wynikającym z normy art. 34 pkt 2c tejże ustawy, jest z kolei inicjowanie działalności nadleśniczych i kierowników zakładów o zasięgu
regionalnym.
Jak to powyżej wykazano, z regulacji ustawy o ZFŚS wynika, że działalność socjalna obejmuje (może obejmować) świadczenia
na rzecz (1) różnych form wypoczynku, (2) działalności kulturalno-oświatowej, (3) działalności sportowo-rekreacyjnej, (4) opieki nad
dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego – przybierające postać usług i świadczeń pracodawcy, pobieranych przez osoby uprawnione za odpłatnością (ulgową lub standardową) albo pobieranych nieodpłatnie.
Zorganizowana wspólnie przez wielu pracodawców impreza pracownicza, polegająca na przykład na (1) wycieczce pracowników (i innych uprawnionych) na grzyby czy też na (2) prowadzeniu odpowiednio skoordynowanych cyklicznych zajęć rekreacyjnych
oraz sportowych – może być oczywiście przedmiotem wspólnej działalności socjalnej, jeżeli zostanie to ujęte stosowną umową
oraz odpowiednio uwzględnione w regulaminie (regulaminach) ZFŚS.
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W kolejnym przejściowym podsumowaniu niniejszego studium
w pierwszym rzędzie należy podnieść, że z punktu widzenia kryterium legalności prawodawca pozostawił pracodawcom pewien
margines wyboru jednego z dwóch źródeł finansowania imprez
pracowniczych. Chodzi o wybór środków obrotowych lub środków
związanych z ZFŚS. W odniesieniu do Lasów Państwowych można
jeszcze mówić o trzecim rodzaju środków do finansowania imprez
pracowniczych: o środkach związanych z funduszem leśnym.
Jak to wynika z przytoczonego poniżej podziału imprez pracowniczych na poszczególne ich rodzaje (grupy), swoboda wyboru
źródła finansowania imprez pracowniczych nie jest bynajmniej
bardzo duża.
Świadczenia pracownicze, w tym realizowane poprzez imprezy
pracownicze finansowane ze środków obrotowych lub ze środków
związanych z funduszem leśnym, powinny zostać odpowiednio
uwzględnione w PUZP.
Świadczenia pracownicze, w tym realizowane poprzez imprezy
pracownicze finansowane ze środków ZFŚS, w tym w ramach
wspólnej działalności socjalnej, powinny zostać odpowiednio
uwzględnione w regulaminach ZFŚS, a także w umowach zawieranych na podstawie ww. regulaminów przez jednostki organizacyjne
Lasów Państwowych, zainteresowane wspólną działalnością
socjalną.
W obu działaniach rola inspirująca powinna przypaść Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych jako:
1) stronie mogącej wyjść z inicjatywą rozpoczęcia z krajowymi
strukturami związków zawodowych, działającymi w Lasach
Państwowych, negocjacji co do treści kolejnych protokołów
dodatkowych do PUZP (są one niezbędne ze względu na
brak uregulowania w PUZP problematyki imprez pracowniczych);
2) organowi kierowniczemu zobowiązanemu do inicjowania
działalności dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych i kierowników zakładów Lasów Państwowych
(wykazanie takiej inicjatywy jest niezbędne do zainspirowania dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
i kierowników zakładów Lasów Państwowych do rozpoczęcia
z organizacjami związkowymi negocjacji w sprawie umieszczenia w regulaminach ZFŚS zapisów o finansowaniu ze
środków związanych z ZFŚS niektórych z imprez pracowniczych, a także stosownych zapisów dotyczących imprez
pracowniczych, będących przejawem wspólnej działalności
socjalnej).
Niezależnie od powyższego – do Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych powinna należeć inicjatywa utrwalenia odpowiednich
zapisów w regulaminie ZFŚS funkcjonującym w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
Zrealizowanie ww. planu wymaga oczywiście przygotowania
odpowiednich materiałów do negocjacji ze związkami zawodowymi
w sprawie protokołów dodatkowych do PUZP oraz w sprawie nowelizacji regulaminów ZFŚS.
W dążeniu do tego, pierwszym krokiem powinno być w Lasach
Państwowych sporządzenie w miarę możliwości pełnej listy rodzajów imprez pracowniczych, które wchodzą w grę w Lasach
Państwowych.
Drugim krokiem powinno być dokonanie pogrupowania
poszczególnych pozycji tej listy według następujących tytułów:
1) imprezy pracownicze, które powinny być finansowane ze
środków obrotowych ze względu na brak przekonującego
związku tych imprez z poborem przez osoby uprawnione
świadczeń wypoczynkowych, rekreacyjno-sportowych oraz
kulturalno-oświatowych (tj. imprezy, których główną funkcją
celu powinna być integracja pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz znacznych [znaczących]
kręgów
społeczności
pracowniczej
Lasów
Państwowych);
2) imprezy pracownicze, które powinny być finansowane ze
środków obrotowych ze względu na związany z tymi imprezami efekt edukacji przyrodniczoleśnej społeczności leśnej;
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3) imprezy pracownicze, które powinny być finansowane ze
środków obrotowych ze względu na drugorzędne znaczenie
integracji załogi czy pobór przez pracowników świadczeń
wypoczynkowych, rekreacyjno-sportowych czy kulturalno-oświatowych w stosunku do głównej funkcji celu spotkania
pracowniczego (imprezy pracownicze towarzyszące szkoleniom, naradom gospodarczym, imprezom promocyjno-edukacyjnym);
4) imprezy pracownicze, które powinny być finansowane ze
środków związanych z ZFŚS ze względu na decydujące
znaczenie poboru w ramach tych imprez świadczeń wypoczynkowych, rekreacyjno-sportowych oraz kulturalno-oświatowych (pomimo oczywistego efektu integracji załogi,
towarzyszącego takim imprezom pracowniczym);
5) imprezy pracownicze, które mogą być częściowo finansowane ze środków związanych z ZFŚS, a częściowo ze
środków obrotowych, jeżeli:
a) funkcją celu imprezy jest integracja pracownicza, a osoby,
uczestniczące w imprezie, nie będące pracownikami,
zostają na imprezę zaproszone w celu pobrania świadczeń
wypoczynkowych, rekreacyjno-sportowych oraz kulturalno-oświatowych (udział osób niebędących pracownikami
powinien być finansowany ze środków związanych z ZFŚS
po odpowiednim uwzględnieniu takiego finansowania w
regulaminie ZFŚS),
b) funkcją celu imprezy jest pobór przez osoby uprawnione
do korzystania z ZFŚS świadczeń wypoczynkowych,
rekreacyjnych, sportowych czy świadczeń kulturalno-oświatowych połączony z poddaniem osób nieuprawnionych działaniom edukacyjnym oraz promocyjnym (w
takich imprezach edukacja leśna społeczeństwa powinna
być finansowana ze środków obrotowych; pozostała działalność ze środków związanych z ZFŚS),
c) imprezy pracownicze, które stanowią urzeczywistnienie
wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych, mającego za przedmiot przede
wszystkim integrację znacznych lub znaczących kręgów
społeczności pracowniczej Lasów Państwowych (a tym
samym mogą podlegać finansowaniu lub współfinansowaniu z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym).
Jak to wykazano w powyższym zestawieniu, przy wyborze
źródła finansowania imprez pracowniczych w Lasach Państwowych mało istotne znaczenie mają – zależne od wybranego źródła
– efekty:
1) efekt uwolnienia środków związanych z ZFŚS z przeznaczeniem większego strumienia środków pieniężnych na finansowanie innej działalności socjalnej (efekt ten występuje w
razie decyzji o finansowaniu imprez pracowniczych, które
mogą być finansowane i ze środków obrotowych, i ze
środków związanych z ZFŚS – właśnie ze środków obrotowych; uwolnienie to ma bardzo względny charakter przynajmniej w nadleśnictwach, albowiem finansowanie imprez
pracowniczych z ZFŚS powoduje, że większą wartość osiąga
w Lasach Państwowych wynik finansowy, co sprawia, że w
ramach podziału tego wyniku większą kwotę środków
pieniężnych można przelać na rachunek bankowy ZFŚS);
2) efekt wolumenu wyniku finansowanego, wykazywany w sprawozdawczości Lasów Państwowych (pomijając okoliczność,
że obniżanie wyniku finansowego poprzez mnożenie kosztów
uzyskania przychodów, związanych z finansowaniem ze
środków obrotowych różnych imprez pracowniczych, byłoby
prostą drogą do narażenia Lasów Państwowych na zarzut
niecelowości i niegospodarności działania – ta droga jest po
prostu nieefektywna, a zatem w wymiarze praktycznym nie
może prowadzić do zmiany wyniku finansowego Lasów
Państwowych co do jego rzędu wartości);
3) efekt wolumenu podatku dochodowego od osób prawnych
(finansowanie imprez pracowniczych ze środków obrotowych
BILP 4/2016

sprawia, że tylko nieznacznie, wręcz symbolicznie zmienia
się podstawa wymiaru podatku dochodowego od osób prawnych; w Lasach Państwowych tylko mała część działalności
podlega temu podatkowi; Lasy Państwowe rozliczają się z
podatku dochodowego od osób prawnych jako jeden podmiot;
koszty imprez pracowniczych wpływają na ww. podstawę
jedynie jako przypis kosztów do działalności podlegającej
omawianemu podatkowi);
4) efekt obciążenia pracowników podatkiem dochodowym od
osób fizycznych, a także efekt obciążenia odpowiednio
pracowników lub pracodawców składami ubezpieczenia
społecznego i zdrowotnego, a także składkami na Fundusz
Pracy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (kwestię tę wyjaśniono w powyższym zestawieniu);
5) efekt uwolnienia kosztów działalności od podatku VAT naliczonego (kwestię tę wyjaśniono w powyższym zestawieniu).
W tym stanie rzeczy źródło finansowania imprezy pracowniczej
ma istotny wpływ tylko na dwa efekty. Chodzi o to, że źródło to
wyznacza:
1) ramy czasowe, w których mogą odbywać się imprezy pracownicze (imprezy finansowane ze środków obrotowych mogą
odbywać się – po odpowiednim utrwaleniu takiej możliwości
w PUZP – w godzinach przeznaczonych na pracę; imprezy
finansowane ze środków związanych z ZFŚS powinny
odbywać się poza godzinami przeznaczonymi na pracę, a
tym samym przy utracie prawa do wynagrodzenia);
2) krąg osób mogących uczestniczyć w imprezie pracowniczej
(co do zasady osoby nie będące pracownikami powinny
uczestniczyć w imprezach pracowniczych w ciężar środków
związanych z ZFŚS).
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Imprezy pracownicze powinny być w Lasach Państwowych
przedmiotem wnikliwego planowania. W działaniach planistycznych istotna rola powinna przypadać najbardziej racjonalnemu
wskaźnikowi udziału kosztów imprez pracowniczych (bez względu
na źródło finansowania) w rocznych kosztach działalności Lasów
Państwowych (wskaźnik udziału).
Literatura poświęcona relacji między świadczeniami pracowniczymi, realizowanymi z wykorzystaniem „instytucji” imprez pracowniczych, a późniejszą poprawą efektywności zasobów pracy jest
obecnie dość obszerna. Po przekroczeniu odpowiedniego progu
nasycenia danego podmiotu imprezami pracowniczymi znika
ekonomiczne uzasadnienie dla ich dalszego mnożenia, mierzone
właśnie przyrostem efektywności zasobów pracy. Wskaźnik, o
którym mowa powyżej, powinien stanowić wyznacznik rocznych
kosztów imprez pracowniczych, znajdujących w Lasach Państwowych ekonomiczne uzasadnienie.
Obok poglądów naukowych, prezentowanych w literaturze
przedmiotu, istotną podpowiedzią w ustalaniu wartości tego wskaźnika powinna być szczegółowa analiza nakładów na imprezy
pracownicze, ponoszonych przez inne niż Lasy Państwowe
podmioty gospodarcze.
Nie bez znaczenia powinien być również wywiad ekspercki.
W procesie planowania imprez pracowniczych ważna rola
powinna też przypadać sondażowi oczekiwań pracowniczych w
odniesieniu do imprez pracowniczych.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski
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ZARZĄDZENIE NR 16
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 marca 2016 r.
o zmianie niektórych zarządzeń określających zasięgi terytorialne nadleśnictw
OR.141.2.2015
Na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 21 i art. 33 ust. 12 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. 2015 r. 2100)
oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe3, stanowiącego załącznik do Zarządzenia
nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz zgodnie
z Zarządzeniem nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie określania zasięgu terytorialnego,
przebiegu granic oraz nazw nadleśnictw, zarządza się, co następuje:
§1
W załączniku do Zarządzenia nr 75 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określania zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:
1) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Augustów powierzchnię zasięgu
terytorialnego nadleśnictwa „854,26 km2” zastępuje się
powierzchnią „852,26 km2”;
2) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Borki:
– w gminie Węgorzewo wyraz „Ogonki cz.” zastępuje się
wyrazem „Ogonki”,
– powierzchnię
zasięgu
terytorialnego
nadleśnictwa
„854,26 km2” zastępuje się powierzchnią „895,49 km2”;
3) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Drygały powierzchnię zasięgu terytorialnego nadleśnictwa wynoszącą 645,67 km2 zastępuje się
powierzchnią 645,65 km2;
4) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Ełk:
– w gminie Stare Juchy wyraz „Gorło” zastępuje się wyrazem
„Gorło cz.”,
– w gminie Ełk – obszar wiejski wyraz „Giże cz.” zastępuje
się wyrazem „Giże”;
– dodaje się całą gminę Ełk – miasto;
5) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Giżycko:
– w gminie Ryn wyraz „Ryn cz.” zastępuje się wyrazem
„Ryn”,
– powierzchnię
zasięgu
terytorialnego
nadleśnictwa
„1079,42 km2” zastępuje się powierzchnią „1079,43 km2”;
6) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Gołdap:
– w gminie Przerośl skreśla się obręb ewidencyjny „Prawy
Las”,
– powierzchnię
zasięgu
terytorialnego
nadleśnictwa
„361,58 km2” zastępuje się powierzchnią „356,78 km2”;
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7) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Maskulińskie:
– w gminie Piecki dodaje się obręb ewidencyjny „Lipowo
cz.”,
– powierzchnię zasięgu terytorialnego nadleśnictwa „600,85
km2” zastępuje się powierzchnią „599,81 km2”;
8) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Olecko:
– w gminie Stare Juchy dodaje się obręb ewidencyjny
„Gorło cz.”,
– w gminie Dubeninki skreśla się obręb ewidencyjny „Dubeninki cz.”,
– w gminie Przerośl dodaje się obręb ewidencyjny „Prawy Las”,
– powierzchnię
zasięgu
terytorialnego
nadleśnictwa
„1195,01 km2” zastępuje się powierzchnią „1199,82 km2”;
9) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Pisz powierzchnię zasięgu terytorialnego nadleśnictwa „663,95 km2” zastępuje się
powierzchnią „663,97 km2”;
10) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Płaska w gminie Płaska wyraz
„Rudawka cz.” zastępuje się wyrazem „Rudawka”;
11) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Rajgród powierzchnię zasięgu terytorialnego nadleśnictwa „927,73 km2” zastępuje się
powierzchnią „929,68 km2”;
12) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Szczebra powierzchnię zasięgu
terytorialnego nadleśnictwa „458,3 km2” zastępuje się
powierzchnią „458,36 km2”.
§2
W załączniku do Zarządzenia nr 76 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określania zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku wprowadza
się następujące zmiany:
1) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Kartuzy w gminie Sierakowice
wyraz „Puzdrowo cz.” zastępuje się wyrazem „Puzdrowo”;
2) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Strzebielino w gminie Wejherowo
– gmina wiejska, dodaje się obręb ewidencyjny „Zamostne”.
§3
W załączniku do Zarządzenia nr 77 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określania zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach wprowadza się następujące zmiany:

Art. 32 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że Dyrektor Generalny LP tworzy, łączy, dzieli, likwiduje oraz
określa zasięg terytorialny nadleśnictw na wniosek dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
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”.
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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1) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Gidle w gminie Żytno (142) wyraz
„wszystkie” zastępuje się obrębami ewidencyjnymi: „Borzykowa, Borzykówka, Budzów, Bugaj, Czechowiec, Ewina,
Grodzisko, Jacków, Kępa, Kozie Pole, Magdalenki, Mała
Wieś, Maluszyn cz., Mosty, Pągów, Pierzaki, Polichno, Pukarzów, Rędziny, Rogaczówek, Sady, Sekursko, Silnica,
Silniczka cz., Żytno”;
2) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Kluczbork:
– w gminie Murów (062) dodaje się obręb ewidencyjny „Stare
Budkowice cz.”,
– powierzchnię zasięgu terytorialnego nadleśnictwa wynoszącą 698,38 km2 zastępuje się powierzchnią 698,44 km2;
3) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Koszęcin w gminie Woźniki (084)
wyraz „Dyrdy” zastępuje się wyrazem „Dyrdy cz.”;
4) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Świerklaniec w gminie Woźniki
(084) dodaje się obręb ewidencyjny „Dyrdy cz.”;
5) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Turawa:
– w gminie Murów (062) wyraz „Stare Budkowice” zastępuje
się wyrazem „Stare Budkowice cz.”,
– powierzchnię zasięgu terytorialnego nadleśnictwa wynoszącą 301,93 km2 zastępuje się powierzchnią 301,87 km2;
6) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Węgierska Górka dodaje się
gminę Lipowa (062) wraz ze wszystkimi obrębami ewidencyjnymi.
§4
Załącznik do Zarządzenia nr 78 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określania
zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§5
W załączniku do Zarządzenia nr 80 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określania zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie wprowadza
się następujące zmiany:
1) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Biała Podlaska:
– w gminie Rokitno wyraz „Horodnica” zastępuje się
wyrazem „Hołodnica”,
– w gminie Biała Podlaska wyraz „Młyny” zastępuje się
wyrazem „Młyniec”;
2) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Chełm:
– w gminie Sawin wyraz „Jagodno” zastępuje się wyrazem
„Jagodne”,
– w gminie Wierzbica wyraz „Bósówno Kolonia” zastępuje
się wyrazem „Busówno Kolonia”;
3) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Gościeradów:
– dodaje się gminę Zaklików – miasto wraz ze wszystkimi
obrębami ewidencyjnymi,
– w gminie Zaklików skreśla się obręb ewidencyjny „Zaklików
cz.” oraz dodaje się obręby ewidencyjne „Łysaków cz.”
oraz „Łysaków Kolonia cz.”;
4) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Kraśnik w gminie Karczmiska
wyraz „Zastaw Serwitut”” zastępuje się wyrazem „Zastów
Serwitut”;
5) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Lubartów dodaje się gminę
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6)

7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)

Czemierniki w powiecie lubelskim wraz ze wszystkimi obrębami ewidencyjnymi;
w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Międzyrzec w gminie Biała
Podlaska wyraz „Wroniec” zastępuje się wyrazem „Woroniec”;
w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Mircze w gminie Werbkowice wyraz
„Adelin” zastępuje się wyrazem „Adelina”;
w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Parczew:
– w gminie Ludwin wyraz „Rogoźno” zastępuje się wyrazem
„Rogóźno”,
– w gminie Urszulin dodaje się obręby ewidencyjne „Łomnica
cz.”, „Jamniki cz., Grabniak, Sumin, Zabrodzie”;
w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Puławy przed nazwę gminy Garbów
dodaje się nazwę powiatu „lubelski”;
w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Tomaszów w gminie Łaszczów
wyraz „Kmiczyn Kiolonia” zastępuje się wyrazem „Kmiczyn
Kolonia”;
w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Włodawa:
– w gminie Wisznice wyraz „Marynin” zastępuje się wyrazem
„Marylin”.
– w gminie Stary Brus wyrazy „Lubomierz” oraz „Zamłodycze cz.”
zastępuje się wyrazami „Lubowierz” oraz „Zamołodycze cz.”;
w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Janów Lubelski:
– w gminie Janów Lubelski skreśla się obręby ewidencyjne
„Janów Lubelski Pierwszy” oraz „Janów Lubelski Trzeci”,
– w gminie Zaklików wyrazy „Kolonia Łysaków” i „Łysaków”
zastępuje się wyrazami „Kolonia Łysaków cz.” i „Łysaków cz.”
oraz skreśla się obręb ewidencyjny „Zaklików cz.”;
w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Zwierzyniec:
– w gminie Zamość wyrazy „Białaowola”, „Boratycze cz.”,
„Boratycze Kolonia”, „Chyża Kolonia cz.” zastępuje się
wyrazami „Białowola”, „Bortatycze”, „Bortatycze Kolonia”,
„Chyża Kolonia”,
– w gminie Zwierzyniec wyraz „Topulcza” zastępuje się
wyrazem „Topólcza”.

§6
W załączniku do Zarządzenia nr 81 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określania zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi wprowadza się
następujące zmiany:
1) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Brzeziny w gminie Dmosin (032)
wyrazy „Dąbrówka Mszadelska” oraz „Nadolna” zastępuje
się wyrazami „Dąbrowa Mszadelska” oraz „Nadolna Wieś”;
2) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Gostynin w gminie Strzelce (102)
wyraz „Niedrzew II” zastępuje się wyrazem „Niedrzew II cz.”;
3) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Kutno:
– w gminie Łęczyca (052) skreśla się obręby ewidencyjne
„Janków Topola” i „Niechciw” oraz wyrazy „Ruszki”,
„Zdunig” zastępuje się wyrazami „Pruszki” oraz „ZDUNIG”,
– w gminie Piątek (062) wyraz „Górki Łubnieckie” zastępuje
się wyrazem „Górki Łubnickie”,
– w gminie Strzelce (102) wyrazy „Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Strzelce” i „Kolonia Strzelce” zastępuje się
wyrazami „Strzelce IHIAR” oraz „Strzelce Kolonia”;
4) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Płock w gminie Mochowo (032)
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wyraz „wszystkie” zastępuje się obrębami ewidencyjnymi:
„Bendorzyn, Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin, Dobaczewo,
Dobrzenice Duże, Dobrzenice Małe, Gozdy cz., Grodnia,
Kapuśniki, Kokoszczyn, Ligowo, Ligówko, Lisice Nowe,
Łukoszyn, Łukoszyno Biki, Malanowo Nowe, Malanowo
Stare, Malanówko, Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo
Parcele, Myszki, Obręb, Osiek, Rokicie, Romatowo, Sulkowo
Bariany, Sulkowo Rzeczne, Śniechy, Załszyn, Zglenice Budy,
Zglenice Duże, Zglenice Małe, Żabiki, Żółtowo, Żuki, Żurawin,
Żurawinek”.
§7
Załącznik do Zarządzenia nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określania
zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§8
W załączniku do Zarządzenia nr 84 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określania zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu wprowadza
się następujące zmiany:
1) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Góra Śląska:
– w gminie Niechlów wymienione obręby ewidencyjne zastępuje się wyrazem „wszystkie”,
– skreśla się gminy Szlichtyngowa oraz Wschowa wraz z
wymienionymi obrębami ewidencyjnymi,
– w gminie Bojanowo wyrazy „Czechnów cz.”, „Sułów Mały cz.”
zastępuje się wyrazami „Czechnów” oraz „Sułów Mały”,
– w gminie Rawicz skreśla się obręby ewidencyjne „Izbice
cz.” oraz „Masłowo cz.”;
2) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Konstantynowo w gminie Granowo
wyraz „wszystkie” zastępuje się obrębami ewidencyjnymi:
„Januszewice, Strzępiń, Bielawy, Niemierzyce, Separowo,
Drużyn, Granowo, Kąkolewo, Kotowo, Granówko”;
3) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Krotoszyn:
– w gminie Dobrzyca skreśla się obręb ewidencyjny
„Dobrzyca”,
– dodaje się gminę Miasto Dobrzyca wraz ze wszystkimi
obrębami ewidencyjnymi;
4) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Włoszakowice w gminie Szlichtyngowa wyrazy „Drzewce Nowe cz.” i „Drzewce stare cz.”
zastępuje się wyrazami „Nowe Drzewce” oraz „Stare
Drzewce cz.”.
§9
W załączniku do Zarządzenia nr 86 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określania zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie wprowadza się następujące zmiany:
1) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Bierzwnik:
– w gminie Drawno wyraz „Podlesie” zastępuje się wyrazem
„Podlesie cz.”,
– w gminie Strzelce Krajeńskie skreśla się obręb ewidencyjny „Babicko cz.”;
2) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Chojna w gminie Miasto Trzcińsko-Zdrój wyraz „Trzcińsko-Zdrój 3 cz.” zastępuje się wyrazem
„Trzcińsko-Zdrój 3”;
3) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Drawno w gminie Drawno – obszar
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5)
6)

7)

8)
9)

10)

11)

wiejski, wyraz „Dominikowi cz.” zastępuje się wyrazem
„Dominikowo cz.” oraz dodaje się obręb ewidencyjny
„Podlesie cz.”;
w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Goleniów:
– dodaje się gminę „Stepnica-miasto” wraz ze wszystkimi
obrębami ewidencyjnymi,
– do nazwy gminy „Stepnica” dodaje się wyraz „obszar
wiejski”,
– zmienia się obręb ewidencyjny „Stepnica” w gminie Stepnica
– obszar wiejski na obręb ewidencyjny „Nad Gowienicą”,
– do gminy Przybiernów dodaje się obręb ewidencyjny
„Miodowice cz.”;
w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Gryfino w gminie Banie dodaje się
obręb ewidencyjny „Banie-5 cz.”;
w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Kliniska:
– w gminie Goleniów skreśla się obręb ewidencyjny „Budno”
oraz dodaje się obręb ewidencyjny „Imno”,
– skreśla się powielony wiersz gminy Maszewo w powiecie
goleniowskim;
w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Myślibórz:
– w gminie Myślibórz wyrazy „Członów”, „Sulimierz” zastępuje się wyrazami „Czółnów” oraz „Sulimierz cz.”,
– w gminie Miasto Myślibórz wyraz „wszystkie” zastępuje
się obrębami ewidencyjnymi „Myślibórz 1”, „Myślibórz 2”,
„Myślibórz 3 cz.”,
– w gminie Banie dodaje się obręb ewidencyjny
„Banie 5 cz.”;
w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Rokita w gminie Przybiernów
wyraz „Miodowice” zastępuje się wyrazem „Miodowice cz.”;
w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Trzciel dodaje się gminę Zbąszyń
powiatu nowotomyskiego wraz z obrębem ewidencyjnym
„Strzyżewo cz.”;
w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Różańsko:
– w gminie Myślibórz wyrazy „Myślibórz Miasto cz.” zastępuje się wyrazem „Myślibórz 3 cz.”,
– w gminie Trzcińsko-Zdrój skreśla się obręb ewidencyjny
„Dobropole cz.”;
w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie:
– w gminie Strzelce Krajeńskie wyraz „M. Strzelce Krajeńskie” zastępuje się wyrazem „Strzelce Krajeńskie (miasto),
– w gminie Kłodawa wyraz „Zdroisk cz.” zastępuje się
wyrazem „Zdroisko cz.”.

§ 10
W załączniku do Zarządzenia nr 87 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określania zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinku wprowadza się następujące zmiany:
1) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie:
– wyraz „Przechlewo obszar wiejski” zastępuje się nazwą
gminy „Przechlewo”,
– w gminie „Przechlewo” wyraz „Pakatulsko cz.” zastępuje
się wyrazem „Pakotulsko cz.”;
2) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Człuchów w gminie Debrzno
Miasto dotychczasową nazwę obrębu ewidencyjnego zastępuje się nazwą „0001 cz.”;
3) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Leśny Dwór w gminie Dębnica
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4)

5)

6)

7)

Kaszubska wyraz „Dębnica Kaszubska leśn. cz.” zastępuje
się wyrazem „ Dębnica Kaszubska Leśnictwo cz.”;
w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Niedźwiady w gminie Przechlewo
wyraz „Pakatulsko cz.”, „Sąpólno cz.” zastępuje się wyrazami
„Pakotulsko cz.” oraz „Sąpolno cz.”;
w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Ustka w powiecie sławieńskim,
gminie Postomino dotychczasową nazwę województwa
„pomorskie” zastępuje się nazwą województwa „zachodniopomorskie”;
w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Karnieszewice:
– w gminie Świeszyno skreśla się nazwę powiatu
„sławieński”,
– przed nazwą gminy Darłowo 011 dodaje się nazwę powiatu
„sławieński”;
w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Damnica:
– w gminie Damnica wyraz „Święciechowo” zastępuje się
wyrazem „Świecichowo”,
– w gminie Główczyce wyrazy „Chotmirowo”, „Chotmirówko”, „Skórzano cz.” zastępuje się wyrazami „ Choćmirowo”, „Choćmirówko”, „Skórzyno cz.”,
– w gminie Słupsk wyraz „Nogawica cz.” zastępuje się
wyrazem „Rogawica cz.”.

§ 11
W załączniku do Zarządzenia nr 88 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określania zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu wprowadza
się następujące zmiany:
1) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Czersk:
– w gminie Czersk wyraz „Lubna” zastępuje się wyrazem
„Łubna”,
– w gminie Miasto Czersk wyrazy „Miasto Czersk” zastępuje
się wyrazami „Miasto Czersk (cz.)”;
2) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Gniewkowo:
– przed nazwą powiatu aleksandrowskiego gminy Aleksandrów Kujawski dodaje się nazwę województwa „kujawsko-pomorskie”,
– w powiecie aleksandrowskim dodaje się gminę Miasto
Ciechocinek oraz gminę Miasto Nieszawa wraz ze wszystkimi obrębami ewidencyjnymi,
– w gminie Inowrocław wyraz „Kruszyna Duchowa” zastępuje się wyrazem „Krusza Duchowna”;

3) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Włocławek:
– przed nazwą powiatu aleksandrowskiego gminy Bądkowo
dodaje się nazwę województwa „kujawsko-pomorskie”,
– w gminie Osięciny wyraz „Różki” zastępuje się wyrazem
„Ruszki”,
– w gminie Brześć Kujawski (obszar wiejski) wyraz „Miechowice Kolona” zastępuje się wyrazem „Miechowice Kolonia”,
– w gminie Kowal wyrazy „Więcławice Parcele” i „Więcławice
Kolonia” zastępuje się wyrazami „Więsławice Parcele”
oraz „Więsławice Kolonia”;
4) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Zamrzenica:
– w gminie Drzycim wyraz „Drzycim (cz.)” zastępuje się
wyrazem „Drzycim”,
– w powiecie świeckim dodaje się gminę Świekatowo z
obrębami ewidencyjnymi: „Zalesie Królewskie, Lipienica,
Tuszyny, Świekatowo, Jania Góra, Małe Łąki, Lubania-Lipiny, Stążki”,
– w gminie Sępólno Krajeńskie wyraz „Wałdowo (cz.)” zastępuje się wyrazem „Wałdowo”;
5) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Lutówko:
– w gminie Chojnice dotychczasową nazwę województwa
„kujawsko-pomorskie” zastępuje się nazwą województwa
„pomorskie”,
– przed nazwę powiatu sępoleński w gminie Kamień
Krajeński wprowadza się nazwę województwa „kujawsko-pomorskie”,
– w gminie Kamień Krajeński wyraz „Miasto Kamień” zastępuje się wyrazem „Miasto Kamień Krajeński”;
6) w części zestawienia tabelarycznego określającego zasięg
terytorialny Nadleśnictwa Woziwoda:
– w gminie Tuchola wyraz „Legbąd (cz.)” zastępuje się
wyrazem „Legbąd”,
– w województwie pomorskim, powiat chojnicki dodaje się
gminę Miasto Czersk z obrębem ewidencyjnym „Miasto
Czersk (cz.)”.
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 9 marca 2016 r.
Zasięg terytorialny nadleśnictw nadzorowanych
przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie
BRZESKO
(03-02-)
878,66 km2

małopolskie (12)
bocheński (01)
Bochnia (011)
Bochnia (012)
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wszystkie

Brzeźnica, Buczyna, Chełm, Dąbrowica, Gawłów, Gierczyce, Gorzków,
Grabina, Łapczyca, Majkowice, Moszczenica, Nieprześnia, Nieszkowice
Małe, Nieszkowice Wielkie, Ostrów Szlachecki, Pogwizdów, Siedlec,
Słomka, Stradomka, Wola Nieszkowska, Zatoka, Zawada

Lipnica Murowana (042)

wszystkie

Łapanów (052)

wszystkie
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Nowy Wiśnicz (064)

wszystkie

Nowy Wiśnicz (065)

wszystkie

Rzezawa (072)

Borek, Dąbrówka – cz., Jodłówka, Krzeczów, Łazy, Ostrów Królewski,
Rzezawa

Trzciana (082)

wszystkie

Żegocina (092)

wszystkie

małopolskie (12)
brzeski (02)
Brzesko (024)

wszystkie

Brzesko (025)

Jadowniki, Jasień, Mokrzyska-Bucze – cz., Okocim, Poręba Spytkowska,
Sterkowiec, Szczepanów, Wokowice

Czchów (034)

Czchów – Miasto

Czchów (035))

Będzieszyna, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Jurków, Tworkowa,
Tymowa, Wytrzyszczka, Złota

Dębno (042)

Dębno, Doły, Jastew, Jaworsko, Łoniowa, Łysa Góra, Maszkienice,
Niedźwiedza, Porąbka Uszewska, Sufczyn – cz., Wola Dębińska

Gnojnik (052)

wszystkie

Iwkowa (062)

wszystkie

małopolskie (12)
tarnowski (16)
Wierzchosławice (112)
Wojnicz (134)

Wojnicz – cz.

Wojnicz (135)

Grabno, Isep, Łopoń – cz., Łukanowice – cz., Milówka, Olszyny, Rudka,
Sukmanie, Wielka Wieś, Więckowice, Zakrzów – cz.

Zakliczyn (145)

DĄBROWA
TARNOWSKA
(03-03-)
1492,75 km2

Charzewice, Faliszewice, Gwoździec, Melsztyn, Roztoka, Zawada
Lanckorońska

małopolskie (12)
wielicki (19)
Gdów (022)

Jaroszówka, Klęczana, Wieniec

małopolskie (12)
bocheński (01)
Bochnia (022)

Bessów, Bogucice, Cerekiew

Rzezawa (072)
małopolskie (12)
brzeski (02)
Borzęcin (012)
Brzesko (025)
Dębno (042)

Bratucice, Buczków, Dąbrówka – cz., Dębina, Okulice
wszystkie

Mokrzyska-Bucze – cz.
Biadoliny Szlacheckie, Perła, Sufczyn – cz.

Szczurowa (072)

wszystkie

małopolskie (12)
dąbrowski (04)
Bolesław (012)

wszystkie

Dąbrowa Tarnowska (024)

wszystkie

Dąbrowa Tarnowska (025)

wszystkie

Gręboszów (032)

wszystkie

Mędrzechów (042)

wszystkie

Olesno (052)

wszystkie

Radgoszcz (062)

wszystkie

Szczucin (074)

wszystkie

Szczucin (075)

wszystkie

małopolskie (12)
tarnowski (16)
Lisia Góra (032)
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Mikołajowice – cz.

Breń, Brzozówka, Kobierzyn, Lisia Góra, Łukowa, Nowa Jastrząbka, Nowe
Żukowice – cz., Pawęzów, Stare Żukowice, Śmigno, Zaczarnie

Radłów (054)

wszystkie

Radłów (055)

wszystkie
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Wierzchosławice (112)

Bobrowniki Małe, Bogumiłowice, Gosławice, Kępa Bogumiłowicka,
Komorów, Łętowice, Mikołajowice – cz., Ostrów, Rudka, Sieciechowice,
Wierzchosławice

Wietrzychowice (122)

wszystkie

Wojnicz (134)

Wojnicz – cz.

Wojnicz (135)

Biadoliny Radłowskie, Dębina Łętowska, Łopoń – cz., Łukanowice – cz.,
Zakrzów – cz.

Żabno (154)

wszystkie

Żabno (155)

wszystkie

podkarpackie (18)
dębicki (03)
Czarna (032)
podkarpackie (18)
mielecki (11)
Radomyśl Wielki (084)

DĘBICA
(03-04-)
748,98 km2

Radomyśl Wielki (085)

wszystkie
Izbiska, Jamy, Kosówka, Piątkowiec – cz., Wadowice Dolne, Wadowice
Górne – cz., Wierzchowiny, Wola Wadowska, Zabrnie

małopolskie (12)
tarnowski (16)
Lisia Góra (032)

Nowe Żukowice – cz.

podkarpackie (18)
dębicki (03)
Dębica (011)

wszystkie

Brzostek (024)

wszystkie

Brzostek (025)

wszystkie

Czarna (032)

Borowa, Chotowa, Czarna, Głowaczowa, Golemki, Grabiny, Jaźwiny,
Przeryty Bór, Róża, Stara Jastrząbka, Stary Jawornik, Żdżary

Dębica (042)

Braciejowa, Brzeźnica, Głobikowa, Gumniska, Kędzierz, Kozłów, Latoszyn,
Nagawczyna, Paszczyna, Paszczyna-Kochanówka, Podgrodzie, Pustków,
Pustków-Osiedle, Pustynia, Stasiówka, Stobierna – cz., Zawada – cz.

Jodłowa (052)

Dęborzyn, Dębowa, Dzwonowa, Jodłowa – cz., Zagórze

Pilzno (064)

wszystkie

Pilzno (065)

Bielowy, Dobrków, Gębiczyna, Gołęczyna, Jaworze Dolne,
Jaworze Górne, Lipiny, Łęki Dolne, Łęki Górne, Machowa, Mokrzec,
Parkosz, Podlesie Machowskie, Połomia, Słotowa, Strzegocice,
Zwiernik – cz.

podkarpackie (18)
ropczycko-sędziszowski (15)
Ostrów (022)
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wszystkie

Wadowice Górne (102)

Żyraków (072)

GORLICE
(03-05)
516,93 km2

Podlesie

Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra Motyczna, Korzeniów – cz., Mokre,
Nagoszyn – cz., Straszęcin, Wiewiórka, Wola Wielka, Wola Żyrakowska,
Zasów, Zawierzbie, Żyraków
Skrzyszów – cz.

Ropczyce (035)

Mała – cz.

małopolskie (12)
gorlicki (05)
Gorlice (011)

wszystkie

Bobowa (034)

wszystkie

Bobowa (035)

wszystkie

Gorlice (042)

Bystra, Dominikowice, Klęczany, Kobylanka, Kwiatonowice, Ropica Polska,
Stróżówka, Szymbark – cz., Zagórzany
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Lipinki (052)

Kryg – cz.

Łużna (062)

wszystkie

Moszczenica (072)

wszystkie

Sękowa (092)

Uście Gorlickie (102)
małopolskie (12)
nowosądecki (10)
Grybów (042)
podkarpackie (18)
jasielski (05)
Krempna (062)
GROMNIK
(03-06-)
976,90 km2

KROŚCIENKO
(03-09-)
573,63 km2

Gładyszów – cz., Konieczna – cz., Zdynia – cz.
Gródek, Polna, Stróże, Wyskitna

Grab – cz., Ożenna – cz., Świerzowa – cz., Wyszowatka – cz.

małopolskie (12)
brzeski (02)
Czchów (035)

Piaski Drużków

małopolskie (12)
nowosądecki (10)
Korzenna (062)

Bukowiec – cz.

małopolskie (12)
tarnowski (16)
Ciężkowice (014)

wszystkie

Ciężkowice (015)

wszystkie

Gromnik (022)

wszystkie

Pleśna (042)

wszystkie

Ryglice (064)

wszystkie

Ryglice (065)

wszystkie

Rzepiennik Strzyżewski (072)

wszystkie

Skrzyszów (082)

wszystkie

Tarnów (092)

wszystkie

Tuchów (104)

wszystkie

Tuchów (105)

wszystkie

Zakliczyn (144)

Zakliczyn

Zakliczyn (145)

Bieśnik, Borowa, Dzierżaniny, Faściszowa, Filipowice, Jamna, Kończyska,
Lusławice, Olszowa, Paleśnica, Ruda Kameralna, Słona, Stróże, Wesołów,
Wola Stróska, Wróblowice, Zdonia

Szerzyny (162)

Czermna – cz., Ołpiny, Swoszowa, Szerzyny, Żurowa

małopolskie (12)
Miasto Tarnów (63)
M. Tarnów (011)

wszystkie

podkarpackie (18)
dębicki (03)
Jodłowa (052)

Jodłowa – cz.

Pilzno (065)

Zwiernik – cz.

małopolskie (12)
nowotarski (11)
Szczawnica (024)

Obręb 1 – cz., Obręb 2 – cz., Obręb 3, Obręb 4

Szczawnica (025)

wszystkie

Czorsztyn (042)
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Bartne – cz., Bodaki, Czarne – cz., Krzywa, Małastów, Męcina Mała,
Męcina Wielka – cz., Nieznajowa – cz., Owczary, Radocyna,
Ropica Górna, Sękowa, Siary, Wapienne – cz., Wołowiec – cz.

Czorsztyn – cz., Czorsztyn , Huba, Kluszkowce, Maniowy, Mizerna,
Sromowce Niżne – cz., Sromowce Wyżne – cz.
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Krościenko Nad Dunajcem (062)

Grywałd, Hałuszowa – cz., Krościenko Nad Dunajcem – cz., Krośnica,
Tylka – cz.

Łapsze Niżne (082)

Falsztyn, Frydman, Kacwin, Łapszanka, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne,
Niedzica – cz., Trybsz

Nowy Targ (092)
Ochotnica Dolna (102)
małopolskie (12)
tatrzański (17)
Bukowina Tatrzańska (032)
KRZESZOWICE
(03-10-)
668,09 km2

Białka Tatrzańska, Brzegi – cz., Bukowina Tatrzańska – cz., Czarna Góra,
Groń, Jurgów, Leśnica, Rzepiska
wszystkie

Alwernia (015)

wszystkie

małopolskie (12)
krakowski (06)
Czernichów (012)

wszystkie

Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Przeginia, Racławice,
Sąspów – cz., Szklary

Krzeszowice (064)

wszystkie

Krzeszowice (065)

wszystkie

Liszki (072)

wszystkie

Wielka Wieś (152)

Zabierzów (162)
małopolskie (12)
Miasto Kraków (61)
M. Kraków

Bębło, Będkowice, Biały Kościół – cz., Czajowice – cz., Giebułtów,
Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski – cz., Szyce, Tomaszowice,
Wielka Wieś, Wierzchowie
wszystkie
Krowodrza 1, Krowodrza 2, Krowodrza 3, Krowodrza 4, Krowodrza 5,
Krowodrza 6, Krowodrza 7, Krowodrza 8, Krowodrza 9, Krowodrza 10,
Krowodrza 11, Krowodrza 12, Krowodrza 13, Krowodrza 14, Krowodrza 15,
Krowodrza 16, Krowodrza 17, Krowodrza 18, Krowodrza 19, Krowodrza 20,
Krowodrza 21, Krowodrza 22, Krowodrza 23, Krowodrza 24, Krowodrza 25,
Krowodrza 26, Krowodrza 27, Krowodrza 28, Krowodrza 29, Krowodrza 30,
Krowodrza 31, Krowodrza 32, Krowodrza 33, Krowodrza 34, Krowodrza 40,
Krowodrza 41, Krowodrza 42, Krowodrza 43, Krowodrza 44, Krowodrza 45,
Krowodrza 46, Krowodrza 47, Krowodrza 48, Krowodrza 49, Krowodrza 50,
Krowodrza 51, Krowodrza 52, Krowodrza 53, Nowa Huta 6,
Śródmieście 1, Śródmieście 2, Śródmieście 3, Śródmieście 4,
Śródmieście 5, Śródmieście 6, Śródmieście 7, Śródmieście 8,
Śródmieście 11, Śródmieście 12, Śródmieście 13, Śródmieście 14,
Śródmieście 15, Śródmieście 16, Śródmieście 17, Śródmieście 21,
Śródmieście 22, Śródmieście 23, Śródmieście 50, Śródmieście 51,
Śródmieście 52, Śródmieście 53, Śródmieście 59, Śródmieście 60,
Śródmieście 61, Śródmieście 62, Śródmieście 63, Śródmieście 116,
Śródmieście 118, Śródmieście 119, Śródmieście 120, Śródmieście 145,
Śródmieście 146, Śródmieście 216

małopolskie (12)
limanowski (07)
Limanowa (011)

wszystkie

Mszana Dolna (021)

wszystkie

Dobra (032)

wszystkie

Jodłownik (042)

wszystkie

Kamienica (052)

Kamienica, Szczawa, Zalesie, Zasadne – cz., Zbludza

Laskowa (062)
Limanowa (072)
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Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna – cz., Tylmanowa

małopolskie (12)
chrzanowski (03)
Alwernia (014)

Jerzmanowice-Przeginia (042)

LIMANOWA
(03-11-)
818,80 km2

Dębno, Dursztyn, Harklowa, Knurów, Krempachy, Szlembark

wszystkie
Bałażówka, Kanina, Kisielówka, Kłodne, Koszary, Lipowe, Łososina Górna,
Makowica, Męcina, Młynne, Mordarka, Nowe Rybie, Pasierbiec,
Pisarzowa, Rupniów, Siekierczyna, Sowliny, Stara Wieś, Stare Rybie,
Walowa Góra
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Mszana Dolna (092)
Niedźwiedź (102)

ŁOSIE
(03-13-)
332,03 km2

wszystkie

Tymbark (122)

wszystkie

małopolskie (12)
gorlicki (05)
Gorlice (042)
Ropa (082)

małopolskie (12)
nowosądecki (10)
Grybów (042)

Bielanka, Szymbark – cz.

wszystkie
Banica, Blechnarka, Brunary, Czarna, Gładyszów – cz., Hańczowa, Izby,
Konieczna – cz., Kunkowa, Kwiatoń, Nowica, Regietów, Ropki, Skwirtne,
Smerekowiec, Stawisza, Śnietnica, Uście Gorlickie, Wysowa-Zdrój,
Zdynia – cz.
Wawrzka – cz.

małopolskie (12)
krakowski (06)
Igołomia-Wawrzeńczyce (022)

wszystkie

Iwanowice (032)

wszystkie

Kocmyrzów-Luborzyca (052)

wszystkie

Michałowice (082)

wszystkie

Skała (104)

wszystkie

Skała (105)

Barbarka, Cianowice – cz., Gołyszyn, Maszyce – cz., Minoga,
Niebyła-Świńczów, Nowa Wieś, Ojców – cz., Poręba Laskowska,
Przybysławice, Rzeplin, Skała – cz., Smardzowice – cz., Sobiesęki, Stoki,
Szczodrkowice, Zamłynie

Słomniki (124)

wszystkie

Słomniki (125)

wszystkie

Sułoszowa (132)
Zielonki (172)
małopolskie (12)
Miasto Kraków (61)
M. Kraków

92

Konina – cz., Niedźwiedź, Podobin, Poręba Wielka – cz.

Słopnice (112)

Uście Gorlickie (102)

MIECHÓW
(03-14-)
1763,44 km2

Glisne, Kasina Wielka, Kasinka Mała, Lubomierz – cz., Łętowe, Łostówka,
Mszana Górna, Olszówka – cz., Raba Niżna

Sułoszowa I – cz., Sułoszowa II, Sułoszowa III, Wielmoża – cz.,
Wola Kalinowska – cz.
wszystkie
Nowa Huta 1, Nowa Huta 2, Nowa Huta 3, Nowa Huta 4, Nowa Huta 5,
Nowa Huta 7, Nowa Huta 8, Nowa Huta 9, Nowa Huta 10, Nowa Huta 11,
Nowa Huta 12, Nowa Huta 13, Nowa Huta 14, Nowa Huta 15, Nowa Huta 16,
Nowa Huta 17, Nowa Huta 18, Nowa Huta 19, Nowa Huta 20, Nowa Huta 21,
Nowa Huta 22, Nowa Huta 23, Nowa Huta 24, Nowa Huta 25,
Nowa Huta 26, Nowa Huta 27, Nowa Huta 28, Nowa Huta 29,
Nowa Huta 30, Nowa Huta 31, Nowa Huta 32, Nowa Huta 33,
Nowa Huta 34, Nowa Huta 35, Nowa Huta 36, Nowa Huta 37,
Nowa Huta 38, Nowa Huta 39, Nowa Huta 40, Nowa Huta 41,
Nowa Huta 42, Nowa Huta 43, Nowa Huta 44, Nowa Huta 45,
Nowa Huta 46, Nowa Huta 47, Nowa Huta 48, Nowa Huta 49,
Nowa Huta 50, Nowa Huta 51, Nowa Huta 52, Nowa Huta 53,
Nowa Huta 54, Nowa Huta 55, Nowa Huta 56, Nowa Huta 57,
Nowa Huta 58, Nowa Huta 59, Nowa Huta 60, Nowa Huta 61,
Podgórze 109

małopolskie (12)
miechowski (08)
Charsznica (012)

wszystkie

Gołcza (022)

wszystkie

Kozłów (032)

wszystkie

Książ Wielki (042)

wszystkie

Miechów (054)

wszystkie

Miechów (055)

wszystkie

Racławice (062)

wszystkie

Słaboszów (072)

wszystkie
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MYŚLENICE
(03-15-)
1323,88 km2

małopolskie (12)
olkuski (12)
Trzyciąż (062)

Głanów, Imbramowice, Jangrot, Małaszyce, Michałówka, Milonki,
Podchybie, Porąbka, Sucha – cz., Ściborzyce, Tarnawa, Trzyciąż, Zadroże,
Zagórowa

małopolskie (12)
proszowicki (14)
Koniusza (012)

wszystkie

Nowe Brzesko (034)

wszystkie

Nowe Brzesko (035)

wszystkie

Pałecznica (042)

wszystkie

Proszowice (054)

wszystkie

Proszowice (055)

Ciborowice, Gniazdowice, Górka Stogniowska, Jakubowice, Jazdowiczki,
Kadzice, Klimontów, Kowala, Łaganów, Makocice, Mysławczyce,
Opatkowice, Ostrów, Piekary, Posiłów, Przezwody, Stogniowice, Szczytniki,
Szczytniki-Kolonia, Szklana, Teresin, Więckowice, Żębocin

Radziemice (062)

wszystkie

śląskie (24)
zawierciański (16)
Żarnowiec (102)

Koryczany

małopolskie (12)
krakowski (06)
Mogilany (092)

wszystkie

Skawina (114)

wszystkie

Skawina (115)

wszystkie

Świątniki Górne (144)

wszystkie

Świątniki Górne (145)
małopolskie (12)
Miasto Kraków (61)
M. Kraków

małopolskie (12)
myślenicki (09)
Dobczyce (014)

wszystkie

Dobczyce (015)

wszystkie

Lubień (022)

wszystkie

Myślenice (034)

wszystkie

Myślenice (035)

wszystkie

Pcim (042)

wszystkie

Raciechowice (052)
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wszystkie
Podgórze 1, Podgórze 2, Podgórze 3, Podgórze 4, Podgórze 5, Podgórze 6,
Podgórze 7, Podgórze 8, Podgórze 9, Podgórze 10, Podgórze 11,
Podgórze 12, Podgórze 13, Podgórze 14, Podgórze 15, Podgórze 16,
Podgórze 17, Podgórze 18, Podgórze 19, Podgórze 20, Podgórze 21,
Podgórze 22, Podgórze 23, Podgórze 25, Podgórze 26, Podgórze 27,
Podgórze 28, Podgórze 29, Podgórze 30, Podgórze 31, Podgórze 32,
Podgórze 33, Podgórze 34, Podgórze 35, Podgórze 36, Podgórze 37,
Podgórze 38, Podgórze 39, Podgórze 40, Podgórze 41, Podgórze 42,
Podgórze 43, Podgórze 44, Podgórze 45, Podgórze 46, Podgórze 47,
Podgórze 48, Podgórze 49, Podgórze 50, Podgórze 51, Podgórze 52,
Podgórze 53, Podgórze 54, Podgórze 55, Podgórze 56, Podgórze 57,
Podgórze 58, Podgórze 59, Podgórze 60, Podgórze 61, Podgórze 62,
Podgórze 63, Podgórze 64, Podgórze 65, Podgórze 66, Podgórze 67,
Podgórze 68, Podgórze 69, Podgórze 70, Podgórze 71, Podgórze 72,
Podgórze 73, Podgórze 74, Podgórze 75, Podgórze 76, Podgórze 77,
Podgórze 78, Podgórze 79, Podgórze 80, Podgórze 81, Podgórze 82,
Podgórze 83, Podgórze 84, Podgórze 85, Podgórze 86, Podgórze 87,
Podgórze 88, Podgórze 89, Podgórze 90, Podgórze 91, Podgórze 92,
Podgórze 93, Podgórze 94, Podgórze 95, Podgórze 96, Podgórze 97,
Podgórze 98, Podgórze 99, Podgórze 100, Podgórze 101, Podgórze 102,
Podgórze 103, Podgórze 104, Podgórze 105, Podgórze 106, Podgórze 107,
Podgórze 108, Podgórze 110

Bojańczyce, Czasław, Dąbie, Gruszów, Kawec, Komorniki, Krzesławice,
Krzyworzeka, Kwapinka, Mierzeń, Poznachowice Górne, Raciechowice,
Sawa, Zegartowice, Żerosławice

Siepraw (062)

wszystkie

Sułkowice (074)

wszystkie

Sułkowice (075)

Biertowice, Harbutowice – cz., Krzywaczka, Rudnik

93

Tokarnia (082)

wszystkie

Wiśniowa (092)

Glichów, Kobielnik, Lipnik, Poznachowice Dolne, Węglówka, Wierzbanowa,
Wiśniowa

małopolskie (12)
suski (15)
Jordanów (011)
Bystra-Sidzina (042)
Jordanów (052)

małopolskie (12)
wielicki (19)
Biskupice (012)

Biskupice, Bodzanów, Jawczyce, Łazany, Przebieczany, Sławkowice,
Sułów, Szczygłów, Tomaszkowice, Trąbki, Zabłocie

Suchoraba
Wieliczka 1, Wieliczka 3

Wieliczka (055)

Byszyce, Chorągwica, Dobranowice, Golkowice, Gorzków, Grabówki,
Grajów, Jankówka, Janowice, Koźmice Małe, Koźmice Wielkie, Lednica
Górna, Mietniów, Pawlikowice, Podstolice, Raciborsko, Rożnowa, Siercza,
Sygneczów

małopolskie (12)
nowosądecki (10)
Grybów (011)

Kamionka Wielka (052)
Krynica-Zdrój (075)

wszystkie

Biała Niżna, Binczarowa, Chodorowa, Cieniawa, Florynka, Kąclowa,
Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Ptaszkowa, Siołkowa, Stara Wieś,
Wawrzka – cz.
wszystkie
Berest, Czyrna, Piorunka, Polany

Łabowa (082)

wszystkie

Nawojowa (122)

wszystkie

małopolskie (12)
Miasto Nowy Sącz (62)
M. Nowy Sącz (011)
małopolskie (12)
bocheński (01)
Bochnia (022)
Drwinia (032)
małopolskie (12)
wielicki (19)
Gdów (022)
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Bilczyce, Fałkowice, Gdów, Hucisko, Kunice, Liplas, Niżowa, Podolany,
Stryszowa, Wiatowice, Winiary, Zagórzany, Zalesiany, Zborczyce, Zręczyce

Wieliczka (054)

Grybów (042)

NOWY TARG
(03-18-)
1111,74 km2

wszystkie
Izdebnik – cz.

Niepołomice (045)

NIEPOŁOMICE
(03-17-)
375,15 km2

Bystra, Sidzina – cz.

małopolskie (12)
wadowicki (18)
Lanckorona (042)

Gdów (022)

NAWOJOWA
(03-16-)
413,33 km2

wszystkie

115

Baczków, Cikowice, Damienice, Krzyżanowice, Proszówki, Stanisławice

wszystkie
Cichawa, Czyżów, Krakuszowice, Książnice, Marszowice, Niegowić,
Niewiarów, Nieznanowice, Pierzchów, Szczytniki, Świątniki Dolne

Kłaj (032)

wszystkie

Niepołomice (044)

wszystkie

Niepołomice (045)

Chobot, Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Wola Batorska,
Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński, Zagórze, Zakrzowiec, Zakrzów

Wieliczka (054)

Wieliczka 2

Wieliczka (055)

Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sułków,
Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa

małopolskie (12)
limanowski (07)
Niedźwiedź (102)

Poręba Wielka – cz.

małopolskie (12)
nowotarski (11)
Nowy Targ (011)

wszystkie
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Czarny Dunajec (032)
Jabłonka (052)
Lipnica Wielka (072)
Nowy Targ (092)

Długopole, Gronków, Klikuszowa, Krauszów, Lasek, Ludźmierz,
Łopuszna – cz., Morawczyna, Nowa Biała, Obidowa, Ostrowsko, Pyzówka,
Rogoźnik, Waksmund

Rabka-Zdrój (124)

wszystkie

Rabka-Zdrój (125)

wszystkie

Spytkowice (132)

wszystkie

Szaflary (142)

wszystkie

Kościelisko (042)
Poronin (052)

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 50, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 81, 82, 83, 84, 85,
95, 96, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 123, 125, 126, 127, 133,
135, 144, 145, 146, 148, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 168, 012 – cz.,
029 – cz., 030 – cz., 052 – cz., 147 – cz., 167 – cz.
wszystkie
Butorów 1, Butorów 2, Dzianisz, Kościelisko – cz., Witów – cz.
Bustryk, Małe Ciche – cz., Murzasichle – cz., Nowe Bystre, Poronin – cz.,
Suche, Ząb

małopolskie (12)
nowosądecki (10)
Krynica-Zdrój (074)

wszystkie

Krynica-Zdrój (075)

Mochnaczka Niżna, Mochnaczka Wyżna, Muszynka, Tylicz

Muszyna (114)

wszystkie

Muszyna (115)

wszystkie

Piwniczna-Zdrój (134)

wszystkie

Piwniczna-Zdrój (135)

wszystkie

Rytro (152)

wszystkie

Stary Sącz (165)

Wola Krogulecka – cz.

małopolskie (12)
limanowski (07)
Limanowa (072)

Wysokie

Łukowica (082)

wszystkie

małopolskie (12)
nowosądecki (10)
Chełmiec (022)

wszystkie

Gródek Nad Dunajcem (032)

wszystkie

Korzenna (062)
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Kiczory, Lipnica Wielka – cz.

wszystkie

Biały Dunajec (022)

STARY SĄCZ
(03-24-)
808,14 km2

Chyżne, Jabłonka, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, Zubrzyca Dolna,
Zubrzyca Górna – cz.

Raba Wyżna (122)

małopolskie (12)
tatrzański (17)
Zakopane (011)

PIWNICZNA
(03-21-)
420,39 km2

wszystkie

Bukowiec – cz., Janczowa, Jasienna, Koniuszowa, Korzenna, Lipnica
Wielka, Łęka Siedlecka, Łyczana, Miłkowa, Mogilno, Niecew, Posadowa
Mogilska, Siedlce, Słowikowa, Trzycierz, Wojnarowa

Łącko (092)

wszystkie

Łososina Dolna (102)

wszystkie

Podegrodzie (142)

wszystkie

Stary Sącz (164)

wszystkie

Stary Sącz (165)

Barcice Dolne, Barcice Górne, Gaboń, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne,
Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna,
Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka – cz.

małopolskie (12)
Miasto Nowy Sącz (62)
M. Nowy Sącz (011)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 9 marca 2016 r.

		
		
		

Zasięg terytorialny nadleśnictw nadzorowanych
przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie
07-01
BARTOSZYCE
1058 km2

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat bartoszycki
Bartoszyce (280101_1)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat bartoszycki
Bartoszyce (280103_2)

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat bartoszycki
Bisztynek (280104_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat bartoszycki
Bisztynek (280104_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat bartoszycki
Sępopol (280106_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat bartoszycki
Sępopol (280106_5)

07-02
CICIECHANÓW
1353 km2
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województwo
warmińsko-mazurskie
powiat kętrzyński
Korsze (280804_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat lidzbarski
Kiwity (280902_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat lidzbarski
Lidzbark Warmiński
(280903_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński Jeziorany (281406_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Kolno (280902_2)
województwo
mazowieckie
powiat ciechanowski
Ciechanów (140201_1)

1 - cz., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bajdyty, Bąsze, Bezledy - cz., Borki, Sędrowskie, Bukowo, Ciemna Wola,
Czerwona Górka, Dąbrowa, Dębiany, Dębówko-Karolewko, Drawa, Falczewo, Galiny,
Gierczyn, Gile, Głomno - cz., Gromki Króle, Jarkowo - cz., Kiertyny W. I M. - cz.,
Kinkajmy, Kosy, Krawczyki, Kromarki, Leginy, Lejdy, Lipina, Lusiny, Łabędnik Duży,
Łabędnik Mały, Łoskajmy, Maszewy, Minty, Molwity, Nalikajmy, Nuny, Okopa, Osieka,
Parkoszewo, Perkujki, Piergozy - cz., Plęsy, Połęcze, Posłusze, Sędławki, Skitno,
Sokolica, Sporwiny, Spurgle, Szylina, Tromity, Trutnowo, Wardomy, Wawrzyny,
Węgoryty, Wipławki, Wirwilty, Witki, Zawiersze, Żardyny, Żydowo
Bisztynek 1, Bisztynek 2

Bisztynek Kolonia, Dąbrowa, Grzęda, Kokoszewo, Księżno, Lądek, Nowa Wieś,
Reszelska, Paluzy, Pleśno, Prosity, Sątopy, Sułowo, Swędrówka, Troszkowo, Unikowo,
Łędławki, Warmiany, Wojkowo, Wozławki
Sepopol 1, Sepopol 2, Sepopol 3

Boryty, Długa, Domarady, Dzietrzychowo, Gaj - cz., Gulkajmy, Śmiardowo, Judyty,
Kinwągi, Korytki, Kraskowo, Langanki, Lipica - cz., Liski
Lwowiec - cz., Majmławki, Masuny, Ostre Bardo, Park, Prętławki, Przewarszyty, Różyna,
Retowy, Rogielkajmy, Romankowo, Roskajmy, Rusajny, Rygarby, Smolanka,
Sępopolski Dwór, Stopki, Szczurkowo, Trosiny, Turcz, Wiatrowiec, Wodukajmy
Błuskajmy, Kałwągi, Prosna, Suliki, Wetyn

Bartniki, Czarny Kierz, Gościechowo, Kiersnowo, Kierwiny, Kiwity, Klejdyty, Klutajny - cz.,
Kobiela, Konity, Krekole, Mirosław, Napraty, Parkity, Połapin, Rokitnik, Samolubie,
Stoczek, Tolniki Wielkie, Żegoty
Kłębowo - cz., Knipy, Kotowo - cz., Markajmy, Medyny - cz., Pgr Morawa, Rogóż,
Sarnowo, Świętnik

Franknowo, Kramarzewo, Modliny, Olszewnik, Pierwągi, Piszewo, Polkajmy, Tłokowo,
Wólka Szlachecka
Kolno - cz., Lutry - cz., Ryn Reszelski - cz., Tarniny - cz., Wągsty, Wójtowo - cz.,
Wysoka Dąbrowa
Chrzanówek, Gostkowo, Śmiecin, Śmiecin Kolonia, Śródmieście, Krubin,
Niechodzin-Bielin, Podzamcze, Scalenie, Szczurzyn, Władysławowo
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województwo
mazowieckie
powiat ciechanowski
Ciechanów (140202_2)
województwo
mazowieckie
powiat ciechanowski
Glinojeck (140203_5)
województwo
mazowieckie
powiat ciechanowski
Glinojeck (140203_5)

Brody Młockie, Budy Rumockie, Dreglin, Dukt, Działy, Faustynowo, Juliszewo, Kondrajec
Pański, Kondrajec Szlachecki, Kowalewko, Lipiny, Luszewo, Nowy Garwarz, Ościsłowo,
Rumoka, Stary Garwarz, Sulerzyż, Śródborze, Wkra, Wola Młocka, Wólka Garwarska,
Zalesie, Zygmuntowo, Żeleźnia

województwo
mazowieckie
powiat ciechanowski
Gołymin-Ośrodek
(140204_2)

Garnowo Duże, Gogole Wielkie, Gołymin-Ośrodek, Gołymin-Północ, Gołymin-Południe,
Konarzewo-Marcisze, Konarzewo-Sławki, Mierniki, Morawka, Nasierowo Górne,
Nasierowo-Dziurawieniec, Nieradowo, Nowy Gołymin, Nowy Kałęczyn,
Obiedzino Górne, Osiek Górny, Osiek-Aleksandrowo, Osiek-Wólka, Pajewo Wielkie,
Ruszkowo, Smosarz-Dobki, Stare Garnowo, Watkowo, Wielgołęka, Wola Gołymińska,
Wróblewko, Zawady Dworskie, Zawady Włościańskie

województwo
mazowieckie
powiat ciechanowski
Grudusk (140205_2)
województwo
mazowieckie
powiat ciechanowski
Ojrzeń (140206_2)

Grudusk - cz., Humięcino, Humięcino-Andrychy, Humięcino-Koski, Leśniewo Dolne,
Leśniewo Górne, Mierzanowo, Nieborzyn, Przywilcz, Pszczółki Górne, Purzyce-Pomiany,
Purzyce-Rozwory - cz., Sokołowo, Stryjewo Wielkie, Strzelnia, Łysakowo,
Wiśniewo - cz., Zakrzewo Wielkie
Brodzięcin, Bronisławie, Gostomin, Grabówiec, Kałki, Kownaty, Borowe, Kraszewo,
Lipówiec, Łebki Wielkie, Młock, Młock Baraniec, Młock Kopacze, Ojrzeń, Rzeszotko,
Skarżynek, Trzpioły, Wojtkowa Wieś, Żochy

województwo
mazowieckie
powiat ciechanowski
Opinogóra Górna
(140207_2)

Bacze, Bogucin, Chrzanówek, Czernice, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Goździe,
Janowięta, Kąty, Klonowo, Kobylin, Kotermań, Kołaczków, Kołaki Budzyno,
Kołaki Kwasy, Opinogóra Dolna, Opinogóra Górna, Opinogóra Kolonia, Pajewo Króle,
Pałuki, Pokojewo, Pomorze, Przedwojewo, Rąbież, Rembówko, Rembowo, Sosnowo,
Łęki, Łaguny, Wólka Łaniecka, Wierzbowo, Wilkowo, Wola Wierzbowska,
Władysławowo, Załuże Patory, Załuże-Imbrzyki, Zygmuntowo

województwo
mazowieckie
powiat ciechanowski
Regimin (140208_2)
województwo
mazowieckie
powiat ciechanowski
Sońsk (140209_2)

Grzybowo, Jarluty Duże, Jarluty Małe, Kalisz, Karniewo, Kątki, Klice, Kliczki, Kozdroje,
Koziczyn, Lekówiec, Lekowo, Lipa, Pawłówko, Pawłowo, Pniewo Wielkie,
Pniewo-Czeruchy, Przybyszewo, Radomka, Regimin, Szulmierz, Targonie, Trzcianka,
Zeńbok
Bądkowo, Bieńki Śmietanki, Bieńki Karkuty, Burkaty, Chrościce-Łyczki, Cichawy,
Ciemniewko, Ciemniewo, Damięty Narwoty, Drążewo, Gąsocin, Gołotczyzna, Gutków,
Ślubowo, Kałęczyn, Koźniewo Średnie, Koźniewo Łysaki, Koźniewo Wielkie,
Komory Błotne, Komory Dąbrowne, Kosmy Pruszki, Mężenino, Węgłowice, Marusy,
Niesłuchy, Olszewka, Ostaszewo, Pękawka, Sarnowa Góra, Skrobocin, Soboklęszcz,
Sońsk, Spądoszyn, Strusin, Strusinek, Szwejki, Łopacin, Wola Ostaszewska

województwo
mazowieckie
powiat mławski
Strzegowo (141305_2)
województwo
mazowieckie
powiat mławski
Stupsk (141306_2)
województwo
mazowieckie
powiat płoński
Raciąż (142002_1)
województwo
mazowieckie
powiat płoński
Raciąż (142002_2)
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Baby, Baraki Chotumskie, Bielin, Chotum, Chruszczewo, Gąski, Gorysze, Gołoty,
Grądzice, Gumowo, Śmiecin Stary, Kanigówek, Kargoszyn, Kownaty Żądowe,
Mieszki Różki, Mieszki Wielkie, Modełka, Modła, Niechodzin, Niestum, Nowa Wieś,
Nużewko, Nużewo, Pąchcin, Przążewo, Rajmundowo, Ropele, Rutki Begny, Rutki Borki,
Rutki Głowice, Rutki, Marszewice, Rydzewo, Rykaczewo, Rzeczki, Ujazdówek,
Ujazdowo, Wślka Rydzewska, Wola Pawłowska
Obręb 1

Augustowo - cz., Budy Sułkowskie, Budy Wolińskie, Czarnocin, Czarnocinek, Drogiszka,
Grabienice, Józefowo Dąbrowskie - cz., Konotopa - cz., Kontrewers, Kuskowo Glinki - cz.,
Marianowo, Niedzbórz, Pokrytki, Sułkowo Borowe, Sułkowo, Polne, Topolewszczyzna - cz.,
Łebki, Unikowo, Wola Kanigowska
Bolewo, Budy Bolewskie, Dąbek - cz., Dunaj, Konopki - cz., Krośnice, Morawy, Pieńpole,
Strzałkowo, Sułkowo Kolonia
Raciąż

Bielany, Budy Kraszewskie, Charzyny, Cieciersk, Draminek, Druchowo, Folwark Raciąż,
Grzybowo, Jeżewo Wesel, Kocięcin Brodowy, Kocięcin Tworki, Kodłutowo,
Komunin Nowy, Komunin Stary, Kossobudy, Koziebrody, Krajkowo, Krajkowo Budki,
Kraszewo Czubaki, Kraszewo Falki, Kraszewo Gaczułty, Kraszewo Podborne,
Kraszewo Rory, Lipa, Łempin, Łempinek, Malewo, Mała Wieś Podborna, Niedróż Młody,
Niedróż Stary, Pólka Raciąż, Sierakowo, Sikory, Szczepkowo, Unieck, Witkowo,
Zdunówek, Żukowo Strusie, Żukowo Wawrzonki, Żychowo

97

województwo
mazowieckie
powiat przasnyski
Krasne (142205_2)

07-03
DOBROCIN
842 km2

98

województwo
mazowieckie
powiat pułtuski
Gzy (142401_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat elbląski
Markusy (280404_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat elbląski
Pasłęk (280407_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat elbląski
Rychliki (280407_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat iławski
Zalewo (280707_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat iławski
Zalewo (280707_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Świątki (281412_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Małdyty (281505_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Miłakowo (281506_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Miłakowo (281506_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Morąg (281508_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Morąg (281508_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Łukta (281603_2)
województwo
pomorskie
powiat sztumski
Dzierzgoń (221601_5)
województwo
pomorskie
powiat sztumski
Stary Dzierzgoń
(221603_2)

Bartołdy, Brzozowo Wielkie, Filipy, Grabowo Wielkie, Gustawin, Kozin, Kraski-Ślesice,
Krasne, Krasne-Elżbiecin, Kurowo, Milewo-Brzegędy, Milewo-Rączki , Milewo-Szwejki,
Milewo-Tabuły, Mosaki-Rukle, Mosaki-Stara Wieś, Nowe Żmijewo, Nowokrasne,
Pęczki-Kozłowo, Szlasy-Umiemy, Wężewo, Zalesie, Zielona, Żbiki, Żbiki-Gawronki,
Żbiki-Kierzki
Begno - cz.

Stare Dolno - cz.

Awajki, Brzeziny - cz., Czarna Góra, Dargowo, Drulity, Kąty, Krasin - cz., Marzewo,
Nowa Wieś - cz., Piniewo, Rydzówka - cz., Wakarowo - cz., Zielonka Pasłęcka - cz.
Buczyniec, Gołutowo, Śliwica, Święty Gaj, Jankowo, Jelonki, Krupin, Kwietniewo, Lepno,
Marwica, Mokajny, Rychliki, Sójki, Wopity, Wysoka
Zalewo 1 - cz., Zalewo 2 - cz.

Bajdy - cz., Barty, Janiki Wielkie - cz., Kupin - cz., Mazanki - cz., Pozorty

Brzydowo, Kalisty - cz., Włodowo

Drynki, Dziśnity, Jarnołtowo, Kadzie, Koszajny, Leśnica, Leszczynka, Małdyty, Naświty,
Sambród - cz., Stare Kiełkuty, Surzyki Wielkie - cz., Szymonowo, Wielki Dwór,
Wilamowo, Wodziany - cz., Zajezierze
Miasto Miłakowo

Bieniasze, Boguchwały, Książnik, Mysłaki, Nowe Mieczysławy, Pawełki - cz., Pityny,
Polkajny, Raciszewo, Roje, Stare Bolity, Trokajny, Warkałki - cz., Warkały - cz.
Miasto Morąg Nr 1, Miasto Morąg Nr 2, Miasto Morąg Nr 3

Antoniewo, Bogaczewo, Bożęcin - cz., Bramka, Chojnik - cz., Gubity, Gulbity,
Jędrychówko, Jurki - cz., Kretowiny, Królewo - cz., Kruszewnia, Łączno - cz., Maliniak,
Niebrzydowo Wielkie - cz., Nowy Dwór - cz., Raj, Rolnowo, Ruś - cz., Słonecznik - cz.,
Tątławki, Wenecja, Wilnowo, Żabi Róg
Florczaki - cz., Ględy, Kojdy, Komorowo - cz., Kotkowo - cz., Mostkowo, Sobno,
Łukta - cz.
Pachoły - cz.

Lipiec - cz., Gisiel - cz., Kornele, Latkowo - cz., Myślice - cz., Porzecze - cz.,
Pudłowiec - cz., Skolwity, Tabory - cz.
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07-04
DWUKOŁY
1736 km2

województwo
mazowieckie
powiat żuromiński
Żuromin (143706_4)
województwo
mazowieckie
powiat żuromiński
Żuromin (143706_5)
województwo
mazowieckie
powiat żuromiński
Bieżuń (143701_4)

Żuromin

województwo
mazowieckie
powiat żuromiński
Bieżuń (143701_5)
województwo
mazowieckie
powiat żuromiński
Kuczbork-Osada
(143702_2)
województwo
mazowieckie
powiat żuromiński
Lubowidz (143703_2)
województwo
mazowieckie
powiat żuromiński
Lutocin (143704_2)

Adamowo, Bielawy Gołuskie, Dąbrówki, Dźwierzno, Gołuszyn, Karniszyn,
Karniszyn-Parcele, Kobyla Łąka, Kocewo, Mak, Małocin, Myślin, Pełki, Pozga, Sadłowo,
Sadłowo-Parcele, Stanisławowo, Stawiszyn-Łaziska, Stawiszyn-Zwalewo, Strzeszewo,
Sławęcin, Trzaski, Wieluń-Zalesie, Wilewo, Władysławowo, Zgliczyn-Pobodzy
Bagienice Duże, Bagienice Małe, Bagienice Nowe, Chodubka, Chojnowo, Gościszka,
Gościszka Baraki, Kozielsk, Krzywki Bratki, Kuczbork, Kuczbork Osada, Mianowo,
Nidzgora, Niedziałki Sadykierz, Nowa Wieś, Olszewko, Osowa, Sarnowo, Szronka,
Łążek, Zielona

województwo
mazowieckie
powiat żuromiński
Siemiątkowo
(143705_2)
województwo
mazowieckie
powiat ciechanowsk
Grudusk (140205_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat działdowski
Działdowo (280302_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat działdowski
Iłowo-Osada
(280303_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat działdowski
Lidzbark (280304_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat działdowski
Płośnica (280305_2)
województwo
mazowieckie
powiat mławski
Lipowiec Kościelny
(141303_2)
województwo
mazowieckie
powiat mławski
Mława (141301_1)
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Będzymin, Brudnice, Chamsk, Cierpigórz, Dąbrowa, Dąbrowice, Dębsk, Franciszkowo,
Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Młudzyn, Nowe , Nadratowo,
Olszewo, Poniatowo, Raczyny, Rozwozin, Rzężawy, Sadowo, Stare Nadratowo,
Tadajówka, Wiadrowo, Wólka Kliczewska
Bieżuń

Biały Dwór, Kozilas, Lisiny, Lubowidz - cz., Łazy, Mały Las, Osówka, Przerodki - cz., Purzyce - cz., Ruda - cz., Straszewy, Toruniak, Wronka, Wylazłowo, Zieluń - cz., Żelaźnia
Boguszewiec, Chrapoń, Chrapoń Rudziska, Chromakowo, Dębówka, Elżbiecin, Felcyn,
Głęboka, Jonne, Lutocin, Mojnowo, Obręb, Parlin, Pietrzyk, Przeradz Mały,
Przeradz Nowy, Przeradz Wielki, Psota, Seroki, Siemcichy, Starcz-Bombol, Swojęcin,
Szoniec, Zimolza
Antoniewo, Budy Koziebrodzkie, Budy, Osieckie Nowe, Budy Osieckie Stare,
Dzieczewo, Gradzanowo, Gutkowo, Krzeczanowo, Nowa Wieś, Nowopole, Ossowa,
Pijawnia, Rostowa, Siciarz, Siemiątkowo-Rogalne, Siemiątkowo, Sokołowy Kąt, Suwaki,
Łaszewo, Łaszewo Wietrznik, Wojciechowo, Wola Łaszewska, Ziemiany
Łysakowo - cz.

Bursz, Gnojenko, Gnojno, Księży Dwór - cz., Petrykozy, Rywoczyny, Zakrzewo

Białuty, Brodowo, Dźwierznia, Iłowo – Osada, Janowo – Pruski, Kraszewo, Mansfeldy,
Mławka, Narzym, Purgałki, Sochy, Wierzbowo

Marszewnica

Niechłonin - cz.

Borowe, Dobra Wola, Józefowo, Kęczewo, Krępa, Lewiczyn, Lipowiec Kościelny,
Niegocin, Parcele Łomskie, Rumoka, Turza Mała, Turza Wielka, Łomia,
Wola Kęczewska, Zawady
Krajewo, Miasto Mława, Mława Scalenie, Piekiełko
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województwo
Bębnowo, Bońkowo Kościelne, Bońkowo Podleśne, Bojanowo, Budy Matusy,
mazowieckie
Cegielnia Ratowska, Gradzanowo Włościańskie, Gradzanowo Zbęskie, Józefowo,
powiat mławski
Luszewo, Radzanów, Ratowo, Wróblewo, Zgliczyn Glinki, Zgliczyn Witowy
Radzanów (141304_2)
województwo
mazowieckie
powiat mławski
Strzegowo (141305_2)
województwo
mazowieckie
powiat mławski
Stupsk (141306,2)
województwo
mazowieckie
powiat mławski
Szreńsk (141307_2)
województwo
mazowieckie
powiat mławski
Szydłowo (141308_2)

07-06
GÓROWO
IŁAWECKIE
719 km2

województwo
mazowieckie
powiat mławski
Wieczfnia Kościelna
(141309_2)
województwo
mazowieckie
powiat mławski
Wiśniewo (141310_2)
województwo
mazowieckie
powiat płoński
Raciąż (142010_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat bartoszycki
Bartoszyce (280101_1)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat bartoszycki
Bartoszyce (280103_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat bartoszycki
Górowo Iławeckie
(280102_1)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat bartoszycki
Górowo Iławeckie
(280105_2)

100

Adamowo, Augustowo - cz., Breginie, Chądzyny Krusze, Chądzyny Kuski, Dalnia,
Dąbrowa, Giżyn, Giżynek, Giełczyn, Ignacewo, Józefowo, Dąbrowskie - cz., Konotopa - cz.,
Kowalewko, Kuskowo Glinki - cz., Leszczyna, Marysinek, Mączewo, Mdzewko, Mdzewo,
Prusocin, Rudowo, Rydzyn Szlachecki, Rydzyn Włościański, Staroguby,
Strzegowo Osada, Strzegowo Wieś, Syberia, Topolewszczyzna, Unierzyż, Zabiele
Bołąki, Borzymy, Dąbek - cz., Grzymki, Jeże, Konopki - cz., Rosochy, Stupsk, Wola
Kolonia, Wola Szydłowska, Wyszyny Kościelne, Zdroje, Żmijewo Gaje,
Żmijewo Kościelne, Żmijewo Kuce, Żmijewo Ponki, Żmijewo Trojany
Bielawy, Doziny, Grądek, Kobuszyn, Krzywki Bośki, Krzywki Piaski, Kunki, Liberadz,
Miączyn Duży, Miączyn Mały, Miłotki, Mostowo, Nowe Garkowo, Ostrów, Pączkowo,
Proszkowo, Przychód, Rochnia, Stare Garkowo, Sławkowo, Szreńsk, Ługi,
Wola Proszkowska, Złotowo
Budy Garlińskie, Dębsk, Garlino, Giednia, Kluszewo, Korzybie, Kozły Janowo,
Krzywonoś, Marianowo, Młodynin, Nosarzewo Borowe, Nosarzewo Polne,
Nowa Sławogóra, Nowa Wieś, Pawłowo, Piegłowo, Stara Sławogóra, Szydłówek,
Szydłowo, Trzcianka Kolonia, Tyszki Bregendy, Wola Dębska, Zalesie
Bąki, Bonisław, Chmielewko, Chmielewo, Długokąty, Grzebsk, Grzybowo, Kobiałki Żaki,
Kuklin, Kulany, Michalinowo, Pepłowo, Pogorzel, Turowo, Uniszki Cegielnia,
Uniszki Gumowskie, Uniszki Zawadzkie, Łęg, Wąsosze, Wieczfnia Kolonia,
Wieczfnia Kościelna, Windyki, Załęże, Zakrzewo
Bogurzyn, Bogurzynek, Głużek, Korboniec, Kosiny Bartosowe, Kosiny Kapiczne,
Kosiny Stare, Kowalewo, Modła, Otocznia Nowa, Otocznia Stara, Podkrajewo,
Wiśniewko, Wiśniewo, Wojnówka, Żurominek
Unieck - cz.

1 - cz., 4 - cz.

Ardapy, Barciszewo, Bezledy - cz., Borki, Burkarty, Duża Wola, Guntkajmy, Głomno - cz.,
Jarkowo - cz., Kiersity, Kiertyny W. I M. - cz., Markiny, Piergozy - cz., Piersele, Pilwa,
Rodnowo, Solno, Sortławki, Spytajny, Taplikajmy, Tolko, Łęg, Łojdy, Wajsnory,
Wargielity-Szczeciny, Wojciechy, Wojtkowo, Wyręba
1, 2, 3

Augamy, Bądle, Bądze, Bukowiec, Czyprki, Deksyty, Dęby, Dobrzynka, Dulsin,
Dwórzno, Dzikowo, Galiny, Gałajny, Glądy, Grotowo, Gruszyny, Janikowo, Kamińsk,
Kandyty, Kanie Iławeckie, Kiwajny, Krasnołąka, Kumkiejmy, Leśnictwo Orsy, Lipniki, Migi,
Nerwiki, Nowa Karczma, Nowa Wieś Iławecka, Okopek, Pareżki, Paustry, Piaseczno,
Piasek, Piasty Wielkie, Pieszkowo, Powiersze, Pudlikajmy, Reszkowo, Robity, Sągnity,
Sigajny, Sołtysowizna, Stega Mała, Świadki Iławeckie, Toprzyny, Trojaczek, Warszkajty,
Wągniki, Wągródka, Wiewiórki, Wojmiany, Wokiele, Worszyny, Woryny, Zielenica, Zięby,
Żołędnik, Żuławy, Żywkowo-Grądzik

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat braniewski
Lelkowo (280104_2)

Dębowiec - cz., Głębock - cz., Jarzeń, Kwiatkowo, Lelkowo - cz., Sówki - cz.

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat braniewski
Pieniężno (280205_5)

Jeziorko - cz., Pawły - cz., Pluty - cz., Wopy - cz.
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07-07
IŁAWA
859 km2

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat lidzbarski
Lidzbark Warmiński
(280901_1)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat lidzbarski
Lidzbark Warmiński
(280903_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat iławski
Iława (280701_1)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat iławski
Iława (280703_2)

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat iławski
Lubawa (280702_1)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat iławski
Lubawa (280705_2)

07-37
JAGIEŁEK
218 km2
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województwo
warmińsko-mazurskie
powiat iławski
Susz (280706_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat iławski
Zalewo (280707_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat nowomiejski
Biskupiec (281202_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat nowomiejski
Grodziczno (281203_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat nowomiejski
Kurzętnik (281204_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat nowomiejski
Nowe Miasto Lubawskie
(281205_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Miłomłyn (281507_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Ostróda (281507_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Gietrzwałd (281405_2)

Lidzbark 1, Lidzbark 12, Lidzbark 2, Lidzbark 3, Lidzbark 4, Lidzbark 5, Lidzbark 6,
Lidzbark 8 - cz.

Babiak - cz., Drwęca, Ignalin - cz., Jagoty, Kłusyty Wielkie - cz., Koniewo, Kotowo - cz.,
Lauda - cz., Nowa Wieś Wielka, Redy, Runowo - cz., Stabunity, Wielochowo, Workiejmy,
Żytowo
Iława 1, Iława 10, Iława 11, Iława 12, Iława 13, Iława 14, Iława 2, Iława 3, Iława 4,
Iława 5, Iława 6, Iława 7, Iława 8, Iława 9
Borek, Ciemny Staw, Czerwona Karczma, Dół, Dziarnówko, Dziarny,
Franciszkowo Dolne, Franciszkowo Górne, Frednowy, Gardzień, Gromoty, Gulb,
Jezioro Karaś, Kałduny, Kamień Duży, Kamień Mały, Kamionka, Karaś, Laseczno,
Mózgowo, Mątyki, Makowo, Nejdyki, Nowa Wieś, Radomek, Rudzienice, Segnowy,
Smolniki, Stanowo, Starzykowo, Stradomno, Szałkowo, Szczepkowo, Szymbark,
Tchórzanka, Tynwałd, Łanioch, Ławice, Wiewiórki, Wikielec, Wilczany, Wola Kamieńska,
Ząbrowo, Zazdrość
Lubawa 1, Lubawa 10, Lubawa 2, Lubawa 3, Lubawa 4, Lubawa 5, Lubawa 6,
Lubawa 7, Lubawa 8, Lubawa 9
Byszwałd, Fijewo, Gierłoż Polska, Grabowo, Kazanice, Losy, Ludwichowo, Mortęgi,
Pomierki Kołodziejki, Prątnica, Rakowice, Rożental, Sampława, Targowisko, Tuszewo,
Wałdyki - cz., Zielkowo
Piotrkowo - cz.

Urowo

Wonna - cz.

Grodziczno, Kuligi, Linowiec, Lorki - cz., Montowo - cz., Mroczenko, Mroczno - cz., Nowe
Grodziczno - cz., Trzcin - cz., Zajączkowo
Krzemieniewo - cz., Kurzętnik - cz.

Bagno, Bratian, Chrośle, Gwiździny, Jamielnik - cz., Nowy Dwór - cz., Pacółtowo,
Radomno, Tylice

Boguszewo, Gil Mały, Gil Wielki, Zalewo

Bałcyny, Gierłoż, Lipowo, Reszki, Ryńskie - cz., Samborowo, Smykówko, Turznica,
Tyrowo, Wirwajdy
Biesal - cz., Gietrzwałd - cz., Guzowy Piec - cz., Śródka, Pęglity - cz., Podlejki - cz.,
Tomaryny, Unieszewo - cz.
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07-08
JEDWABNO
363 km2

07-36
KORPELE
478 km2
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województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Olsztynek (281409_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Olsztynek (281409_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Stawiguda (281411_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Grunwald (281503_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Ostróda (281509_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat nidzicki
Janowo (281102_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat nidzicki
Nidzica (281104_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Olsztynek (281409_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Purda (281410_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Jedwabno (281703_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Pasym (281704_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Wielbark (281708_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Biskupiec (281402_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Dźwierzuty (281702_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Świętajno (281707_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Jedwabno (281703_2)

1 - cz., 2 - cz., 4 - cz., 5 - cz.

Ameryka - cz., Czerwona Woda, Drwęck - cz., Elgnówko, Gębiny, Gaj - cz.,
Świętajny - cz., Królikowo - cz., Mańki, Makruty, Mierki - cz., Mycyny, Platyny,
Samogowo-Kąpity, Sudwa - cz., Tolejny, Tomaszyn, Łęciny, Warlity Małe, Wigwałd - cz.,
Wilkowo, Witułty, Zawady, Zezuty
Dorotowo - cz., Gryźliny - cz., Kręsk, Majdy, Miodówko - cz., Stawiguda - cz., Wymój,
Zezuj
Rychnowo - cz., Rychnowska Wola - cz.

Grabin - cz., Idzbark - cz., Ostrowin - cz., Szyldak - cz., Wyżnica

Jagarzewo - cz., Muszaki, Puchałowo - cz.

Jabłonka - cz., Natać Wielka, Wały

Dąb - cz.

Bałdy - cz., Butryny - cz., Nowa Kaletka - cz., Łajs - cz., Zgniłocha - cz.

Burdąg - cz., Czarny Piec, Dłużek, Jedwabno - cz., Kot, Małszewo, Nowe Borowo,
Szuć - cz., Waplewo - cz.,
Narajty - cz., Rutki - cz.

Przeździęk Mały - cz., Przeździęk Wielki - cz.

Mojtyny - cz.

Dąbrowa, Dźwierzuty, Gisiel, Jabłonka, Linowo, Miętkie - cz., Nowe Kiejkuty, Olszewki,
Orżyny, Popowa Wola - cz., Rańsk - cz., Rumy - cz., Sąpłaty - cz., Targowo, Łupowo
Jerutki - cz.

Brajniki - cz., Burdąg - cz., Nowy Dwór - cz., Waplewo - cz., Warchały - cz.,
Witówko - cz., Witowo
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województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Pasym (281704_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Pasym (281704_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Szczytno (281701_1)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Szczytno (281706_2)
07-09
KUDYPY
694 km2

Dźwiersztyny, Dybowo - cz., Elganowo, Grom, Grzegrzółki, Jurgi, Leleszki, Narajty - cz.,
Rusek Wielki - cz., Siedliska - cz.
Szczytno 1 - cz., Szczytno 2 - cz., Szczytno 3, Szczytno 6 - cz.

Dębówko, Jęcznik, Kaspry, Kobyłocha, Korpele - cz., Lemany, Lipowa Góra Wschodnia,
Lipowa Góra Zachodnia, Marksewo - cz., Niedźwiedzie - cz., Nowe Gizewo - cz.,
Olszyny, Prusowy, Borek - cz., Płozy, Romany, Rudka - cz., Sedańsk - cz.,
Stare Kiejkuty, Szczycionek, Trelkowo, Zielonka

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat lidzbarski
Lubomino (280904_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Dobre Miasto
(281403_4)
województwo
warmińsko -mazurskie
powiat olsztyński
Dobre Miasto
(281403_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Dywity (281404_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Gietrzwałd (281405_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Świątki (281412_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Jonkowo (281407_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Stawiguda (281411_2)

Ełdyty Małe, Lubomino - cz., Piotrowo, Rogiedle - cz., Samborek, Świękity, Wapnik - cz.,
Wilczkowo, Wójtowo - cz., Zagony - cz.

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat Olsztyn
Olsztyn (286201_1)

Olsztyn 110, Olsztyn 111, Olsztyn 113, Olsztyn 115, Olsztyn 116, Olsztyn 117, Olsztyn 120,
Olsztyn 121, Olsztyn 139,Olsztyn 140, Olsztyn 141, Olsztyn 142, Olsztyn 143, Olsztyn 144,
Olsztyn 145, Olsztyn 151, Olsztyn 152, Olsztyn 153, Olsztyn 154, Olsztyn 155, Olsztyn 156,
Olsztyn 157, Olsztyn 21, Olsztyn 25, Olsztyn 27, Olsztyn 28, Olsztyn 29, Olsztyn 30,
Olsztyn 31, Olsztyn 33, Olsztyn 34, Olsztyn 35, Olsztyn 36, Olsztyn 37, Olsztyn 38,
Olsztyn 39, Olsztyn 4, Olsztyn 40, Olsztyn 41, Olsztyn 42, Olsztyn 43, Olsztyn 44,
Olsztyn 45, Olsztyn 46, Olsztyn 47, Olsztyn 48, Olsztyn 49, Olsztyn 5 - cz., Olsztyn 50,
Olsztyn 51, Olsztyn 52, Olsztyn 53, Olsztyn 54, Olsztyn 55, Olsztyn 56, Olsztyn 57,
Olsztyn 58, Olsztyn 60, Olsztyn 61, Olsztyn 62, Olsztyn 63, Olsztyn 64, Olsztyn 65,
Olsztyn 66, Olsztyn 67
Komorowo - cz., Łukta - cz., Mostkowo - cz., Pelnik, Worliny - cz.

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Łukta (281504_2)

BILP 4/2016

Pasym - cz.

1, 2 - cz., 4 - cz., 5

Barcikowo - cz., Bzowiec, Cerkiewnik, Głotowo, Kabikiejmy Dolne - cz., Knopin - cz.,
Kosyń - cz., Nowa Wieś Mała, Praslity - cz., Smolajny - cz., Stary Dwór - cz., Swobodna,
Łęgno
Brąswałd, Bukwałd, Dywity - cz., Redykajny, Sętal - cz., Spręcowo - cz., Ługwałd - cz.

Gietrzwałd - cz., Gronity, Naglady, Naterki, Pęglity - cz., Sząbruk, Łęguty - cz.,
Unieszewo - cz., Łupstych, Woryty
Garzewo, Gołogóra, Jankowo, Kalisty - cz., Klony, Konradowo, Kwiecewo, Różynka,
Skolity, Świątki, Worławki, Wysokie
Gamerki Wielkie, Garzewko, Giedajty, Godki, Gutkowo, Jonkowo, Kajny, Mątki, Nowe
Kawkowo, Polejki, Porbady, Pupki, Stękiny, Stare Kawkowo, Szałstry, Łomy, Węgajty,
Warkały, Wilimowo, Wołowno, Wrzesina
Bartąg - cz., Dorotowo - cz., Jaroty - cz., Tomaszkowo
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07-11
LIDZBARK
1044 km2

07-12
MIŁOMŁYN
478 km2
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województwo
mazowieckie
powiat żuromiński
Lubowidz (143703_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat działdowski
Działdowo (280301_1)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat działdowski
Działdowo (280302_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat działdowski
Lidzbark (280304_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat działdowski
Lidzbark (280304_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat działdowski
Płośnica (280305_2)
województwo
warmińsko mazurskie
powiat działdowski
Rybno (280305_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat iławski
Lubawa (280705_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat nowomiejski
Grodziczno (281203_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Dąbrówno (281502_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat iławski
Iława (280703_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat iławski
Zalewo (280707_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat iławski
Zalewo (280707_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Małdyty (281505_2)

Bądzyn, Cieszki, Dziwy, Galumin, Goliaty, Huta, Jasiony, Kipichy, Konopaty,
Konopaty-Lasy Chłopskie, Lubowidz - cz., Mleczówka, Obórki, Pątki, Płociczno,
Przerodki - cz., Purzyce - cz., Ruda - cz., Rynowo, Sinogóra, Suchy Grunt, Syberia,
Zatorowizna, Zdrojki, Zieluń - cz., Żarnówka
Miasto Działdowo

Burkat, Filice, Gąsiorowo, Grzybiny, Jankowice - cz., Kisiny, Klęczkowo, Komorniki,
Kramarzewo, Krasnołąka, Księży Dwór, Kurki, Lipówka, Mosznica, Myślęta, Niestoja,
Pierławki, Pożary, Ruszkowo, Sławkowo, Szenkowo, Turza Wielka, Uzdowo, Wilamowo,
Wysoka
Lidzbark 1, Lidzbark 2, Lidzbark 3, Lidzbark 4

Adamowo, Bełk, Biernaty, Bryńsk, Cibórz, Ciechanówko, Dłutowo Nowe, Dłutowo Stare,
Jamielnik, Jeleń, Kiełpiny, Klonowo, Koty, Nick, Nowy Dwór, Nowy Zieluń, Podcibórz,
Słup, Tarczyny, Wąpiersk, Wawrowo, Wlewsk, Zalesie, Zdrojek
Gralewo, Gródki, Gruszka, Jabłonowo, Mały Łęck, Murawki, Niechłonin, Prioma,
Przełęk, Płośnica, Rutkowice, Skurpie, Turza Mała, Wielki Łęck, Zalesie
Dębień, Grabacz, Grądy, Gronowo, Groszki, Hartowiec, Jeglia, Kopaniarze, Koszelewki,
Koszelewy, Naguszewo, Nowa Wieś, Prusy, Rumian, Rybno, Truszczyny, Tuczki, Wery,
Żabiny
Gutowo, Rumienica, Łążyn

Świniarc, Kowaliki, Lorki - cz., Montowo - cz., Mroczno - cz., Nowe Grodziczno - cz.,
Ostaszewo, Rynek, Trzcin - cz., Zwiniarz
Brzeźno Mazurskie - cz., Dąbrówno - cz., Lewałd Wielki - cz., Okrągłe, Wądzyń

Siemiany - cz.

Zalewo 2 - cz.

Boreczno, Dobrzyki - cz., Duba, Huta Wielka, Śliwa, Janiki Małe, Janiki Wielkie - cz.,
Karpowo, Kupin - cz., Matyty - cz., Mazanki - cz., Mozgowo, Pozorty - cz., Surbajny,
Wielowieś, Wieprz
Surzyki Wielkie - cz., Wodziany - cz.

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Miłomłyn (281507_4)

Miasto Miłomłyn

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Miłomłyn (281507_5)

Bagieńsko-Zatoka, Bynowo, Dębinka, Gil Wielki - cz., Kamieńczyk, Ligi, Liksajny, Liwa,
Majdany Wielkie, Malinnik, Rogowa Góra, Skarpa, Tarda, Wólka Majdańska, Wielimowo,
Winiec, Zalewo - cz.

BILP 4/2016

07-14
MRĄGOWO
749 km2

07-13
MŁYNARY
754 km2

BILP 4/2016

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Morąg (281508_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Ostróda (281501_1)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Ostróda (281509_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Łukta (281504_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat kętrzyński
Kętrzyn (280803_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat kętrzyński
Reszel (280805_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat mrągowski
Mrągowo (281001_1)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat mrągowski
Mrągowo (281003_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat mrągowski
Piecki (281004_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat mrągowski
Sorkwity (281005_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Biskupiec (281402_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Kolno (280104_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat braniewski
Płoskinia (280206_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat braniewski
Wilczęta (280207_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat elbląski
Godkowo (280402_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat elbląski
Młynary (280406_4)

Bożęcin - cz., Ruś - cz., Słonecznik - cz.

Miasto Ostróda

Górka, Kajkowo, Kraplewo - cz., Lubajny, Mała Ruś, Międzylesie, Morliny, Ornowo - cz.,
Zwierzewo
Dąg - cz., Florczaki - cz., Komorowo - cz., Kotkowo, Molza - cz., Plichta - cz., Tabórz,
Łukta - cz.
Koczarki - cz., Langanki - cz., Stachowizna - cz.

Bezławki - cz., Dębnik - cz., Klewno - cz., Leginy, Mnichowo, Pasterzewo,
Pieckowo - cz., Pilec - cz., Robawy, Staniewo, Stąpławki, Śpiglówka, Święta Lipka,
Widryny, Wola, Wólka Ryńska, Zawidy
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Bagienice, Bagienice Małe, Boża Wólka, Boże, Gązwa, Grabowo, Gronowo - cz.,
Karwie, Kiersztanowo, Kosewo - cz., Krzywe, Marcinkowo, Mierzejewo, Muntowo - cz.,
Młynowo, Nowe Bagienice, Polska Wieś, Popowo Salęckie, Probark - cz., Ruska Wieś,
Rydwągi, Szczerzbowo, Szestno, Wierzbowo - cz., Wyszembork, Zalec - cz.
Brejdyny, Dłużec, Gant, Goleń, Głogno, Machary - cz., Szklarnia

Borowo, Borowski Las, Burszewo, Choszczewo, Gizewo, Jędrychowo, Jełmuń - cz.,
Kozłowo, Maradki, Nibork, Pustniki, Rozogi - cz., Rybno, Sorkwity, Stama, Stary Gieląd,
Surmówka, Szymanowo, Warpuny, Zyndaki
Borki Wielkie - cz., Bredynki - cz., Kamionka - cz., Łabuchy - cz., Stanclewo - cz.,
Stryjewo, Węgój
Bęsia, Kabiny, Kolno - cz., Kominki, Kruzy - cz., Ryn Reszelski - cz., Samławki,
Tarniny - cz.
Dąbrowa - cz.

Bardyny, Bronki, Dębiny, Gładysze, Góry, Karwiny, Księżno, Ławki, Nowica, Słobity,
Sopoty, Spędy, Stare Siedlisko - cz.,Wilczęta
Bielica, Burdajny, Cieszyniec, Dąbkowo, Dobry, Godkowo, Grądki, Grużajny, Gwiździny,
Karwity, Krykajny, Kwitajny Wielkie, Lesiska, Łępno, Miłosna, Nowe Wikrowo, Olkowo,
Osiek, Piskajny, Plajny, Podągi, Skowrony, Stary Cieszyn, Swędkowo, Szymbory,
Ząbrowiec, Zimnochy
Młynary 01, Młynary 02, Młynary 03, Młynary 04, Młynary 05
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07-15
MYSZYNIEC
784 km2

07-16
NIDZICA
811 km2

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat elbląski
Młynary (280406_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat elbląski
Milejewo (280405_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat elbląski
Pasłęk (280407_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat elbląski
Pasłęk (280407_5)

Bronikowo, Błudowo - cz., Janiki Pasłęckie, Krasinek, Kraskowo, Kurowo,
Braniewskie - cz., Kwietnik - cz., Młynarska Wola, Nowe Monasterzysko - cz.,
Ojcowa Wola, Podgórze, Płonne, Sąpy, Sokolnik, Stare Monasterzysko - cz.,
Warszewo, Zaścianki, Zastawno
Majewo - cz.

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat elbląski
Rychliki (280408_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Małdyty (281505_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Miłakowo (281506_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Morąg (281508_5)
województwo
mazowieckie
powiat ostrołęcki
Czarnia (141502_2)
województwo
mazowieckie
powiat ostrołęcki
Kadzidło (141505_2)
województwo
mazowieckie
powiat ostrołęcki
Myszyniec (141508_4)
województwo
mazowieckie
powiat ostrołęcki
Myszyniec (141508_5)
województwo
mazowieckie
powiat ostrołęcki
Łyse (141507_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat nidzicki
Janowiec Kościelny
(281101_2)

Jelonki - cz.

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat nidzicki
Janowo (281102_2)

106

Pasłęk 01, Pasłęk 02, Pasłęk 03, Pasłęk 04, Pasłęk 05, Pasłęk 06, Pasłęk 07, Pasłęk 08,
Pasłęk 09, Pasłęk 10, Pasłęk 11, Pasłęk 12
Anglity, Aniołowo, Bądy, Borzynowo, Brzeziny - cz., Gołąbki, Gryżyna, Gulbity, Kajmy,
Kawki, Kielminek, Kopina, Krasin - cz., Kronin, Krosno, Kupin, Kwitajny, Leżnica,
Leszczyna, Majki, Marianka, Nowa Wieś - cz., Nowy Cieszyn, Robity, Rogajny, Rogowo,
Rydzówka - cz., Rzędy, Sakówko, Sałkowice, Stare Kusy, Stegny, Surowe, Tulno,
Łukszty, Wakarowo, Wągniki, Wikrowo - cz., Zielno, Zielonka Pasłęcka - cz., Zielony
Grąd

Sambród - cz.,

Pawełki - cz., Warkałki - cz., Warkały - cz.

Chojnik - cz., Jurki - cz., Kalnik, Królewo - cz., Markowo, Niebrzydowo Wielkie - cz.,
Nowy Dwór - cz., Strużyna, Łączno - cz., Złotna
Bandysie, Brzozowy Kąt, Cupel, Cyk, Czarnia, Długie, Michałowo, Rutkowo, Surowe

Brzozówka, Brzozowa, Chudek, Czarnia, Dylewo, Gleba, Golanka, Jazgarka,
Jeglijowiec, Kadzidło, Kierzek, Klimki, Krobia, Kuczyńskie, Piasecznia, Rososz,
Siarcza Łąka, Strzałki, Sul, Tatary, Todzia, Wach
Myszyniec-Miasto

Białusny Lasek, Charciabałda, Cięćk, Drężek, Gadomskie, Świdwiborek, Krysiaki,
Niedźwiedź, Olszyny, Pełty, Stary Myszyniec, Wolkowe, Wydmusy, Wykrot, Zalesie,
Zdunek
Antonia, Baba, Dawia, Dęby, Dudy Puszczańskie, Grądzkie, Klenkor, Lipniki, Łączki,
Łyse, Piątkowizna, Plewki, Pupkowizna, Serafin, Szafranki, Tartak, Tyczek, Warmiak,
Wejdo, Wyżega, Zalas
Bielawy, Bukowiec, Cygany, Górowo Trząski, Gniadki, Gołębie, Iwany, Jabłonowo,
Janowiec Kościelny, Jastrząbki, Kołaki, Krajewo, Krusze Kownatki, Kuce,
Leśniewo Wielkie, Leśniki, Miąchy, Napierki, Nowa Wieś Dmochy, Nowa Wieś Wielka,
Piotrkowo, Pokrzywnica, Połcie, Powierż, Safronka, Siwe, Smolany Żardawy, Sowy,
Szczepkowo Borowe, Szczepkowo Zalesie, Waśniewo, Wiłunie, Zaborowo,
Zabłocie Kanigowskie, Zaskórki, Zdzięty
Giewarty, Grabowo, Jagarzewo - cz., Janowo - cz., Łomno, Muszaki - cz.,
Puchałowo - cz., Rembowo, Ryki Borkowo, Siemno, Szemplino Czarne,
Szemplino Wielkie, Wichrowiec, Więckowo, Zawady, Zembrzus Mokry, Grunt

BILP 4/2016

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat nidzicki
Kozłowo (281103_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat nidzicki
Nidzica (281104_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat nidzicki
Nidzica (281104_5)

07-17
NOWE RAMUKI
249 km2

07-05
OLSZTYN
508 km2

BILP 4/2016

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Olsztynek (281409_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Dąbrówno (281502_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Olsztynek (281409_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Purda (281410_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Stawiguda (281411_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Barczewo (281401_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Barczewo (281401_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Dywity (281404_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Purda (281410_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Stawiguda (281411_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat Olsztyn
Olsztyn (286201_1)

Bartki, Dziurdziewo, Górowo, Januszkowo, Kadyki, Kamionki, Kownatki, Kozłowo,
Krokowo, Michałki, Niedanowo, Pielgrzymowo, Rogóż, Santop, Sarnowo, Siemianowo,
Sławka Mała, Sławka Wielka, Szkotowo, Szkudaj, Szymany, Turowo - cz., Turówko - cz.,
Ważyny, Wierzbowo, Wola, Zabłocie Kozłowskie, Zaborowo, Zakrzewko, Zakrzewo,
Zalesie
Nidzica 1, Nidzica 2, Nidzica 3, Nidzica 4, Nidzica 5, Nidzica 6

Bartoszki, Bolejny - cz., Brzeźno Łyńskie - cz., Dobrzyń, Frąknowo, Grzegórzki,
Jabłonka - cz., Kamionka, Kanigowo, Likusy, Litwinki, Łyna, Łysakowo, Magdaleniec,
Módłki, Napiwoda, Natać Wielka - cz., Nibork Drugi, Olszewo, Orłowo, Pawliki, Piątki,
Piotrowice, Radomin, Rączki, Siemiątki, Szerokopas, Tatary, Waszulki, Wietrzychowo,
Wólka Orłowska - cz., Zagrzewo, Załuski
Dąb - cz., Kurki - cz., Lipowo Kurkowskie - cz., Witramowo - cz.

Gardyny - cz., Osiekowo - cz.

Ameryka - cz., Dąb - cz., Świerkocin - cz., Kurki - cz., Mierki - cz., Swaderki - cz., Ząbie

Bałdy - cz., Butryny - cz., Łajs - cz., Nowa Kaletka - cz., Nowa Wieś - cz., Pokrzywy,
Przykop - cz., Stara Kaletka, Wygoda - cz., Zgniłocha - cz.
Bartąg - cz., Dorotowo - cz., Gągławki, Gryźliny - cz., Miodówko - cz., Pluski, Ruś - cz.,
Rybaki, Stawiguda - cz., Tomaszkowo - cz., Zezuj - cz.
3 - cz.

Barczewko - cz., Bark Wrócikowo, Bogdany, Jedzbark - cz., Kaplityny, Kierźliny - cz.,
Klucznik - cz., Krupoliny - cz., Łęgajny, Maruny - cz., Mokiny, Nikielkowo,
Rejczuchy Zalesie - cz., Skajboty, Wójtowo
Dąbrówka Wielka, Dywity - cz., Gady - cz., Gradki - cz., Kieźliny, Ługwałd - cz., Myki,
Nowe Włóki, Plutki, Rozgity, Różnowo, Sętal - cz., Spręcowo - cz., Tuławki - cz., Zalbki
Gąsiorowo - cz., Giławy - cz., Groszkowo, Kaborno, Klebark Mały, Klebark Wielki,
Klewki, Linowo, Łajs - cz., Marcinkowo, Nowa Wieś - cz., Ostrzeszewo, Pajtuny, Patryki,
Prejłowo - cz., Przykop - cz., Purda, Purdka, Silice, Szczęsne, Trękus, Trękusek,
Wygoda - cz., Wyrandy, Zaborowo
Bartąg - cz., Jaroty - cz., Ruś - cz.

Olsztyn 10, Olsztyn 100, Olsztyn 101, Olsztyn 102, Olsztyn 103, Olsztyn 104, Olsztyn 105,
Olsztyn 106, Olsztyn 107, Olsztyn 108, Olsztyn 109, Olsztyn 111 - cz., Olsztyn 112,
Olsztyn 114, Olsztyn 118, Olsztyn 119, Olsztyn 123, Olsztyn 125, Olsztyn 126,
Olsztyn 127, Olsztyn 13, Olsztyn 133, Olsztyn 134, Olsztyn 136, Olsztyn 137, Olsztyn 14,
Olsztyn 147, Olsztyn 148, Olsztyn 149, Olsztyn 15, Olsztyn 150, Olsztyn 158,
Olsztyn 159, Olsztyn 16, Olsztyn 160, Olsztyn 161, Olsztyn 17, Olsztyn 18, Olsztyn 19,
Olsztyn 20, Olsztyn 22, Olsztyn 23, Olsztyn 24, Olsztyn 26, Olsztyn 5 - cz., Olsztyn 59,
Olsztyn 6, Olsztyn 68, Olsztyn 69, Olsztyn 7, Olsztyn 70, Olsztyn 71, Olsztyn 72,
Olsztyn 73, Olsztyn 74, Olsztyn 75, Olsztyn 76, Olsztyn 77, Olsztyn 78, Olsztyn 79,
Olsztyn 80, Olsztyn 81, Olsztyn 82, Olsztyn 83, Olsztyn 84, Olsztyn 85, Olsztyn 86,
Olsztyn 87, Olsztyn 88, Olsztyn 89, Olsztyn 90, Olsztyn 91,Olsztyn 92, Olsztyn 94,
Olsztyn 96, Olsztyn 97, Olsztyn 98, Olsztyn 99
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07-18
OLSZTYNEK
711 km2

07-10
ORNETA
640 km2

108

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Pasym (281704_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Pasym (281704_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat działdowski
Działdowo (280302_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat iławski
Lubawa (281103_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat nidzicki
Kozłowo (281103_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat nidzicki
Nidzica (281104_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Olsztynek (281409_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Olsztynek (281409_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Dąbrówno (281502_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Grunwald (281503_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Ostróda (281509_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat bartoszycki
Górowo Iławeckie
(280105_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat braniewski
Lelkowo (280204_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat braniewski
Płoskinia (280206_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat braniewski
Pieniężno (280205_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat braniewski
Pieniężno (280205_5)

Pasym - cz.

Dybowo - cz., Krzywonoga, Michałki, Miłuki, Narajty - cz., Rusek Wielki - cz., Rutki - cz.,
Siedliska - cz., Tylkowo
Jankowice - cz.

Czerlin, Lubstyn, Lubstynek, Omule, Szczepankowo, Wałdyki, Złotowo

Browina, Turówko - cz., Turowo - cz.

Bolejny - cz., Brzeźno Łyńskie - cz., Wólka Orłowska - cz.

1 - cz., 2 - cz., 3, 4, 5 - cz., 6

Drwęck - cz., Gąsiorowo, Jemiołowo, Królikowo, Kunki, Kurki - cz., Lichtajny, Lipowo
Kurkowskie - cz., Lutek, Łutynowo, Maróz, Mierki - cz., Nadrowo, Nowa Wieś Ostródzka,
Pawłowo, Platyny - cz., Sitno, Sudwa - cz., Swaderki - cz., Świerkocin - cz.,
Świętajny - cz., Waplewo, Witramowo - cz.
Brzeźno Mazurskie - cz., Dąbrówno - cz., Elgnowo, Fiugajki, Gardyny - cz., Jabłonowo,
Jagodziny, Klonówko, Leszcz, Lewałd Wielki - cz., Łogdowo, Marwałd, Odmy, Okrągłe cz., Osiekowo, Ostrowite, Pląchawy, Samin, Saminek, Stare Miasto, Tułodziad,
Wierzbica
Domkowo, Dylewo, Frygnowo, Gierzwałd, Glądy, Góry Łubiańskie, Grunwald,
Kiersztanówko, Kitnowo, Korsztyn, Łodwigowo, Marcinkowo, Mielno, Pacółtowo,
Rychnowo - cz., Rychnowska Wola - cz., Stębark, Szczepankowo, Wróble, Zapieka
Bednarki, Brzydowo, Durąg, Dziadyk, Giętlewo-Janowo, Glaznoty, Grabin - cz.,
Idzbark - cz., Kraplewo, Lipowiec, Miejska Wola, Naprom, Ornowo - cz., Pancerzyn,
Pietrzwałd, Rudno, Ryńskie - cz., Ryn, Smykowo, Szyldak - cz., Wygoda, Wysoka Wieś,
Zajączki
Dobrzynka - cz.

Dębowiec - cz., Krzekoty - cz., Lelkowo - cz., Wilknity, Wołowo, Wyszkowo - cz.

Demity - cz., Długobór, Giedyle, Łojewo, Łozy, Pielgrzymowo, Płoskinia - cz., Podlechy,
Robuzy, Strubno, Tolkowiec - cz., Wysoka Braniewska - cz.
Obręb1, Obręb2, Obręb3

Białczyn - cz., Bornity, Borowiec, Brzostki, Cieszęta, Gaudyny, Glądy-Kowale, Glebiska,
Jesionowo, Jeziorko - cz., Kajnity, Kiersiny - cz., Lechowo, Lubianka, Łajsy, Łoźnik,
Niedbałki, Pajtuny, Pakosze, Pawły - cz., Pełty, Piotrowiec - cz., Pluty - cz., Posady - cz.,
Radziejewo, Różaniec, Sawity, Wojnity, Wopy - cz., Wyrębiska, Żugienie
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07-19
OSTROŁĘKA
1306 km2

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat braniewski
Wilczęta (280207_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat lidzbarski
Lidzbark Warmiński
(280903_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat lidzbarski
Lubomino (280904_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat lidzbarski
Orneta (280905_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat lidzbarski
Orneta (280905_5)
województwo
mazowieckie
powiat makowski
Krasnosielc (141104_2)
województwo
mazowieckie
powiat makowski
Młynarze (141105_2)
województwo
mazowieckie
powiat makowski
Sypniewo (141109_2)
województwo
mazowieckie
powiat ostrołęcki
Baranowo (141501_2)
województwo
mazowieckie
powiat ostrołęcki
Czerwin (141503_2)

Spędy - cz.

Babiak - cz., Grabnik - cz., Kaszuny - cz., Kłusyty Wielkie - cz.

Bieniewo, Lubomino - cz., Poborowo - cz., Różyn - cz., Wapnik - cz., Wójtowo - cz.,
Wolnica - cz., Zagony - cz.
Orneta 1, Orneta 2, Orneta 3, Orneta 4,Orneta 5

Augustyny, Bażyny, Bogatyńskie, Chwalęcin, Drwęczno, Gieduty, Henrykowo, Krosno,
Krzykały, Kumajny, Mingajny, Miłkowo - cz., Nowy Dwór, Opin, Osetnik, Wojciechowo
Amelin - cz., Niesułowo, Niesułowo-Huta, Niesułowo-Pach, Pieczyska, Ruzieck-Przyłaje

Długołęka Wielka, Długołęka-Koski, Gierwaty, Głażewo Cholewy, Głażewo Święszki,
Kołaki, Modzele, Młynarze, Ochenki, Ogony, Rupin, Sadykierz, Sieluń,
Strzemieczne-Hieronimy, Strzemieczne-Oleksy, Strzemieczne-Wiosny,
Załęże-Ponikiewka
Batogowo, Biedrzyce Koziegłowy, Biedrzyce Stara Wieś, Boruty, Chełchy, Chojnowo,
Dylewo, Gąsewo Poduchowne, Glącka, Glinki Rafały, Jarzyły, Majki Tykiewki, Mamino,
Nowe Gąsewo, Nowy Szczeglin, Olki, Poświętne, Rawy, Rzechówek, Rzechowo Gać,
Rzechowo Wielkie, Stare Glinki, Strzemieczne Sędki, Sławkowo, Sypniewo,
Szczeglin Poduchowny, Zalesie Wielkie, Zamość, Ziemaki
Zimna Woda I Olkowa Kępa

Andrzejki-Tyszki, Bobin, Borek, Choromany-Witnice, Chruśnice, Czerwin, Damiany,
Dąbek, Dobki Nowe, Dobki Stare, Dzwonek, Filochy, Gocły, Gostery, Grodzisk Duży,
Grodzisk-Wieś, Janki Młode, Jarnuty, Księżopole, Laski Szlacheckie, Laski Włościańskie,
Łady, Malinowo Nowe, Malinowo Stare, Piotrowo, Piski, Pomian, Seroczyn, Skarżyn,
Sokołowo, Stylągi, Suchcice, Tomasze, Tyszki-Ciągaczki, Tyszki-Nadbory, Wiśniewo,
Wiśniówek, Wojsze, Wólka Czerwińska, Wólka Seroczyńska, Załuski, Zaorze, Żochy
województwo
Borki, Brzeźno, Brzeźno Wieś, Brzeźno-Kolonia, Cisk, Czarnowo - cz., Czernie, Damięty,
mazowieckie
Daniłowo, Gierwaty, Goworowo, Goworówek, Góry - cz., Grodzisk Mały,
powiat ostrołęcki
Jawory Podmaście, Jawory Stare, Jawory Wielkopole, Jemieliste, Kaczka, Kobylin,
Goworowo (141504_2) Kruszewo, Kunin, Lipianka, Ludwinowo, Michałowo, Nogawki, Pasieki Józefowo,
Pgr Brzeźno, Pgr Ponikiew Mała, Pokrzywnica, Ponikiew Duża, Ponikiew Mała,
Rębisze-Działy, Rębisze-Kolonia, Rębisze-Parcele, Smólnik, Szarłat, Szczawin,
Wólka Brzezińska, Wólka Kunińska, Żabin
województwo
Grale
mazowieckie
powiat ostrołęcki
Kadzidło (141505_2)
województwo
Aleksandrowo, Białobiel, Dąbrówka, Długi Kąt, Durlasy, Gąski, Gibałka, Gnaty,
mazowieckie
Kurpiewskie, Lelis, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński, Łodziska, Nasiadki, Obierwia,
powiat ostrołęcki
Olszewka, Płoszyce, Siemnocha, Szafarczyska, Szafarnia, Szkwa, Szwendrowy Most
Lelis (141506_2)
województwo
Antonie, Białobrzeg Bliższy, Białobrzeg Dalszy, Chojniki, Dobrołęka, Drężewo, Działyń,
mazowieckie
Grabnik, Grabowo, Grabówek, Kordowo, Kruki, Łazy, Mostowo, Mostówek, Nakły,
powiat ostrołęcki
Nowa Wieś, Nożewo, Olszewo-Borki, Przystań, Rataje, Rżaniec, Siarki, Stepna Stara,
Olszewo-Borki
Stepna-Michałki, Wyszel, Zabiele Wielkie, Zabiele-Piliki, Zabrodzie, Żebry-Chudek,
(141509_2)
Żebry-Ostrowy, Żebry-Perosy, Żebry-Sławki, Żebry-Stara Wieś, Żebry-Wierzchlas,
Żebry-Żabin, Żerań Duży, Żerań Mały
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województwo
mazowieckie
powiat ostrołęcki
Rzekuń (141510_2)
województwo
mazowieckie
powiat ostrołęcki
Troszyn (141511_2)

07-35
PARCIAKI
717 km2

województwo
mazowieckie
powiat Ostrołęka
Ostrołęka (146101_1)
województwo
mazowieckie
powiat makowski
Czerwonka (141102_2)
województwo
mazowieckie
powiat makowski
Krasnosielc (141104_2)
województwo
mazowieckie
powiat makowski
Płoniawy-Bramura
(141106_2)

województwo
mazowieckie
powiat makowski
Sypniewo (141109_2)
województwo
mazowieckie
powiat ostrołęcki
Baranowo (141501_2)

07-22
PRZASNYSZ
988 km2

110

województwo
mazowieckie
powiat przasnyski
Chorzele (142202_4)
województwo
mazowieckie
powiat przasnyski
Chorzele (142202_5)
województwo
mazowieckie
powiat przasnyski
Jednorożec (142204_2)
województwo
mazowieckie
powiat ciechanowski
Grudusk (140205_2)
województwo
mazowieckie
powiat mławski
Dzierzgowo (141302_2)

Borawe, Czarnowiec, Daniszewo, Drwęcz, Dzbenin, Goworki, Kamianka, Korczaki,
Laskowiec, Ławy, Nowa Wieś Wschodnia, Nowe Przytuły, Nowy Susk, Ołdaki, Rozwory,
Rzekuń, Stare Przytuły - cz., Stary Susk, Teodorowo, Tobolice, Zabiele
Aleksandrowo, Borowce, Budne, Choromany, Chrostowo, Chrzczony, Dąbek, Dzbenin,
Grucele, Janki Stare, Janochy, Kamionowo, Kleczkowo, Kurpie Dworskie,
Kurpie Szlacheckie, Łątczyn, Mieczki-, Abramy, Mieczki-Poziemaki, Mieczki-Ziemaki,
Milewo-Łosie, Milewo-Tosie, Milewo-Wielkie, Ojcewo, Opęchowo, Puchały, Rabędy,
Radgoszcz, Repki, Rostki, Sawały, Siemiątkowo, Troszyn, Trzaski, Wysocarz, Zamość,
Zapieczne, Zawady, Żmijewek-Mans, Żmijewek-Włościański, Żmijewo-Zagroby,
Żyźniewo
1, 2, 3, 4, 5, 6

Nowe Zacisze

Amelin - cz., Bagienice, Biernaty, Budy Prywatne, Chłopia Łąka, Drążdżewo,
Drążdżewo Małe, Drążdżewo-Kujawy, Elżbiecin, Grabowo, Grądy, Karolewo,
Krasnosielc, Krasnosielc Leśny, Łazy, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Papierny Borek,
Perzanki-Borek, Pienice, Przytuły, Raki, Sulicha, Wola Pienicka, Wólka Drążdżewska,
Wólka Rakowska, Wymysły, Zwierzyniec
Bobino Grzybki, Bobino Wielkie, Bogdalec, Chodkowo Wielkie, Chodkowo-Biernaty,
Chodkowo-Kuchny, Chodkowo-Załogi, Chodub, Choszczewka, Dłutkowo, Gołoniwy,
Jaciążek, Kalinowiec, Kobylin Nadrzeczny, Kobylinek, Krzyżewo Borowe, Krzyżewo
Nadrzeczne, Łęg, Młodzianowo, Nowa Zblicha, Nowe Płoniawy, Nowy Podoś, Obłudzin,
Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Kolonia, Popielarka, Prace, Retka, Rogowo, Stara Zblicha,
Stare Zacisze, Stary Podoś, Suche, Szczuki, Szlasy Bure, Szlasy-Łozino, Węgrzynowo,
Węgrzynówek, Zawady Dworskie, Zawady-Huta
Gąsewo Poduchowne - cz., Nowe Gąsewo - cz.

Adamczycha, Bakuła, Baranowo, Brodowe Łąki, Błędowo, Budne Sowięta, Cierpięta,
Czarnotrzew, Czerwińskie, Dąbrowa, Dłutówka, Gaczyska, Glinki, Gutocha, Guzowatka,
Jastrząbka, Kalisko, Kopaczyska, Kucieje Nowe, Lipowy Las, Majdan, Majk,
Oborczyska, Orzeł, Orzełek, Ostrówek, Ramiona, Rupin, Rycica, Witowy Most,
Wola Błędowska, Zawady, Ziomek
1 - cz.

Binduga, Budki, Krukowo, Kwiatkowo K/Z, Łaz, Nowa Wieś Zarębska, Poścień,
Pruskołęka, Raszujka, Rawki i Wierzchowizna, Rzodkiewnica, Skuze, Zaręby
Budy Przysieki Rz., Drążdżewo Nowe - cz., Dynak, Jednorożec - cz., Małowidz - cz.,
Nakieł, Olszewka, Parciaki, Ulatowo Pogorzel - cz., Żelazna Prywatna,
Żelazna Rządowa
Grudusk - cz., Kołaki Wielkie, Purzyce-Rozwory - cz., Rąbież, Gruduski, Wiksin,
Wiśniewo - cz., Żarnowo
Brzozowo Czary, Brzozowo Łęg, Brzozowo Maje, Choszczewka I, Choszczewka II,
Dąbrówka, Dobrogosty, Dzierzgowo, Dzierzgówek, Kamień, Kęsocha, Kitki, Krery, Kurki,
Międzyleś, Nowe Brzozowo, Nowe Łączyno, Pęcherze, Pobodze, Ruda, Rzęgnowo,
Stare Brzozowo, Stare Łączyno, Stegna, Szpaki, Szumsk, Tańsk Chorąże,
Tańsk Grzymki, Tańsk Kiernozy, Tańsk Przedbory, Tańsk Sosnówka, Tańsk Umiotki,
Tańsk Wasiły, Tańsk Wydrzywilk, Zawady, Żaboklik
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województwo
mazowieckie
powiat przasnyski
Chorzele (142202_4)
województwo
mazowieckie
powiat przasnyski
Chorzele (142202_5)

województwo
mazowieckie
powiat przasnyski
Czernice Borowe
(142203_2)

07-24
SPYCHOWO
464 km2

Aleksandrowo, Annowo, Bagienice Wielkie, Bogdany Wielkie, Brzeski Kołaki,
Bugzy Płoskie, Czaplice Wielkie, Czarzaste Małe, Dąbrowa, Dąbrówka Ostrowska,
Duczymin, Dzierzęga Nadbory, Gadomiec Chrzczony, Gadomiec Miłocięta,
Gadomiec Peronie, Jedlinka, Krzynowłoga Wielka, Kwiatkowo K/K, Lipowiec, Liwki,
Niskie Wielkie, Nowa Wieś K/D, Opiłki Płoskie, Przysowy, Rapaty Sulimy, Rembielin,
Rycice, Stara Wieś, Wasiły Zygny, Wólka Zdziwójska, Zagaty, Zdziwój Nowy,
Zdziwój Stary
Borkowo Boksy, Borkowo Falenta, Chojnowo, Chrostowo Wielkie, Chrostowo Zalesie,
Czernice Borowe, Dzielin, Górki, Grójec, Jastrzębiec, Kadzielnia, Kosmowo I Nart,
Kownaty Maciejowięta, Kuskowo I Jabłonowo, Miłoszewiec, Nałęcze, Obrębiec,
Olszewiec, Pawłowo Kościelne, Pawłówko, Pierzchały, Rostkowo, Skierki,
Smoleń Poluby, Szczepanki, Turowo, Węgra, Załogi, Zberoż, Zembrzus Wielki, Żebry

województwo
mazowieckie
powiat przasnyski
Jednorożec (142204_2)
województwo
mazowieckie
powiat przasnyski
Krzynowłoga Mała
(142206_2)

Dąbrówka Osiedcz., Drążdżewo Nowe, Jednorożec, Kobylaki Czarzaste,
Kobylaki Konopki, Kobylaki Korysze, Kobylaki Wólka, Lipa, Lipa Obórki, Małowidz,
Olszewka - cz., Parciaki - cz., Połoń, Ulatowo Pogorzel, Ulatowo Słabogóra

województwo
mazowieckie
powiat przasnyski
Przasnysz (142201_1)
województwo
mazowieckie
powiat przasnyski
Przasnysz (142207_2)

1, 2

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat mrągowski
Piecki (281004_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Dźwierzuty (281702_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Świętajno (281707_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Rozogi (281705_2)

Zyzdrojowy Piecek - cz.

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Szczytno (281706_2)
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1 - cz.

Borowe Chrzczany I Gryki, Bystre Kurzyny I Chrzany, Chmieleń Wielki, Chmielonek,
Cichowo, Czaplice Bąki, Czaplice Kurki, Czarzaste Błotki, Gadomiec Jebieńki,
Gadomiec Jędryki, Gadomiec Trojany, Gadomiec Wyraki, Goski Wąsosze,
Grabowo Padaki, Grabowo Rżańce, Grabowo Skorupki, Grabowo Zawady, Kaki Mroczki,
Kawieczyno, Krajewo Darmopychy, Krajewo Wielkie, Krajewo Wierciochy,
Krzynowłoga Mała, Łanięta, Łoje, Marianowo Zbrochy, Masiak, Masiak Las,
Morawy Wielkie, Ostrowe Stańczyki, Ożumiech, Piastowo, Romany Fuszki,
Romany Janowięta, Romany Sebory, Romany Sędzięta, Romany Zalesie I Krajewo Kłód.,
Rudno Jeziorowe, Rudno Kmiece, Rudno Kosiły, Skierkowizna, Ślubowo, Świniary,
Ulatowo Adamy, Ulatowo Borzuchy, Ulatowo Czerniaki, Ulatowo Gać, Ulatowo Zalesie,
Ulatowo Żyły, Wiktorowo, Wykno Borowe

Bartniki, Bogate, Cierpigórz, Dębiny, Dobrzankowo, Emowo, Fijałkowo, Frankowo,
Golany, Gostkowo, Góry Karwackie, Grabowo, Helenowo Gadomiec, Helenowo Nowe,
Helenowo Stare, Józefowo, Karbówko, Karwacz, Kijewice, Klewki, Krępa, Leszno,
Lisiogóra, Mchowo, Mchówko, Mirów, Obrąb, Oględa, Osówiec Kmiecy,
Osówiec Szlachecki, Polny Młyn, Sątrzaska, Sierakowo, Smoleń Trzcianka, Szla,
Wandolin, Wielodróż, Wygoda, Wyrąb Karwacki, Zakocie, Zawadki

Miętkie - cz.

Biały Grunt, Chochół, Cis, Długi Borek, Jerominy, Jerutki, Jeruty, Koczek - cz., Kolonia,
Konrady, Piasutno - cz., Spychowo, Stare Czajki, Świętajno, Zielone
Antonia, Borki Rozowskie, Dąbrowy, Faryny, Kiełbasy, Kilimany, Klon, Kokoszki, Kowalik,
Księży Lasek - cz., Kwiatuszki Wielkie, Lipniak, Łuka - cz., Orzeszki, Radostowo - cz.,
Rozogi, Spaliny Małe, Spaliny Wielkie, Suchorowiec - cz., Wilamowo, Wujaki,
Wysoki Grąd, Występ, Zawojki

Marksewo - cz., Olszyny - cz.
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07-25
SROKOWO
1096 km2

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat bartoszycki
Bisztynek (280104_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat bartoszycki
Sępopol (280106_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat giżycki
Giżycko (280604_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat giżycki
Ryn (280608_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat kętrzyński
Barciany (280802_2)

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat kętrzyński
Korsze (280804_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat kętrzyński
Korsze (280804_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat kętrzyński
Kętrzyn (280801_1)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat kętrzyński
Kętrzyn (280803_1)

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat kętrzyński
Reszel (280805_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat kętrzyński
Reszel (280805_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat kętrzyński
Srokowo (280806_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat mrągowski
Mrągowo (281003_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat węgorzewski
Węgorzewo (281903_5)
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Pleśno - cz.

Gaj - cz., Gierkiny, Lwowiec - cz., Lipnica - cz., Wanikajmy

Kamionki - cz.

Kronowo - cz.

Aptynty, Asuny, Barciany, Bobrowo, Bogusławki, Borszyny, Cacki, Czaczek, Dębiany,
Drogosze, Duje, Frączkowo, Garbno, Gęsie Góry, Gęsiki, Główczyno, Gradowo,
Gumniska, Kąpławki, Kiemławki Małe, Kiemławki Wielkie, Kolwiny, Kotki, Krelikiejmy,
Krymławki, Krzeczewo, Kudwiny, Kurkławki, Maciejki, Markławka, Michałkowo,
Modgarby, Mołtajny, Momajny, Niedziałki, Niedziały, Ogródki, Plinkajmy, Płatławki,
Podławki, Radosze, Rodele, Ruta, Rutka, Silginy, Skandawa, Skierki, Skoczewo,
Sławosze, Staniszewo, Suchawa, Szaty Wielkie, Św. Kamień, Taborzec, Wargity,
Wielewo, Wilkowo Małe, Winda, Wypęk
Obręb 1, Obręb 2, Obręb 3

Babieniec, Błogoszewo, Bykowo, Chmielnik, Dłużec Mały, Dłużec Wielki, Dubliny,
Garbno, Giełpsz, Glitajny, Głowbity, Gudniki, Gudziki, Karszewo, Kowalewo, Kraskowo,
Krzemity, Łankiejmy, Łękajny, Marłuty, Nunkajmy, Olszynka, Parys, Piaskowiec, Płutniki,
Podlechy, Pomnik, Równina Dolna, Równina Górna, Saduny, Sajna Mała, Sajna Wielka,
Sarkajmy, Sątoczek, Sątoczno, Słępy, Starynia, Studzieniec, Suśnik, Tołkiny, Trzeciaki,
Wandajny, Warnikajmy, Wągniki, Wiklewo
Obręb 1, Obręb 2, Obręb 3, Obręb 4, Obręb 5, Obręb 6, Obręb 7, Obręb 8

Banaszki, Bałowo - cz., Bałtrucie, Biedaszki, Borki, Czerniki, Filipówka, Gałwuny,
Gnatowo, Godzikowo, Grabno, Gromki, Jeżewo, Jurki, Karolewo, Kaskajmy, Katkajmy,
Koczarki - cz., Kol. Gnatowo, Kotkowo, Kruszewiec, Kwiedzina, Langanki - cz., Linkowo,
Marszewo, Martiany - cz., Mażany, Muławki, Nakomiady, Nowa Różanka,
Nowa Wieś Kętrzyńska, Nowa Wieś Mała, Nowy Mikielnik, Osewo, Ostry Róg,
Parcz - cz., Poganowo, Porębek, Pożarki, Pręgowo, Salpik - cz., Sławkowo, Smokowo,
Stachowizna, Stara Różanka, Trzy Lipy, Wajsznory, Wilamowo, Wilkowo, Windykajmy,
Wopławki, Wólka, Wymiarki
Obręb 1, Obręb 2, Obręb 3

Bertyny, Bezławecki Dwór, Bezławki - cz., Dębnik - cz., Jutrkowo, Kępa Tolnicka,
Klewno - cz., Pieckowo - cz., Pilec - cz., Pudwągi, Siemki, Tolniki Małe, Wanguty,
Worpławki, Wólka Pilecka
Bajory, Brzeźnica, Chojnica, Jankowice, Jegławki, Kałki, Kąty, Kolkiejmy, Kosakowo,
Leśniewo - cz., Leśny Rów - cz., Łęknica, Łęsk, Młynowo, Pieczarki, Silec - cz.,
Siniec - cz., Skandławki, Solanka, Srokowo - cz., Srokowski Dwór, Suchodoły, Wikrowo,
Wilczyny - cz., Wólka Jankowska, Wyskok - cz., Wysoka Góra
Boże - cz., Gronowo - cz., Kiersztanowo - cz.

Dłużec - cz. Guja - cz., Karłowo - cz. Pilwa - cz., Róże - cz.
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07-26
STARE JABŁONKI
141 km2

07-27
STRZAŁOWO
370 km2

07-28
SUSZ
791 km2

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Gietrzwałd (281405_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Olsztynek (281409_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Ostróda (281509_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat ostródzki
Łukta (281504_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat mrągowski
Mikołajki (281002_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat mrągowski
Mrągowo (281003_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat mrągowski
Piecki (281004_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat piski
Ruciane-Nida
(281604_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Dźwierzuty (281702_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Świętajno (281707_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat iławski
Iława (280703_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat iławski
Kisielice (280704_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat iławski
Kisielice (280704_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat iławski
Susz (280706_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat iławski
Susz (280706_5)

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat iławski
Zalewo (280707_4)
BILP 4/2016

Biesal - cz., Dłużki, Guzowy Piec - cz., Jadaminy, Łęguty - cz., Parwółki, Podlejki - cz.,
Rapaty, Salminek, Tomaryny - cz.
Gaj - cz., Tomaszyn - cz., Wigwałd - cz.

Idzbark - cz., Kątno, Mała Ruś - cz., Ostrowin - cz., Stare Jabłonki

Dąg - cz., Łukta - cz., Molza - cz., Pelnik - cz., Plichta, Worliny, Wynki

Baranowo - cz., Inulec - cz., Prawdowo - cz., Zełwągi - cz.

Śniodowo, Kosewo, Muntowo - cz., Notyst Mały, Probark - cz., Użranki - cz.,
Wierzbowo - cz., Zalec - cz.
Babięta, Bobrówko, Cierzpięty, Dobry Lasek, Jakubowo, Krutyń, Krutyński Piecek,
Lipowo, Machary - cz., Mojtyny, Nawiady, Nowe Kiełbonki, Piecki, Prusinowo, Rosocha,
Stare Kiełbonki, Zgon, Zyzdrojowy Piecek - cz.
Gałkowo - cz., Krzyże - cz., Ukta - cz., Zameczek - cz.

Jeleniowo, Miętkie - cz., Rańsk - cz.

Koczek - cz., Piasutno - cz.

Siemiany - cz., Solniki, Gałdowo

Kisielice

Biskupiczki, Butowo, Byliny, Galinowo, Goryń, Jędrychowo, Kantowo, Klimy, Krzywka,
Limża, Łęgowo, Łodygowo, Nowy Folwark, Ogrodzieniec, Pławty Wielkie, Sobiewola,
Stary Folwark, Trupel, Wałdowo, Wola
Susz-1, Susz-2, Susz-3, Susz-4, Susz-5

Adamowo, Babięty Wielkie, Bałoszyce, Bornice, Bronowo, Brusiny, Chełmżyca,
Czerwona Woda, Dąbrówka, Dolina, Emilianowo, Falknowo, Gostyczyn, Grabowiec,
Huta, Jakubowo Kisielickie, Januszewo, Jawty Małe, Jawty Wielkie, Kamieniec,
Karolewo, Krzywiec, Lubnowy Małe, Lubnowy Wielkie, Michałowo, Nipkowie,
Olbrachtowo, Olbrachtówko, Piotrkowo - cz., Redaki, Różanki, Różnowo, Rudniki,
Ulnowo, Wądoły, Wiśniówek, Zieleń, Żakowice
Zalewo 1 - cz.
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07-29
SZCZYTNO
325 km2

07-30
WICHROWO
405 km2

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat iławski
Zalewo (280707_5)
województwo
pomorskie
powiat kwidzyński
Prabuty (220704_4)
województwo
pomorskie
powiat kwidzyński
Prabuty (220704_5)
województwo
pomorskie
powiat sztumski
Dzierzgoń (221601_5)
województwo
pomorskie
powiat sztumski
Mikołajki Pomorskie
(221602_2)
województwo
pomorskie
powiat sztumski
Stary Dzierzgoń
(221603_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Jedwabno (281703_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Rozogi (281705_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Szczytno (281701_1)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Szczytno (281706_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Wielbark (281708_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat lidzbarski
Kiwity (280902_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat lidzbarski
Lidzbark Warmiński
(280901_1)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat lidzbarski
Lidzbark Warmiński
(280903_2)
województwo
warmińsko mazurskie
powiat lidzbarski
Lubomino (280904_2)
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Bajdy - cz., Dobrzyki - cz., Gajdy, Jerzwałd, Matyty - cz., Półwieś, Witoszewo

0003 Prabuty – M - cz., 0004 Prabuty – M, 0005 Prabuty – M

Grażymowo, Grodziec, Julianowo - cz., Kołodzieje - cz., Kowale, Obrzynowo - cz.,
Pólko, Pilichowo - cz., Stankowo, Stary Kamień - cz., Trumiejki - cz.
Minięta - cz., Pachoły - cz., Prakwice

Stążki - cz.

Adamowo, Bartne Łąki, Bądze, Bucznik, Folwark, Gisiel - cz., Górki - cz., Kielmy,
Królikowo, Latkowo - cz., Lipiec - cz., Lubachowo, Matule - cz., Milikowo,
Monastarzysko, Mortąg, Myślice - cz., Piaski, Pogorzele, Porzecze - cz., Pronie,
Protajny, Przezmark, Pudłowiec - cz., Stare Miasto, Stary Dzierzgoń, Tabory - cz.,
Wartule
Brajniki - cz., Burdąg - cz., Jedwabno - cz., Narty, Nowy Dwór - cz., Piduń,
Rekownica - cz., Szuć - cz., Warchały - cz., Witówko - cz.
Księży Lasek - cz., Łuka - cz., Radostowo - cz., Suchorowiec - cz.

Szczytno 1 - cz., Szczytno 2 - cz., Szczytno 4, Szczytno 5, Szczytno 6 - cz.

Czarkowy Grąd, Gawrzyjałki, Korpele - cz., Lipowiec, Małdaniec, Niedźwiedzie - cz.,
Nowe Gizewo - cz., Nowiny, Olszyny - cz., Piecuchy, Płozy - cz., Prusowy Borek,
Rudka - cz.,Sasek Mały - cz., Sedańsk - cz., Siódmak - cz., Szymany - cz.,
Wały, Wawrochy
Ciemna Dąbrowa, Jesionowiec, Kołodziejowy Grąd - cz., Nowojowiec - cz.,
Lesiny Wielkie - cz., Szymanki - cz., Zabiele, Zieleniec
Czarny Kierz - cz., Klutajny - cz., Maków

Lidzbark 10, Lidzbark 11, Lidzbark 7, Lidzbark 8 - cz., Lidzbark 9

Babiak - cz., Blanki, Bobrownik, Bugi, Długołęka, Grabnik - cz., Ignalin - cz., Jarandowo,
Kaszuny - cz., Kierz, Kłębowo - cz., Kochanówka, Kraszewo, Lauda - cz., Łabno,
Łaniewo, Medyny - cz., Miejska Wola, Miłogórze, Nowosady, Pilnik, Pomorowo,
Runowo - cz., Stryjkowo, Suryty
Gronowo, Poborowo - cz., Różyn - cz., Rogiedle - cz., Wolnica - cz., Zagony - cz.
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07-31
WIELBARK
387 km2

07- 32
WIPSOWO
727 km2

BILP 4/2016

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat lidzbarski
Orneta (280905_5)

Miłkowo - cz.

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Dobre Miasto
(281403_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Dobre Miasto
(281403_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Jeziorany (281406_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat nidzicki
Janowo (281102_2)
województwo
mazowieckie
powiat przasnyski
Chorzele (142202_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Jedwabno (281703_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Szczytno (281706_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Wielbark (281708_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat mrągowski
Sorkwity (281005_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Barczewo (281401_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Barczewo (281401_5)

2, 3, 4 - cz.

Barcikowo - cz., Jesionowo - cz., Kabikiejmy, Kabikiejmy Dolne - cz., Knopin - cz.,
Kosyń - cz., Mawry, Międzylesie, Nadleśnictwo Wichrowo, Nowa Wieś Mała - cz.,
Orzechowo - cz., Piotraszewo, Podleśna, Praslity - cz., Smolajny, Stary Dwór - cz.
Radostowo - cz.

Janowo - cz., Puchałowo - cz., Róg

Mącice, Opaleniec, Ścięciel

Kot - cz., Rekownica - cz., Witówko - cz.

Nowiny - cz., Sasek Mały - cz., Siódmak - cz., Szymany - cz.

Baranowo, Borki Wielbarskie, Głuch, Jesionowiec - cz., Kipary, Kołodziejowy Grąd - cz.,
Kucbork, Lesiny Wielkie - cz., Łatana Wielka, Nowojowiec - cz., Olędry, Piwnice Wielkie,
Przeździęk Mały - cz., Przeździęk Wielki, Sędrowo, Szymanki - cz., Wesołowo, Wielbark,
Wyżegi, Zieleniec - cz.
Choszczewo - cz., Jełmuń - cz., Rozogi - cz., Rybno - cz.

1, 2, 3 - cz.

Barczewko - cz., Bartołty Wielkie, Jedzbark - cz., Kierźliny, Klucznik - cz., Kromerowo,
Kronowo, Krupoliny - cz., Lamkowo, Lamkówko, Leszno, Łapka, Maruny - cz.,
Próle Kołaki, Radosty, Ramsowo, Rejczuchy Zalesie - cz., Ruszajny, Stare Włóki,
Szynowo, Tumiany, Wipsowo

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Biskupiec (281402_4)

Miasto Biskupiec 1, Miasto Biskupiec 2, Miasto Biskupiec 3, Miasto Biskupiec 4,
Miasto Biskupiec 5

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Biskupiec (281402_5)

Adamowo, Biesowo, Biesówko, Biskupiec Kol., Borki Wielkie - cz., Botowo,
Bredynki - cz., Czerwonka, Kamionka - cz., Kobułty, Labuszewo, Lipowo, Łabuchy - cz.,
Mojtyny, Najdymowo, Nowe Marcinkowo, Parleza Mała, Pudląg, Rasząg, Rudziska,
Rukławki, Rzeck, Sadowo, Stanclewo - cz., Wilimy, Zabrodzie, Dworzec, Zarębiec

województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Dobre Miasto
(281403_5)

Jesionowo - cz., Orzechowo - cz.
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07-34
ZAPOROWO
662 km2
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województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Dywity (281404_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Jeziorany (281406_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Jeziorany (281406_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Kolno (281408_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat olsztyński
Purda (281410_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Dźwierzuty (281702_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat szczycieński
Pasym (281704_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat braniewski
Braniewo (280201_1)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat braniewski
Braniewo (280202_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat braniewski
Frombork (280203_4)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat braniewski
Frombork (280203_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat braniewski
Lelkowo (280204_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat braniewski
Płoskinia (280206_2)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat braniewski
Pieniężno (280205_5)
województwo
warmińsko-mazurskie
powiat braniewski
Wilczęta (280207_2)
województwo
warminsko-mazurskie
powiat elbląski
Młynary (280406_5)

Frączki, Gady - cz., Gradki - cz., Tuławki - cz.

Miasto Jeziorany

Derc, Jeziorany Kol., Kiersztanowo, Kikity, Kostrzewy, Krokowo, Lekity, Miejska Wieś,
Potryty, Radostowo - cz., Studnica, Studzianka, Wilkiejmy, Zerbuń, Żardeniki
Górkowo, Kolno - cz., Kruzy - cz., Lutry - cz., Wójtowo - cz.

Gąsiorowo - cz., Giławy - cz., Grabowo, Nerwik, Prejłowo - cz.

Popowa Wola - cz., Rumy - cz., Sąpłaty - cz.

Rusek Wielki - cz.

Obręb 0007, Obręb1, Obręb10, Obręb11, Obręb12, Obręb2, Obręb3, Obręb4, Obręb5,
Obręb6, Obręb8, Obręb9
Bobrowiec, Gronowo, Grzechotki, Jarocin, Klejnowo, Krasnolipie, Krzewno, Mikołajewo,
Nowa Pasłęka, Pęciszewo, Podgórze, Rodowo, Rogity, Rusy, Stępień, Szyleny,
Świętochowo, Wola Lipowska, Zakrzewiec, Zawierz, Żelazna Góra
0002, 0010, Frombork 1, Frombork 11 - cz., Frombork 3, Frombork 4, Frombork 5,
Frombork 6 - cz., Frombork 7, Frombork 8 - cz., Frombork 9
Biedkowo, Jędrychowo, Krzyżewo - cz., Krzywiec - cz., Ronina, Wierzno Wielkie

Bieńkowo, Głębock - cz., Jachowo, Krzekoty - cz., Lelkowo - cz., Sówki - cz.,
Wyszkowo - cz.
Chruściel, Dąbrowa, Demity - cz., Lubnowo, Pierławki, Pierzchały, Płoskinia - cz.,
Tolkowiec - cz., Wysoka Braniewska - cz.
Białczyn, Kiersiny - cz., Piotrowiec - cz., Posady - cz.

Stare Siedlisko - cz.

Błudowo - cz., Karszewo - cz., Kurowo Braniewskie - cz., Nowe Monasterzysko - cz.,
Stare Monasterzysko - cz., Włóczyska - cz.
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ZARZĄDZENIE NR 18
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie ustanowienia Nagrody Adama Loreta
GP.0610.1.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, zwanej dalej ustawą, w związku z § 6 Statutu Lasów
Państwowych2 – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, wynikającego z obowiązku inicjowania, organizowania oraz koordynowania przedsięwzięć na rzecz ochrony
lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa (art. 33 ust. 3
pkt 3 ustawy3) oraz organizowania wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (art. 33 ust. 3 pkt 84),
mając na względzie, że uprawnionym obszarem działalności Lasów
Państwowych (dalej LP) jest tzw. miękki rozwój, obejmujący
m.in. kształtowanie wizerunku LP, otoczenia kooperacyjnego LP
oraz podnoszenie funkcjonalności LP – postanawiam, co następuje:
§1
1. Ustanawiam coroczną nagrodę im. Adama Loreta, zwaną dalej
Nagrodą Loreta.
2. Nagrodę Loreta:
1) przyznaje się osobom niebędącym w ciągu całego roku, za
który jest ogłaszana, czynnymi pracownikami jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych ze stosunku pracy;
2) jest wręczana za szczególne osiągnięcia i pracę na rzecz
Lasów Państwowych podczas uroczystej gali organizowanej
w ramach obchodów Święta Lasu za dokonania w roku
poprzedzającym lub w latach poprzedzających tę galę.
3. Wyróżnia się trzy kategorie Nagrody Loreta:
1) najlepsze zrealizowane przedsięwzięcie (zrealizowany zbiór
przedsięwzięć) w zakresie popularyzacji, ochrony i doskonalenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz modelu
organizacyjno-prawnego polskiego leśnictwa;
2) najbardziej doniosła, z punktu widzenia wiedzy podstawowej
lub/oraz przydatności praktycznej, zakończona i zrealizowana na terytorium RP praca naukowa dotycząca szeroko
rozumianego leśnictwa;
3) Człowiek Roku Polskich Lasów.
§2
1. Przez przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, należy
w szczególności rozumieć:
1) program telewizyjny;
2) audycję radiową;
3) publikację w mediach tradycyjnych i internetowych;
4) wystąpienie publiczne;
5) akcję, w tym imprezę masową;
6) podobne działanie –
jeżeli jego efektem było: spopularyzowanie, doprowadzenie do
zachowania lub/oraz udoskonalenia w Polsce trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz modelu organizacyjno-prawnego
polskiego leśnictwa.
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4

2. Przez pracę naukową, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 2, należy w
szczególności rozumieć:
1) utwór, w rozumieniu przepisów o prawach autorskich i
prawach pokrewnych, oraz wszelkie własności intelektualne
niebędące własnościami przemysłowymi;
2) własność przemysłową w rozumieniu stosownych przepisów;
3) własność intelektualną niebędącą utworem lub własnością
przemysłową –
jeżeli jest nośnikiem nowych zasobów wiedzy lub/oraz może
zostać wykorzystana (została wykorzystana) do istotnego
udoskonalenia funkcjonalnego polskiego, szeroko rozumianego
leśnictwa, nie wyłączając ochrony przyrody w lasach.
3. Pretendentem do uzyskania statusu Człowieka Roku Polskich
Lasów jest każda osoba, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, jeżeli
całokształtem swojej aktywności, na różnych jej polach, w tym
na polu zawodowym, społecznym i politycznym, przyczyniła się
w sposób niekwestionowany do niedopuszczenia do naruszenia
sprawdzonego przez dziesięciolecia modelu organizacyjno-prawnego polskiego leśnictwa lub/oraz jego doniosłego udoskonalenia.
§3
1. W ramach kategorii, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 i 2, co do
zasady przyznaje się nagrodę główną i trzy wyróżnienia.
2. W ramach kategorii, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 3, jest przyznawana wyłącznie nagroda główna.
3. W danej edycji Nagrody Loreta:
1) nagroda główna, o której mowa w ust. 1 i 2, może nie być
przyznana;
2) mogą nie być przyznane wyróżnienia lub choćby jedno z
wyróżnień, o których mowa w ust. 1.
§4
1. Na potrzeby Nagrody Loreta tworzy się Kapitułę Nagrody Loreta,
zwaną dalej Kapitułą, będącą ciałem opiniodawczo-doradczym
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawach związanych z Nagrodą Loreta.
2. Do początkowego składu członkowskiego Kapituły Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych, według własnego uznania,
zaprasza do pięciu osób, które były laureatami Nagrody Loreta.
3. Członkami Kapituły, z zaproszenia Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, stają się laureaci nagród głównych
Nagrody Loreta, wyłaniani w ramach kolejnych jej edycji.
4. W skład Kapituły wchodzi do dwudziestu członków. Członkostwo
w Kapitule wygasa z przyczyn naturalnych lub w drodze consensusu.
5. Osoby mające status członka Kapituły działają w niej bez wynagrodzenia, z zastrzeżeniem co do zwrotu kosztów podróży,
noclegów i podwyższonych kosztów wyżywienia, na podstawie

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”.
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.
Powołany przepis stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w szczególności inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów,
racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
Powołany przepis stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w szczególności organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych.
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stosunku organizacyjno-prawnego, zawiązywanego między Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych (dalej DGLP) a daną osobą
poprzez wręczenie i przyjęcie zaproszenia do prac w Kapitule.
6. Kapituła działa w trybie posiedzeń plenarnych funkcjonujących
pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i przez niego zwoływanych – w ciężar wpłat, dokonywanych
przez nadleśnictwa w wykonaniu art. 53 ust. 1 ustawy o lasach.
§5
1. Niniejsze zarządzenie jest wykonywane poprzez realizowanie
wspólnego przedsięwzięcia DGLP oraz Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych (dalej CILP).
2. Realizowanie wspólnego przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1,
mieści się w uprawnionym obszarze działalności Lasów
Państwowych, stanowiąc przejaw miękkiego rozwoju (budowanie wizerunku Lasów Państwowych, kształtowanie otoczenia
kooperacyjnego LP oraz podnoszenie funkcjonalności LP).
3. Ze względu na skalę efektu z wykonania niniejszego zarządzenia,
wspólne przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, w części, w
jakiej wiąże się to z działaniami CILP, podlega finansowaniu z
wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym.
§6
1. Każdy, kto poweźmie informację o niniejszym zarządzeniu,
może zgłaszać kandydata (kandydatów) na laureata Nagrody
Loreta.
2. Oczekuje się, że postanowienie ust. 1 nie będzie wykorzystywane do dokonywania tzw. samozgłoszeń.
§7
Przyznawanie Nagrody Loreta powinno przebiegać z zachowaniem następującej procedury i szczegółowych rozwiązań:
1) do końca pierwszego kwartału roku, w którym za dokonania
mają być przyznane nagrody w ramach Nagrody Loreta,
CILP doprowadza do nagłośnienia tejże nagrody poprzez
komunikaty (ogłoszenia) w mediach publicznych, społecznościowych i instytucjonalnych;
2) w ramach nagłośnienia, o którym mowa w pkt 1, CILP odsyła
na stronę internetową DGLP w celu możliwości zapoznania się
z treścią niniejszego zarządzenia oraz zgłoszenia swojego
kandydata (kandydatów) na laureata Nagrody Loreta;
3) podmiot (osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna)
zgłasza kandydata (kandydatów) na laureata Nagrody Loreta
poprzez wypełnienie internetowego formularza, zawierającego następujące pola:
a) podmiot zgłaszający,
b) kategoria Nagrody Loreta,
c) personifikacja osoby zgłaszanej na kandydata na laureata
Nagrody Loreta,
d) szczegółowy opis dokonań osoby, o której mowa w lit. c;
4) zgłoszenia kandydatów mogą być dokonywane do końca
pierwszego kwartału roku danej edycji Nagrody Loreta;
5) CILP opracowuje dokumentację i prezentację, będące przetworzeniem zgłoszeń, o których mowa w pkt 3 i 4; dokumentacja ta i prezentacja powinny stanowić materiał pomocny
przy wyłanianiu kandydatów na laureatów Nagrody Loreta;
6) na początku drugiego kwartały roku danej edycji Nagrody
Loreta Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, korzystając
z pomocy Gabinetu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (zwanego dalej Gabinetem), zwołuje posiedzenie Kapituły, w trakcie którego, po zapoznaniu członków Kapituły z
ww. dokumentacją oraz przedstawieniu im prezentacji, o
której mowa w pkt 5, dochodzi w drodze consensusu do
wyłonienia kandydatów na laureatów Nagrody Loreta w
poszczególnych kategoriach; wyłonienie to jest kwitowane
protokołem, sporządzanym przez Gabinet i zatwierdzanym
przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
7) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, korzystając z
pomocy Gabinetu oraz CILP, zaprasza poszczególnych
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8)

9)

10)

11)
12)
13)
14)

kandydatów na laureatów Nagrody Loreta na spotkania, w
trakcie których oświadcza im o zamiarze przyznania nagrody
i zwraca się o wspólne podpisanie uroczystej deklaracji, w
ramach której kandydat wyraża wolę odebrania nagrody jako
wynagrodzenia za wkład w doskonalenie funkcjonalne LP
lub/oraz w zamian za możliwości wykorzystania jego dokonań
dla dobra Lasów Państwowych; w razie potrzeby CILP
konkretyzuje we współpracy z kandydatem na laureatów
Nagrody Loreta sposób wykorzystania ww. dokonań w
ramach przyszłej działalności rozwojowej w LP;
w razie potrzeby CILP we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi DGLP opracowuje i
przedstawia Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych
program działań rozwojowych – w takim zakresie, w jakim w
działaniach tych będą wykorzystywane dokonania kandydatów na laureatów Nagrody Loreta;
termin oraz szczegółowy scenariusz uroczystej gali, o której
mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, ustala decyzja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, projektowana każdorazowo
przez CILP;
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podejmuje decyzję
zarządczą o przyznaniu nagród w poszczególnych kategoriach Nagrody Loreta; przygotowanie projektu tej decyzji
stanowi obowiązek CILP;
wysokość nagród w poszczególnych kategoriach Nagrody
Loreta zostanie podana w decyzji zarządczej Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych;
w trakcie ww. gali Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
wręcza akty przyznania nagród w poszczególnych kategoriach Nagrody Loreta;
środki związane z nagrodami, o których mowa w pkt 10, na
rachunek laureatów przelewa CILP, dopełniając wszelkich
związanych z tym formalności;
koszty ponoszone przez CILP w związku z wykonywaniem
niniejszego zarządzenia, nie wyłączając wszelkich pochodnych od ww. nagród, są finansowane z wykorzystaniem
środków związanych z funduszem leśnym.

§8
Rok 2016 uznaje się za rok, za który w roku 2017 zostaną przyznane pierwsze nagrody w poszczególnych kategoriach Nagrody
Loreta.
§9
Wydział Informatyki DGLP zobowiązuje się do tego, aby korzystając z usługi wewnątrzinstytucjonalnej Zakładu Informatyki Lasów
Państwowych, finansowanej z użyciem środków związanych z
funduszem leśnym, doprowadził bez zbędnej zwłoki do zainstalowania na stronie internetowej DGLP formularza służącego do zgłaszania kandydatów na laureatów Nagrody Loreta.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i poza publikacją w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych i Biuletynie
Informacji Publicznej podlega kolportażowi w LP z wykorzystaniem
sieci intranetowej
§ 11
Z dniem podpisania niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
30 listopada 2005 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Lasów
Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta, zasad i trybu działania
Komisji Konkursowej Nagrody oraz nadania regulaminu przyznawania tej nagrody (GD-013/RP/7/2005).
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski
BILP 4/2016

DECYZJA NR 30
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 22 lutego 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.O.001.4.2016
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 całokształtu obowiązków nałożonych na Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych jako reprezentanta pracodawcy, skutkujących w
szczególności nakazem zapewnienia przez niego należytej funkcjonalności Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) –
postanawiam, co następuje:

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega upublicznieniu z wykorzystaniem, funkcjonującego w ramach DGLP, elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD) lub
doręczeniu do komórek organizacyjnych DGLP funkcjonujących
jeszcze poza tym systemem.

§1
Jako wiążące kierowników komórek organizacyjnych DGLP
przyjmuję ustalenia z narady, która odbyła się w dniu 19 lutego
2016 r., zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika
nie publikujemy – przyp. red.).

1

2

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

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 Dyrektor
Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
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 31
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia zaawansowania realizacji oraz konkretyzacji i aktualizacji niektórych postanowień
Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie „…reaktywacji Komisji Leśno-Drzewnej…” (znak: GD.O.0070.1.2016), zwanego dalej zarządzeniem
GM.800.1.2016
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 – w wykonaniu zadania, o którym mowa
w § 8 ust. 1 pkt 5 Statutu3, uwzględniając przy tym potrzebę konkretyzacji oraz aktualizacji zarządzenia w celu zapewnienia należytego
dalszego wykonywania jego przepisów – postanawiam, co następuje:
§1
1. Biuro Marketingu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
(DGLP), w terminie do 29 lutego 2016 r., w formie notatki służ-

1

2

1

bowej przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych zestawienie tabelaryczne zawierające wyniki wykonania
§ 35 pkt 2 lit. a zarządzenia, dotyczącego identyfikacji, w miarę
możliwości, wszystkich działających na terytorium Polski izb
gospodarczych, stowarzyszeń oraz innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 34 pkt 2 lit. b i c pkt 4 lit. a i b oraz
pkt 6 lit. a tegoż zarządzenia.
2. W notatce, o której mowa w ust. 1, Biuro Marketingu DGLP
przedstawi, do zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego

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”.
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.
W § 8 ust. 1 pkt 5 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określił, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności (...) zasady sprzedaży
drewna przez Lasy Państwowe”.
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Lasów Państwowych, plan dalszych działań zmierzających do
realizacji § 35 pkt 2 lit. a zarządzenia, jeżeli z notatki tej wynikać
będzie potrzeba takich działań.
3. Plan działań, o którym mowa w ust. 2, powinien przewidywać
kolportaż komunikatów w polskich i zagranicznych mediach
branżowych, o którym mowa w § 34 pkt 7 zarządzenia.
§2
Biuro Marketingu DGLP, w terminie do 29 lutego 2016 r.,
w formie notatki służbowej przedstawi do zatwierdzenia przez
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych sprawozdanie z realizacji wykonania § 35 pkt 2 lit. b i pkt 3 oraz § 36 zarządzenia,
łącznie z: (1) podaniem przyczyn ewentualnych opóźnień w wykonaniu tych paragrafów, (2) zaproponowaniem zmienionych terminów
ich realizacji, a także (3) przedstawieniem projektu szczegółowego
scenariusza działań, o których mowa w tychże paragrafach.
§3
1. Uwzględniając ustalenia dokonane w trybie operacyjnym, termin
wykonania § 35 pkt 1 zarządzenia przedłuża się do połowy marca
2016 r., ciężar obowiązku przetworzenia załącznika nr 3 do tego
zarządzenia, w tym: jego skondensowania, dalszego skonkretyzowania oraz zaktualizowania, przenosząc na Biuro Marketingu DGLP.
2. Biuro Marketingu DGLP, w razie takiej potrzeby, może wnioskować do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o przydzielenie Biuru do pomocy doradców Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych w celu zapewnienia wywiązania się z
obowiązku, o którym mowa w ust. 2.
§4
Biuro Marketingu DGLP, uwzględniając ustalenia dokonane w
trybie operacyjnym, w formie notatki służbowej przedstawi do
zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
szczegółowy plan i harmonogram działań, mający na celu pełną
realizację obowiązków nałożonych na Biuro na mocy § 37–41, 46,
48 i 49 zarządzenia.
§5
Biuro Marketingu DGLP zobowiązuje się do dalszej realizacji
zarządzenia z uwzględnieniem treści dyspozycji, jakie m.in. w
ramach zatwierdzania notatek, o których mowa w paragrafach
poprzedzających, będą umieszczane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Otwartym Wykazie Spraw (OWS).
§6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 32
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników
GD.O.001.5.2016
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, wynikającego m.in. z okoliczności, że zgodnie z § 12 Statutu Lasów Państwowych Dyrekcja
Generalna Lasów Państwowych (DGLP) jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, stanowiącą aparat wykonawczy DGLP
– postanawiam, co następuje:
§1
1. Na dzień 1 marca 2016 r., z moim udziałem i moich zastępców,
zwołuję do sali nr 201 w siedzibie DGLP na godzinę 8.00 naradę
kierowników.
2. Oprócz osób, o których mowa w ust. 1, w naradzie kierowników
powinni uczestniczyć:
1) przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Środowiska właściwej w sprawie nadzorowania Lasów Państwowych, jeżeli zechce przyjąć zaproszenie;
2) dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych;
3) dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych;
4) dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych;

1

2

5) dyrektor Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego LP;
6) przewodniczący Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym 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. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
2. W trakcie narady kierowników zapadną ustalenia co do ewentualnej kontynuacji narady w kolejnych dniach.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

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 Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
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 33
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany składu Rady Naukowo-Społecznej
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Olsztyńskie”
OE.7160.6.1.2016
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 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z art. 13b
ust. 4 ustawy o lasach3 – postanawiam, co następuje:
§1
Na wniosek Przewodniczącego Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Olsztyńskie” poparty przez
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie
zmieniam skład Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „Lasy Olsztyńskie”, powołując Pana Jana Karetko –
Przewodniczącego Rady Społeczno-Konsultacyjnej przy Wydziale
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-

1

2

3

-Mazurskiego, byłego wieloletniego Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych – w skład Rady.
§2
Skład osobowy Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „Lasy Olsztyńskie” powołanej decyzją nr 18 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 marca 2015 r. nie
ulega innym zmianom.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

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”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Art. 13b. ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym”.

DECYZJA NR 34
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 2 marca 2016 r.
w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
w trakcie narady odbytej w Warszawie w dniu 26 lutego 2016 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
dyrektorami zakładów o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, ogólnokrajowych organizacji
związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi osobami
GD.O.0050.2.2016
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 – postanawiam, co następuje:

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega doręczeniu do dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym oraz kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

§1
Jako wiążące dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym oraz kierowników
komórek organizacyjnych DGLP przyjmuję ustalenia z narady,
o której mowa w tytule decyzji, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

1

2

3

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 Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
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.
Przepis art. 33 ust. 2 pkt. 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
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DECYZJA NR 35
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 2 marca 2016 r.
w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym
GD.O.0050.3.2016
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. 33 ust. 2 pkt 1a ustawy o lasach3 – postanawiam, co następuje:
§1
1. Na dzień 10 marca 2016 r., z moim udziałem i udziałem: moich
zastępców, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym oraz kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych (DGLP) na godzinę 10.00 do siedziby Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, ulica
Grójecka 127, sala 201, zwołuję pod moim przewodnictwem
naradę dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów Lasów Państwowych o
zasięgu krajowym, zwaną dalej naradą. Do udziału w naradzie,
o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zaprasza się przedstawicieli central związkowych i przewodniczącego Rady
Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych.
2. Szefowa Gabinetu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
zwróci się z prośbą o udział w naradzie przedstawiciela departamentu właściwego w Ministerstwie Środowiska w sprawach leśnictwa.
3. W zależności od potrzeb do udziału w naradzie mogą być zaproszone inne osoby – stosownie do roboczych ustaleń w tym
zakresie.
§2
Agenda narady obejmuje następujące zagadnienia:
1. Problematyka zasięgu terytorialnego nadleśnictw.
2. Naniesienia turystyczne na gruntach Lasów Państwowych.
3. Sprawa certyfikacji gospodarki leśnej.
4. Problematyka inwentaryzacji przyrodniczej oraz planów
zadań ochronnych.
5. Potrzeba kompleksowego uregulowania kwestii tytułów
władania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa we
władaniu LP.
6. Problem leśnych gospodarstw węglowych.
7. Problematyka leśnych kompleksów promocyjnych.
8. Sprawa wezwania Związku Producentów Audio Video do
podpisania umowy na odtworzenie fonogramów i wideogramów muzycznych drogą programu radiowego lub telewizyjnego w pokojach hotelowych.
9. Problematyczny tytuł udostępnienia gruntów na terenie
RDLP w Zielonej Górze.
10. Wyniki pracy Zespołu kontrolingu terenowego.
11. Sprawy różne i bieżące.

§3
1. Ustala się następujące zasady przebiegu narady:
1) przewodniczenie naradzie przypada Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych;
2) realizację każdego z punktów porządku narady będzie rozpoczynać wprowadzenie dokonywane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
3) po każdym ww. wprowadzeniu, ze wskazania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, następować będzie co
najwyżej pięciominutowe uszczegółowienie danego z
punktów porządku narady;
4) po każdym wystąpieniu i uszczegółowieniu będzie odbywać
się dyskusja lub odnoszenie się do poruszonych kwestii;
5) przerwy w przebiegu narady są ogłaszane z inicjatywy przewodniczącego naradzie lub na wniosek;
6) w ramach podsumowania narady Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych sformułuje robocze wersje ustaleń.
2. Gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w ciągu 2
dni od zakończenia narady, przygotuje projekt decyzji Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jej ustaleń.
Decyzja w sprawie ustaleń z narady zostanie podana do wiadomości z wykorzystaniem intranetu, a docelowo będzie przedmiotem publikacji w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.
§4
1. Uczestników narady, zatrudnionych w LP, w tym kierowników
komórek organizacyjnych DGLP, zobowiązuję do przygotowania
się do ewentualnych, co najwyżej pięciominutowych wystąpień
uszczegóławiających poszczególne punkty porządku narady.
2. Dyrektora zakładu Lasów Państwowych o zasięgu krajowym,
działającego pod firmą Centrum Informacyjnego Lasów
Państwowych, zobowiązuję do zapewnienia rejestracji przebiegu narady na potrzeby tworzącej się leśnej telewizji internetowej.
§5
1. Koszty związane z naradą są kosztami działania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, finansowanymi z wpłat nadleśnictw na utrzymanie tych jednostek organizacyjnych LP.
§6
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 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) 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. 2 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
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DECYZJA NR 37
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 marca 2016 r.
w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników
GD.O.001.6.2016
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 okoliczności, że zgodnie z § 12 Statutu Lasów Państwowych Dyrekcja
Generalna Lasów Państwowych (DGLP) jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, stanowiącą aparat wykonawczy DGLP
– postanawiam, co następuje:
§1
1. Na dzień 17 marca 2016 r., z moim udziałem i moich zastępców,
zwołuję do sali nr 201 w siedzibie DGLP na godzinę 8.00 naradę
kierowników.
2. Oprócz osób, o których mowa w ust. 1, w naradzie kierowników
powinni uczestniczyć:
1) przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Środowiska właściwej w sprawie nadzorowania Lasów Państwowych, jeżeli zechce przyjąć zaproszenie;
2) dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych;
3) dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych;
4) dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych;

1

2

5) dyrektor Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego LP;
6) przewodniczący Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym 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. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
2. W trakcie narady kierowników zapadną ustalenia co do ewentualnej kontynuacji narady w kolejnych dniach.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

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 Dyrektor
Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
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 38
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie narady gospodarczej dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczych kierujących
nadleśnictwami władającymi gruntami znajdującymi się w granicach leśnych kompleksów promocyjnych
OE.0050.1.2016
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. 33 ust. 2 pkt 1a ustawy o lasach3 – postanawiam, co następuje:

1

2

3

§1
1. Na dzień 5 maja 2016 r., na godzinę 10.00 do siedziby
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie,
ulica Grójecka 127, sala 201, zwołuję pod moim przewodnictwem naradę gospodarczą dyrektorów regionalnych dyrekcji

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 Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
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.
Przepis art. 33 ust. 2 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
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Lasów Państwowych oraz nadleśniczych kierujących nadleśnictwami władającymi gruntami znajdującymi się w granicach leśnych kompleksów promocyjnych, zwaną dalej
naradą.
2. W naradzie wezmą udział wyznaczeni przeze mnie zastępcy
dyrektora generalnego, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, nadleśniczowie kierujący nadleśnictwami znajdującymi się w granicach leśnych kompleksów promocyjnych,
pracownicy Wydziału Edukacji i Udostępniania Lasu DGLP oraz
Wydziału Ochrony Przyrody, Wydziału Ochrony Lasu, Wydziału
Urządzania Lasu.
3. W zależności od potrzeb do udziału w naradzie mogą być zaproszone inne osoby – stosownie do roboczych ustaleń w tym
zakresie.
§2
Agenda narady obejmuje następujące zagadnienia:
1. Problematyka doprecyzowania interpretacji zapisów ustawy
o lasach dotyczących LKP.
2. Jasne zdefiniowanie, na czym polega promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody na
obszarach LKP.
3. Omówienie statusu LKP jako obszarów funkcjonalnych.
4. Doprecyzowanie formy jednolitego programu gospodarczo-ochronnego, określenie wytycznych jego sporządzania i
zasad jego zatwierdzania.
5. Ustalenie zasad powoływania rad naukowo-społecznych.
6. Problem leśnych gospodarstw węglowych.
7. Omówienie możliwości ustanowienia odrębnych zasad
planowania i kontroli dla nadleśnictw wchodzących w skład
LKP.
8. Sprawy różne i bieżące z zakresu funkcjonowania LKP.
§3
1. Ustala się następujące zasady przebiegu narady:
1) przewodniczenie naradzie przypada Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych;
2) realizację każdego z punktów porządku narady będzie rozpoczynać wprowadzenie dokonywane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
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3) po każdym ww. wprowadzeniu, ze wskazania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, następować będzie co
najwyżej pięciominutowe uszczegółowienie danego z
punktów porządku narady;
4) po każdym wystąpieniu i uszczegółowieniu będzie odbywać
się dyskusja lub odnoszenie się do poruszonych kwestii;
5) przerwy w przebiegu narady są ogłaszane z inicjatywy przewodniczącego naradzie lub na wniosek;
6) w ramach podsumowania narady Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych sformułuje robocze wersje ustaleń.
2. Wydział Edukacji i Udostępniania Lasu przygotuje projekt zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie
leśnych kompleksów promocyjnych na podstawie ustaleń
narady. Zarządzenie w sprawie leśnych kompleksów promocyjnych zostanie podane do wiadomości z wykorzystaniem intranetu, a docelowo będzie przedmiotem publikacji w Biuletynie
Informacyjnym Lasów Państwowych.
§4
1. Uczestników narady, zatrudnionych w LP, w tym kierowników
komórek organizacyjnych DGLP zaproszonych do udziału w
naradzie, zobowiązuję do przygotowania się do ewentualnych,
co najwyżej pięciominutowych wystąpień uszczegóławiających
poszczególne punkty porządku narady.
§5
1. Koszty związane z naradą są kosztami działania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, finansowanymi z wpłat nadleśnictw na utrzymanie tych jednostek organizacyjnych LP.
§6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski
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DECYZJA NR 39
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
w trakcie narady odbytej w Warszawie w dniu 10 marca 2016 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
dyrektorami zakładów o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, ogólnokrajowych organizacji
związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi osobami
GD.O.0050.3.2016
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 – postanawiam, co następuje:

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega doręczeniu do dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym oraz kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

§1
Jako wiążące dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym oraz kierowników
komórek organizacyjnych DGLP przyjmuję ustalenia z narady, o
której mowa w tytule decyzji, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

1

2

3

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 Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
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.
Przepis art. 33 ust. 2 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.

DECYZJA NR 40
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją
w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie
OR.0180.1.2016
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 – w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych m.in. przepisem art. 33
ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach3, a także w związku z § 3 ust. 2
Instrukcji kancelaryjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego

1

2

3

4

Lasy Państwowe, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 66
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada
2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej oraz
Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe4 – postanawiam, co następuje:

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”.
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.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
Przepis § 3 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej stanowi, ze Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wskazuje który z systemów wykonywania czynności kancelaryjnych
jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe.
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§1
1. Z dniem 1 kwietnia 2016 r. wprowadza się system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) jako podstawowy system
kancelaryjny dokumentujący przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krakowie.
2. Dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw
jest prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego systemu
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego (EZD PUW) zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
3. Sprawy niezakończone, które były prowadzone w sposób tradycyjny, po wskazaniu systemu EZD dalej prowadzone są w
systemie tradycyjnym.
§2
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie
zobowiązuję w terminie do 30 dni od daty określonej w § 1 ust. 1
niniejszej decyzji do dostosowania wewnętrznych uregulowań
obowiązujących w biurze Regionalnej Dyrekcji LP do elektronicznego zarządzania dokumentacją, w szczególności do wskazania:
1) wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w biurze RDLP
poprzez określenie klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt
PGL LP, które będą prowadzone w systemie tradycyjnym;
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2) zakresu dostępu do danych zawartych w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), niezbędnego do
pełnienia obowiązków służbowych przez poszczególnych
pracowników biura RDLP;
3) koordynatora czynności kancelaryjnych – pracownika odpowiedzialnego za bieżący nadzór nad funkcjonowaniem
systemu EZD.
§3
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie
podejmuje decyzję w zakresie wprowadzania elektronicznego
zarządzania dokumentacją z wykorzystaniem informatycznego
narzędzia EZD PUW jako podstawowego systemu kancelaryjnego
w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych w porozumieniu z
właściwymi komórkami organizacyjnymi Dyrekcji Generalnej LP.
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2016 r. i podlega opublikowaniu w Biuletynie
Informacyjnym Lasów Państwowych.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski
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DOROCZNA NAGRODA LASÓW PAŃSTWOWYCH
IM. DYREKTORA ADAMA LORETA
Na mocy zarządzenia nr 18 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 15 marca 2016 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
ogłasza kolejną edycję Dorocznej Nagrody Lasów Państwowych
im. Dyrektora Adama Loreta za rok 2016

Kategorie
1. Najlepsze zrealizowane przedsięwzięcie (zrealizowany zbiór
przedsięwzięć) w zakresie popularyzacji, ochrony i doskonalenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz modelu
organizacyjno-prawnego polskiego leśnictwa.
2. Najbardziej doniosła, z punktu widzenia wiedzy podstawowej
lub/oraz przydatności praktycznej, zakończona i zrealizowana
na terytorium RP praca naukowa dotycząca szeroko rozumianego leśnictwa.
3. Człowiek Roku Polskich Lasów.
Tryb zgłaszania prac
1. Każdy, kto poweźmie informację o niniejszym zarządzeniu,
może zgłaszać kandydata (kandydatów) na laureata Nagrody
Loreta.
2. Podstawą rozpatrzenia zgłoszenia kandydata (kandydatów) jest
poprawnie wypełniony formularz internetowy (http://www.lasy.
gov.pl/informacje/aktualnosci/nagroda-im-dyrektora-adama-loreta).
3. Zgłoszenia kandydatów mogą być dokonywane do końca pierwszego kwartału 2017 roku.
4. Kandydatem nie może być osoba będąca w ciągu całego 2016
roku czynnym pracownikiem jednostki organizacyjnej Lasów
Państwowych ze stosunku pracy.
5. Prace zgłaszane w kategorii I powinny mieć charakter: programu
telewizyjnego, audycji radiowej, publikacji w mediach tradycyjnych i internetowych, wystąpienia publicznego, akcji, w tym
imprezy masowej lub podobnych działań, jeżeli ich efektem było:
spopularyzowanie, doprowadzenie do zachowania lub/oraz
udoskonalenia w Polsce trwale zrównoważonej gospodarki
leśnej oraz modelu organizacyjno-prawnego polskiego leśnictwa.
Do zgłoszenia, poza szczegółowym opisem, należy dołączyć
plik video lub audio, publikację, wystąpienie, zdjęcia z akcji lub
inne materiały dokumentujące przedsięwzięcie.
6. Prace zgłaszane w kategorii II powinny mieć charakter pracy
naukowej, przez którą w szczególności należy rozumieć:
a) utwór, w rozumieniu przepisów o prawach autorskich i
prawach pokrewnych, oraz wszelkie własności intelektualne
niebędące własnościami przemysłowymi;
b) własność przemysłową w rozumieniu stosownych przepisów;
c) własność intelektualną niebędącą utworem lub własnością przemysłową – jeżeli jest nośnikiem nowych zasobów wiedzy lub/oraz
może zostać wykorzystana (została wykorzystana) do istotnego
udoskonalenia funkcjonalnego polskiego, szeroko rozumianego
leśnictwa, nie wyłączając ochrony przyrody w lasach.
Zgłoszenie poza streszczeniem powinno zawierać pełną dokumentację w pliku doc lub pdf.
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7. W kategorii III status Człowieka Roku Polskich Lasów może
uzyskać osoba (z wyjątkiem pkt 4), która całokształtem swojej
aktywności, na różnych jej polach, w tym na polu zawodowym,
społecznym i politycznym, przyczyniła się w sposób niekwestionowany do niedopuszczenia do naruszenia sprawdzonego
przez dziesięciolecia modelu organizacyjno-prawnego polskiego
leśnictwa lub/oraz jego doniosłego udoskonalenia.
Tryb wyłaniania laureatów
1. Nadesłane prace ocenia Kapituła Nagrody Loreta wybrana
zgodnie z zarządzeniem nr 18.
2. Na początku drugiego kwartału 2017 roku Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych zwołuje posiedzenie Kapituły, która – po
zapoznaniu się z prezentacją będącą przetworzeniem zgłoszeń
– w drodze consensusu wyłania laureatów, co kwitowane jest
protokołem.
3. Protokół z prac Kapituły zatwierdzany jest przez Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych.
4. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zaprasza poszczególnych kandydatów na laureatów Nagrody Loreta na spotkania, w
trakcie których oświadcza im o zamiarze przyznania Nagrody
Loreta i zwraca się o wspólne podpisanie uroczystej deklaracji,
w ramach której kandydat wyraża wolę odebrania nagrody jako
wynagrodzenia za wkład w doskonalenie funkcjonalne LP lub/
oraz w zamian za możliwości wykorzystania jego dokonań dla
dobra Lasów Państwowych.
5. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podejmuje decyzję
zarządczą o przyznaniu nagród w poszczególnych kategoriach
Nagrody Loreta.
Przewidywane nagrody
1. W kategorii I przewiduje się pierwszą nagrodę w wysokości
20 tys. zł oraz wyróżnienia o łącznej wartości nie przekraczającej 30 tys. złotych.
2. W kategorii II przewiduje się pierwszą nagrodę w wysokości
20 tys. zł oraz wyróżnienia o łącznej wartości nie przekraczającej 30 tys. złotych.
3. W kategorii III przewiduje się pierwszą nagrodę w wysokości
20 tys. zł.
4. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zastrzega sobie prawo
innego podziału nagród, a w szczególności nieprzyznania żadnej
nagrody, bez podania przyczyn.
Wręczenie Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama
Loreta
Akty przyznania nagród w poszczególnych kategoriach wręcza
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w ramach obchodów
Święta Lasu 2017.
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Kudypy
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2100), Nadleśnictwo Kudypy informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości gruntowych
na podstawie zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, pismo z dnia 2 marca 2016 r.,
znak spr. ZS.2261.2.2016.

Data zgody
na zamianę

2.03.2016 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

07-09-1-13-720-a

28-14-112-0013-3377/4

Ls

0,3732

227 970

0,3732

227 970

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Ls V

1,7300

Ls VI

1,1400

Lz VI

0,0200

N

0,2600

Ls V

2,9400

N

0,2700

Razem:
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

28-14-112-0014-1
Osoba prywatna
28-14-112-0014-3
Razem:

6,3600

236 100

236 100

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Kudypy
mgr inż. Alfred Szlaski

									
									
Kudypy, 8 marca 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom
Nadleśnictwo Skarżysko
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r.
w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst ujednolicony:
Dz. U. z 2015 r. poz. 2100), Nadleśnictwo Skarżysko informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Gminą
Jastrząb. Na przeprowadzenie zamiany gruntów nadleśnictwo uzyskało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Radomiu (pismo z dnia 29 lutego 2016 r., znak: ZS.2261.1.2016).
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 7 marca 2016 r.
Data zgody
na zamianę
29-02-2016 r.
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Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny
13-3-11-60

-n -00

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

14-30-0055-012-841

Bi

0,6400

74 880,00
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Jastrząb

14-20-022-0002-82/2

Ls

0,7508

62 639,00

Nadleśniczy
										
Nadleśnictwa Skarżysko
									
mgr inż. Zbigniew Dąbrowski
Skarżysko-Kamienna, 7 marca 2016 r.										
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OGŁOSZENIA

***
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 (GK-125-2/98) Nadleśnictwo
Lipinki (RDLP Zielona Góra) unieważnia zagubioną legitymację służbową nr 3 z 2014 roku pracownika Służby Leśnej,
wystawioną na nazwisko: Andrzej Balak – leśniczy.

***
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 (GK-125-2/98) Nadleśnictwo Lesko z
siedzibą w Łączkach (RDLP Krosno) unieważnia zagubioną
legitymację służbową nr 2/2012 pracownika Służby Leśnej,
wystawioną na nazwisko: Mariusz Sudoł – leśniczy.

Nadleśniczy
Jan Lesser

Nadleśniczy
mgr inż. Józef Kosiba

Żary, 19 lutego 2016 r.

Łączki, 7 marca 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 (GK-125-2/98) Nadleśnictwo
Śnieżka w Kowarach (RDLP Wrocław) unieważnia utraconą
legitymację służbową nr 04/2008 pracownika Służby Leśnej,
wystawioną na nazwisko: Maciej Kulik.

Kowary, 22 lutego 2016 r.
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Jarosław Zając
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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

Cennik reklam

Obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku
„Głos Lasu”

„Biuletyn Informacyjny LP”

Wymiar pisma: 205 x 285 plus spady po 5 mm
Rodzaj reklamy

Miejsce
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

Cała kolumna

Wkładki dostarczone przez zamawiającego*)
*)

Cena
zł netto
+ 23% VAT

Rodzaj reklamy

Miejsce

Cena
zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna
205 x 285
Wymiar zadruku kolumny
190 x 250
1/2 kolumny

II i III strona okładki

2000

IV strona okładki

2500

wewnątrz numeru

1800

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

3500
0,60 zł za szt..

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

„Echa Leśne”
Wymiar pisma: 210 x 255 plus spady po 5 mm
Rodzaj ogłoszenia

Miejsce
IV strona okładki

4200

1/2 kolumny
1/3 kolumny

wewnątrz numeru
wewnątrz numeru
wewnątrz numeru

3500
1900
1400

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

1000

1/6 kolumny

wewnątrz numeru

700

1/12 kolumny

wewnątrz numeru

350

Artykuł
promocyjny

1 kolumna

Cała kolumna

Wkładki dostarczone przez zamawiajacego*)
*)

Cena
zł netto
+ 23% VAT

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.

3500
0,60 zł za szt.

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

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

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
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