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ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 21 czerwca 2016 r. do 15 lipca 2016 r.)

l Zarządzenie nr 32 z dnia 23 czerwca  2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
18 lutego 2016 r. w sprawie powołania  stałych zespołów osłony naukowej (OR.003.2.2016)

l Zarządzenie nr 33 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie terminu wdrożenia Zarządzenia nr 15 z dnia 8 marca 2016 r. dotyczącego 
systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (GK.166.307.2016)

l Zarządzenie nr 34 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostkach organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2015 rok (EG.0210.1.2016)

l Zarządzenie nr 35 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępnienia drzewostanów siecią szlaków operacyjnych w jednostkach orga-
nizacyjnych Lasów Państwowych (OR.5113.1.2016)

l Zarządzenie nr 36 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy 
w Straży Leśnej (GS.0210.3.2016)

l Zarządzenie nr 37 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych na 2016 rok (EK.0210.1.2016)

l Zarządzenie nr 38 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 
czerwca 2016 r. w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji wspólnego przedsięwzięcia w 
zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i mienia na terenie nadleśnictw objętych obchodami Światowych Dni Młodzieży 
(GS.0210.4.2016)

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 18 czerwca 2016 r. do 11 sierpnia 2016 r.)

l Decyzja nr 369 z dnia 22 czerwca 2016  r. w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Rolniczemu im. H. Kołłątaja w Krakowie usługi badawczej 
pod nazwą „Zasady kolekcjonowania zaabsorbowanego węgla w drewnie gorszej jakości pochodzącego z posuszowych drzewo-
stanów świerkowych i sosnowych” (OR.5001.27.1.2016)

l Decyzja nr 370 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie 
narady odbytej w Warszawie w dniu 17 czerwca 2016 r.  z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami 
zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przed-
stawicielami Ministerstwa Środowiska, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zapro-
szonymi osobami (GD.0050.2.2016)

l Decyzja nr 371 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie 
narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informa-
cyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka 
Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.13.2016)

l Decyzja nr 372 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym (ZG.7000.1.2016)

l Decyzja nr 373 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Skwierzyna do Grecji” organizowanej przez Nadleśnictwo Skwierzyna (GK.166.305.2016)

l Decyzja nr 374 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Święto Lasu” organizowanej przez Nadleśnictwo Leżajsk  (GK.166.304.2016)

l Decyzja nr 375 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Oleszyce do Rygi, Tallina, Helsinek, Puszczy Białowieskiej” organizowanej przez 
Nadleśnictwo Oleszyce  (GK.166.303.2016)

l Decyzja nr 376 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne do Rymień” organizowanej przez Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne 
(GK.166.301.2016)

l Decyzja nr 377 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Narol do Rumunii” organizowanej przez Nadleśnictwo Narol (GK.166.302.2016)
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l Decyzja nr 378 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Sucha do Austrii” organizowanej przez Nadleśnictwo Sucha (GK.166.300.2016)

l Decyzja nr 379 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Krynki (GK.166.299.2016)

l Decyzja nr 380 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Lubsko na Węgry” organizowanej przez Nadleśnictwo Lubsko  (GK.166.297.2016)

l Decyzja nr 381 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „VI Zawody Jeździeckie o Memoriał Leśnika Kawalerzysty Majora WP Nadleśniczego Antoniego Puszeta” organizowanej przez 
Nadleśnictwo Rajgród (GK.166.299.2016)

l Decyzja nr 382 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Solec Kujawski (GK.166.296.2016)

l Decyzja nr 383 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Spotkanie integracyjne pracowników Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski” organizowanej przez Nadleśnictwo Ostrowiec 
Świętokrzyski  (GK.166.295.2016)

l Decyzja nr 384 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Kolbudy do Rumunii” organizowanej przez Nadleśnictwo Kolbudy  (GK.166.294.2016)

l Decyzja nr 385 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Piknik rodzinny pracowników i emerytów Nadleśnictwa Trzciel” organizowanej przez Nadleśnictwo Trzciel  (GK.166.293.2016)

l Decyzja nr 386 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Pielgrzymka leśników na Jasną Górę” organizowanej przez Nadleśnictwo Resko  (GK.166.292.2016)

l Decyzja nr 387 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Pożegnanie pracownika kończącego pracę zawodową w Nadleśnictwie Różańsko” organizowanej przez Nadleśnictwo 
Różańsko  (GK.166.291.2016)

l Decyzja nr 388 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Ośno Lubuskie do Czech i Austrii” organizowanej przez Nadleśnictwo Ośno Lubuskie  
(GK.166.290.2016)

l Decyzja nr 389 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Spotkanie rekreacyjno-integracyjne pracowników Nadleśnictwa Goleniów” organizowanej przez Nadleśnictwo Goleniów  
(GK.166.289.2016)

l Decyzja nr 390 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Choszczno  (GK.166.288.2016)

l Decyzja nr 391 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Spotkanie integracyjne pracowników Nadleśnictwa Międzyrzecz” organizowanej przez Nadleśnictwo Międzyrzecz  
(GK.166.287.2016)

l Decyzja nr 392 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „IV Rodzinny Piknik Strzelecki Pracowników Nadleśnictwa Smolarz” organizowanej przez Nadleśnictwo Smolarz  
(GK.166.286.2016)

l Decyzja nr 393 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Mirosławiec” (GK.166.285.2016)

l Decyzja nr 394 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Krzyż na Podhale” organizowanej przez Nadleśnictwo Krzyż  (GK.166.284.2016)

l Decyzja nr 395 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dni Lasu” organizowanej przez Nadleśnictwo Rudziniec  (GK.166.282.2016)

l Decyzja nr 396 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Spotkanie integracyjne pracowników Nadleśnictwa Tułowice” organizowanej przez Nadleśnictwo Tułowice  (GK.166.281.2016)

l Decyzja nr 397 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Zawadzkie do Zakopanego” organizowanej przez Nadleśnictwo Zawadzkie  
(GK.166.280.2016)
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l Decyzja nr 398 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Spotkanie integracyjne pracowników Nadleśnictwa Ustroń” organizowanej przez Nadleśnictwo Ustroń  (GK.166.279.2016)

l Decyzja nr 399 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Węgierska Górka do Krakowa” organizowanej przez Nadleśnictwo Węgierska Górka  
(GK.166.278.2016)

l Decyzja nr 400 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Żołędowo  (GK.166.277.2016)

l Decyzja nr 401 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Spotkanie rekreacyjno-integracyjne pracowników Nadleśnictwa Dąbrowa” organizowanej przez Nadleśnictwo Dąbrowa  
(GK.166.277.2016)

l Decyzja nr 402 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Puławy do Lwowa i Beskidu Skolskiego” organizowanej przez Nadleśnictwo Puławy  
(GK.166.276.2016)

l Decyzja nr 403 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Święto Lasu” organizowanej przez Nadleśnictwo Puławy  (GK.166.276.2016)

l Decyzja nr 404 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka pracowników Nadleśnictwa Puławy” organizowanej przez Nadleśnictwo Puławy  
(GK.166.276.2016)

l Decyzja nr 405 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Józefów  (GK.166.275.2016)

l Decyzja nr 406 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Świdnica  (GK.166.274.2016)

l Decyzja nr 407 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Bytów  (GK.166.272.2016)

l Decyzja nr 408 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzy-
szącej szkoleniu dla pracowników Służby Leśnej pod nazwą własną „Gospodarowanie populacją zwierzyny w kontekście ochrony lasu 
przed szkodami…” organizowanej przez Nadleśnictwo Drawsko  (GK.166.271.2016)

l Decyzja nr 409 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „VIII Zawody Strzeleckie Leśników Powiatu Drawskiego” organizowanej przez Nadleśnictwo Drawsko  (GK.166.270.2016)

l Decyzja nr 410 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Pożegnanie pracowników kończących pracę zawodową w Nadleśnictwa Krucz” organizowanej przez Nadleśnictwo Krucz  
(GK.166.283.2016)

l Decyzja nr 411 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 95 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 grudnia 
2015 r. w sprawie: (1) ustalenia, do czasu nowelizacji Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP), 
zakresu obowiązków oraz uprawnień zastępców Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, (2) uszczegółowienia niektórych 
aspektów zarządzania korespondencją pozaksięgową, (3) podjęcia prac nad zmianą Regulaminu organizacyjnego DGLP 
(OR.012.4.2016)

l Decyzja nr 412 z dnia 28 czerwca 2016  r. w sprawie zlecenia Instytutowi Dendrologii Polskiej Akademii Nauk usługi badawczej pod 
nazwą „Analiza pochodzenia świerka pospolitego w nadleśnictwach: Białowieża, Browsk i Hajnówka” (OR.5001.28.1.2016)

l Decyzja nr 413 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2015 rok (EG.0210.1.2016). RDLP w Białymstoku

l Decyzja nr 414 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2015 rok (EG.0210.1.2016). RDLP w Katowicach

l Decyzja nr 415 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2015 rok (EG.0210.1.2016). RDLP w Krakowie

l Decyzja nr 416 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2015 rok (EG.0210.1.2016). RDLP w Krośnie

l Decyzja nr 417 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2015 rok (EG.0210.1.2016). RDLP w Lublinie
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l Decyzja nr 418 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2015 rok (EG.0210.1.2016). RDLP w Łodzi

l Decyzja nr 419 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2015 rok (EG.0210.1.2016). RDLP w Olsztynie

l Decyzja nr 420 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2015 rok (EG.0210.1.2016). RDLP w Pile

l Decyzja nr 421 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2015 rok (EG.0210.1.2016). RDLP w Poznaniu

l Decyzja nr 422 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2015 rok (EG.0210.1.2016). RDLP w Szczecinie

l Decyzja nr 423 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2015 rok (EG.0210.1.2016). RDLP w Szczecinku

l Decyzja nr 424 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2015 rok (EG.0210.1.2016). RDLP w Toruniu

l Decyzja nr 425 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2015 rok (EG.0210.1.2016). RDLP we Wrocławiu

l Decyzja nr 426 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2015 rok (EG.0210.1.2016). RDLP w Zielonej Górze

l Decyzja nr 427 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2015 rok (EG.0210.1.2016). RDLP w Gdańsku

l Decyzja nr 428 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2015 rok (EG.0210.1.2016). RDLP w Radomiu

l Decyzja nr 429 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2015 rok (EG.0210.1.2016). RDLP w Warszawie

l Decyzja nr 430 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2015 rok (EG.0210.1.2016). Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

l Decyzja nr 431 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2015 rok (EG.0210.1.2016). Ośrodek Techniki Leśnej

l Decyzja nr 432 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2015 rok (EG.0210.1.2016). Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych

l Decyzja nr 433 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2015 rok (EG.0210.1.2016). Zakład Informatyki Lasów Państwowych

l Decyzja nr 434 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych za 2015 rok (EG.0210.1.2016). Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

l Decyzja nr 435 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.14.2016)

l Decyzja nr 436 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Kaliska do Barcelony” organizowanej przez Nadleśnictwo Kaliska  (GK.166.314.2016)

l Decyzja nr 437 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „35 Piknik Country & Folk Mrągowo” organizowanej przez Nadleśnictwo Gościno  (GK.166.310.2016)

l Decyzja nr 438 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie” organizowanej przez RDLP w Krakowie (GK.166.313.2016)

l Decyzja nr 439 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „II Włóczęga Nocą” organizowanej przez Nadleśnictwo Kwidzyn  (GK.166.312.2016)

l Decyzja nr  440 z dnia 30 czerwca  2016  r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa usługi badawczej pod nazwą „Moni-
toring lasu – ocena stanu lasów w Polsce” (OR.5001.29.1.2016) 
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l Decyzja nr 441  z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym (ZG.7000.2.2016)

l Decyzja nr 442 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Kwidzyn na międzynarodową wystawę »Zieleń to życie« do Warszawy” organizowanej 
przez Nadleśnictwo Kwidzyn  (GK.166.306.2016)

l Decyzja nr 443 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Wycieczka dla pracowników Nadleśnictwa Rajgród na Lubelszczyznę” organizowanej przez Nadleśnictwo Rajgród  
(GK.166.308.2016)

l Decyzja nr 444 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „X Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej” organizowanej przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka   (GK.166.308.2016)

l Decyzja nr 445 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Kalisz Pomorski  (GK.166.315.2016)

l Decyzja nr 446 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Dzień Leśnika” organizowanej przez Nadleśnictwo Głusko  (GK.166.316.2016)

l Decyzja nr 447 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Turniej Leśników Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Szczecinie i Szczecinku” organizowanej przez Nadleś- 
nictwo Szczecinek (GK.166.311.2016)

l Decyzja nr 448 z dnia 1 lipca  2016 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej, z zakresu 
przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej „Usługi usuwania broni oraz amunicji”, w Nadleśnictwie Jawor (GI.0210.8.2016)

l Decyzja nr 449 z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Spotkanie integracyjne pracowników Nadleśnictwa Łobez” organizowanej przez Nadleśnictwo Łobez (GK.166.317.2016)

l Decyzja nr 450 z dnia 7  lipca 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 Rozwo-
jowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych  (GD.001.14.2016)

l Decyzja nr 451 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „XXIX Mistrzostwa Polski Leśników w Brydżu Sportowym” organizowanej przez RDLP w Olsztynie (GK.166.318.2016)

l Decyzja nr 452 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów 
zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym (GD.0050.3.2016)

l Decyzja nr 453 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie prowadzenia okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych 
organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów na terenie Puszczy Białowieskiej (ZP.722.15.2016)

l Decyzja nr 454 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą 
własną „Regionalne Zawody Drwali o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie” organizowanej przez 
Nadleśnictwo Dobrocin  (GK.166.319.2016)

l Decyzja nr 455 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie prowadzenia okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych 
organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów na terenie drugiego zgrupowania nadleśnictw (ZP.722.12.2016) 

l Decyzja nr 456 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia programu rozwojowego jako wspólnego przedsięwzięcia jednostek orga-
nizacyjnych Lasów Państwowych (OR.011.1.2016)

l Decyzja nr 457 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady 
odbytej w Warszawie w dniu 12 lipca 2016 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów o zasięgu 
krajowym i regionalnym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawicielami Minister-
stwa Środowiska, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi osobami 
(GD.0050.3.2016)

l Decyzja nr 458 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe na rok 2017 (EP.0300.2.1.2016) 

l Decyzja nr 459 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia pakietu działań do objęcia finansowaniem, z wykorzystaniem środków 
związanych z funduszem leśnym, w parkach narodowych w 2016 roku (ZP.0210.1.2016)

l Decyzja nr 460 z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej skargowej 
z zakresu działalności Nadleśniczego Nadleśnictwa Osie (GI.0210.10.2016)
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l Decyzja nr 461 z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej, zwanej  
w dalszej części niniejszej decyzji kontrolą (GI.0210.11.2016)

l Decyzja nr 462 z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli problemowej, zwanej 
w dalszej części niniejszej decyzji kontrolą (GI.0210.12.2016)

l Decyzja nr 463 z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej w zakresie 
rozpatrzenia skargi, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji kontrolą (GI.0210.9.2016)

l Decyzja nr 464 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej, zwanej w 
dalszej części niniejszej decyzji kontrolą (GI.0210.14.2016)

l Decyzja nr 465 z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych, przy wsparciu meryto-
rycznym Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy, kontroli doraźnej skargowej z zakresu prac pracowniczych, w biurze RDLP w Krakowie 
(GI.0210.13.2016)

l Decyzja nr 466 z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników  (GD.001.15.2016)

l Decyzja nr 467 z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Rolniczemu im. H. Kołłątaja w Krakowie usługi badawczej 
pod nazwą „Cybernetyczne zasady prowadzenia cięć trzebieżowych w drzewostanach sosnowych wprowadzonych na tereny popoża-
rowe” (OR.5001.31.1.2016)

l Decyzja nr 468 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej, zwanej 
w dalszej części niniejszej decyzji kontrolą (GI.0210.15.2016)

l Decyzja nr 469 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie refundacji kosztów związanych z rozliczeniem umowy EZ.0290.1.21.2015 z dnia 
18.05.2015 r. (Kampinoski Park Narodowy) (ZP.0210.1.2016)

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 32
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 23 czerwca 2016  r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie powołania stałych  zespołów osłony naukowej

OR.003.2.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w związku z § 62 i § 103 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 
pkt 34 i 65 ustawy o lasach – postanawia się, co następuje:

 
§ 1

W ramach funkcjonujących zespołów doradczo-pomocniczych 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych powołuje się Zespół 
ds. modelowania zjawisk i procesów zachodzących w leśnictwie.

§ 2
W Zarządzeniu nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-

wych z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie powołania stałych zespo-
łów osłony naukowej wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 dokonuje się następujących zmian:

1) w ust. 1 po literze D dodaje się literę E w brzmieniu:
„E. Zespół ds. modelowania zjawisk i procesów zachodzących 

w leśnictwie, w następującym składzie osobowym:
1) prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald – IBL – przewodni-

czący, działający na podstawie umowy o dzieło; 
2) dr hab. Bronisław Kłapeć, prof. SGGW – SGGW, dzia-

łający na podstawie umowy o dzieło;
3) prof. Chris Ciszewski – Univercity of Georgia, działa-

jący na podstawie umowy o dzieło;
4) dr hab. inż. Jarosław Socha, prof. UR – UR w 

Krakowie, działający na podstawie umowy o dzieło;
5) dr inż. Piotr Stanisław Mederski – UP Poznań, działa-

jący na podstawie umowy o dzieło.”;
2) ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„2. Na wniosek przewodniczących zespołów lub z inicjatywy 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do prac w 
ramach zespołów, na uzgodnionych warunkach, mogą być 
dopraszane inne osoby niż członkowie wymienieni w § 1 
ust 1.”.

2. § 5 otrzymuje brzmienie:
„1. Obsługę merytoryczną i administracyjno-kancelaryjną 

zespołu ds. różnorodności biologicznej na obszarze Lasów 
Państwowych prowadzi Wydział Ochrony Przyrody.

2. Obsługę merytoryczną i administracyjno-kancelaryjną 
zespołu ds. raportowania dwutlenku węgla prowadzi Zespół 
Doradców i Analiz Specjalistycznych.

3. Obsługę merytoryczną i administracyjno-kancelaryjną 
zespołu ds. bilansu drewna prowadzi Biuro Marketingu.

4. Obsługę merytoryczną i administracyjno-kancelaryjną 
zespołu ds. analizy retrospektywnej i prognostycznej sytuacji 
finansowo–gospodarczej LP prowadzi Wydział Analiz Ekono-
micznych i Planowania.

5. Obsługę merytoryczną i administracyjno-kancelaryjną 
zespołu ds. modelowania zjawisk i procesów zachodzących 
w leśnictwie prowadzi komórka organizacyjna DGLP wska-
zana operacyjnie przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, każdorazowo do poszczególnych zakresów 
merytorycznych realizowanych przez zespół.”

§ 3
1. Z zastrzeżeniem zmian określonych w niniejszym zarządzeniu, 

pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 10 Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie 
powołania stałych zespołów osłony naukowej pozostają bez 
zmian.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega 
podaniu do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz 
opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwo-
wych. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

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

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

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

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

5 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz 
nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.
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ZARZĄDZENIE NR 33
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 28 czerwca 2016 r. 

w sprawie terminu wdrożenia Zarządzenia nr 15 z dnia 8 marca 2016 roku 
dotyczącego systemu imprez pracowniczych 

w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 

GK.166.307.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach1 oraz na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33  
ust. 3 pkt. 1a ustawy o lasach3 – zarządzam, co następuje:

§ 1
Od dnia 1 lipca 2016 roku wprowadza się do stosowania we 

wszystkich jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych 
Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 8 marca 2016 roku w sprawie systemu imprez pracowniczych                 
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (znak: 
GK.166.3.2016) opublikowanego w Biuletynie Informacyjnym 
Lasów Państwowych nr 4 (280) w kwietniu 2016 roku.

§ 2
§ 7, § 8, § 9  Zarządzenia nr 15 z dnia 8 marca 2016 roku mają 

zastosowanie do planu finansowo-gospodarczego PGL LP na  
rok 2017.

§ 3 
Na podstawie powyższego Zarządzenia nr 15 dopuszcza się 

realizację imprez pracowniczych w roku 2016 z zastrzeżeniem § 2 
niniejszego zarządzenia, stosując zasadę gospodarności i racjonal-
ności w ponoszeniu kosztów na realizację imprez pracowniczych.

§ 4
Rozstrzygnięcia w sprawie przeprowadzenia imprez pracowni-

czych będą zapadać każdorazowo w trybie odrębnej decyzji 
zarządczej podejmowanej przez osoby uprawnione    w zależności 
od zasięgu terytorialnego oraz charakteru imprezy pracowniczej 
zgodnie z przepisami § 12 Zarządzenia nr 15.

§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeże-

niem ust. 2.
2. § 6 ust. 2 Zarządzenia nr 15 z dnia 8 marca 2016 roku wejdzie w 

życie z dniem wydania odrębnego zarządzenia Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

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

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

3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt. 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych  inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regio-
nalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
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ZARZĄDZENIE NR 35
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 29 czerwca 2016 r. 

w sprawie udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych 
w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych

OR.5113.1.2016 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.   
o lasach, (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1153)1, w związku z § 6 Statutu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w 
wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,  
o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 13 tegoż statutu – postanawia się, 
co następuje:

§ 1
Wprowadzam obowiązek udostępniania drzewostanów siecią 

szlaków operacyjnych w jednostkach organizacyjnych PGL Lasy 
Państwowe w oparciu o niniejsze „Wytyczne do udostępniania 
drzewostanów siecią szlaków operacyjnych”, stanowiące załącznik 
do zarządzenia.

§ 2
Odpowiedzialnymi za obowiązek udostępniania drzewostanów 

szlakami operacyjnymi według wskazań wytycznych wymienionych w 
§ 1 czynię kierowników jednostek organizacyjnych – nadleśniczych.

§ 3
Tracą moc „Wytyczne do projektowania i wykonywania szlaków 

zrywkowych i technologiczno-zrywkowych”, wydane przez Instytut 
Badawczy Leśnictwa w roku 1995, oraz zarządzenia dyrektorów 
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych wydanych w tej sprawie 
dla nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

 dr inż. Konrad Tomaszewski

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

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

3 Powołany przepis stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach zarządzanych przez 
Lasy Państwowe.

WYTYCZNE 
do udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych 

I. Definicja i funkcje szlaków operacyjnych

1. Definicja 
Szlaki operacyjne są to wąskie pasy powierzchni leśnej, pozba-

wione drzew i krzewów, występujące w drzewostanie w określo-
nych odstępach, stanowiące szlak przeznaczony do prowadzenia 
różnych prac z zakresu pielęgnowania lasu, pozyskiwania i zrywki 
drewna.

2. Funkcje szlaków operacyjnych
Szlaki operacyjne umożliwiają bądź ułatwiają wykonywanie 

wielu prac i zadań z zakresu różnych działów gospodarki leśnej, 
m.in.:

– pozyskiwanie drewna w maksymalnym stopniu ogranicza-
jące powstawanie szkód w drzewostanie (minimalizacja 
uszkodzeń drzew wraz z ich systemami korzeniowymi oraz 
uszkodzeń gleby);

– lepszą organizację prac leśnych oraz efektywną realizację 
procesów technologicznych, przyczyniając się do zmniej-
szenia kosztów oraz poprawy warunków bezpieczeństwa i 
higieny pracy;

– udostępnienie powierzchni do wykonywania zadań i czyn-
ności ochronnych, jak np. opryskiwanie,  zwalczanie pożarów 
itp.;

– prowadzenia prac z zakresu hodowli lasu.

II. Udostępnianie drzewostanów szlakami operacyjnymi  na 
terenach nizinnych

1. Ogólne zasady wyznaczania szlaków 
1.1. Przy planowaniu i wyznaczaniu szlaków należy również 

uwzględnić uregulowania zarządzenia nr 57 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3.08.2015 r. 
wprowadzającego „Instrukcję wyznaczania docelowej sieci 
drogowej nadleśnictwa”.

1.2. Sieć szlaków operacyjnych powinna stanowić element 
udostępnienia drzewostanów, uzupełniający istniejącą lub 
projektowaną sieć dróg i linii podziału powierzchniowego 
oraz składnic przyzrębowych. 

1.3. Udostępnianie siecią szlaków, o ile nie zrobiono tego wcze-
śniej, należy objąć drzewostany wszystkich klas wieku, w 
których planuję się prace związane z pozyskiwaniem 

Załącznik do zarządzenia nr 35
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 29 czerwca 2016 r.
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drewna. Szlaki należy wyznaczać w drzewostanach nieza-
leżnie od rodzaju rębni. 

1.4. Szlaki powinny w zasadzie przebiegać po liniach najkrót-
szych w kierunku do  dróg wywozowych, z wykorzystaniem 
istniejących luk i przerzedzeń. Należy unikać jednocześnie 
tworzenia mocnych załamań i gwałtownych skrętów, także 
przy łączeniu się szlaków z drogami wywozowymi.  Niepro-
stoliniowy przebieg szlaków może narzucać również 
konieczność omijania niektórych trudniej dostępnych frag-
mentów drzewostanu oraz cennych przyrodniczo i chronio-
nych, a także miejsca podmokłe, oczka wodne itp. 

1.5. Jako zasadę należy przyjąć zakładanie szlaków prostopa-
dle do rzędów drzew. Umożliwia to dociąganie drewna z 
obu stron szlaku przy zachowaniu dowolnego kierunku 
zrywki. 

1.6. W drzewostanach starszych, przerzedzonych lub różnowie-
kowych, w których rzędy drzew nie występują lub trudno je 
wyróżnić, przy zakładaniu szlaków należy kierować się 
minimalizacją odległości zrywki i liczbą koniecznych do 
wycięcia drzew.

2. Szlaki operacyjne w poszczególnych rodzajach rębni 
2.1. W rębni zupełnej zrywkę należy prowadzić tym samym szla-

kiem na  powierzchni zrębowej do składnic przyzrębowych 
lub miejsc załadunku surowca na pojazdy wywozowe, 
kierując się minimalizacją jej odległości.

2.2. W rębni gniazdowej szlaki projektuje się po wyznaczeniu 
gniazd. Powinny one przebiegać w możliwie najkrótszej linii 
między gniazdami i drogami wywozowymi  z uwzględnie-
niem  założonego kierunku zrywki i wywozu. 

2.3. W cięciach uprzątających, prowadzonych na powierzchni 
międzygniazdowej, postępuje się jak w przypadku rębni 
zupełnej, z zachowaniem szczególnej ostrożności w pobliżu 
odnowionych gniazd. Niedopuszczalne jest wyznaczanie 
szlaków przez odnowione gniazda oraz pozostawione 
biogrupy bądź kępy.

2.4. W pozostałych rębniach złożonych przebieg szlaków oraz 
ich przestrzenny układ powinien być dostosowany do istnie-
jących lub powstających odnowień naturalnych oraz dróg 
transportowych. Większe kępy tych odnowień mogą być, w 
uzasadnionych sytuacjach, przecinane szlakami. 

3. Parametry szlaków – szerokości i odstępy 
3.1. Szerokość i odstępy między szlakami operacyjnymi zależą 

przede wszystkim od przewidywanych do zastosowania 
pojazdów lub maszyn do wykonywania operacji technolo-
gicznych pozyskiwania drewna.

3.2. Należy stosować następującą szerokość szlaków: 
a) dla maszyn wielooperacyjnych do ścinki drzew, nasię-

biernych środków zrywkowych oraz  ciągników  specjali-
stycznych zrywkowych (skiderów) – od 4,0 do 5,0 m; 

b) przy zrywce konnej szerokość szlaków powinna wynosić 
ok. 2,5 m;

c) wymienione powyżej szerokości szlaków mogą podlegać 
stosownym zmianom zależnym od  wymiarów zastoso-
wanych do prac pojazdów lub maszyn.

3.3. Odstęp między osiami sąsiednich szlaków:
3.3.1. Z zastosowaniem maszyn wielooperacyjnych (harwe-

sterów) lub pilarki do ścinki drzew i forwarderów lub 
przyczep nasiębiernych do zrywki należy stosować 
szlaki w odstępach zbliżonych do podwójnego 
wysięgu żurawia harwestera, tzn. ok. 20 m. 

3.3.2. Przy stosowaniu dłużycowej metody pozyskiwania 
drewna, zwłaszcza w warunkach górskich, szlaki 
zrywkowe należy zakładać jako wielokrotność 20 m.  

III. Udostępnianie drzewostanów szlakami operacyjnymi na 
terenach górskich i o warunkach zbliżonych do warunków 
górskich

1. Przy projektowaniu szlaków w górach konieczne jest 
uwzględnienie ukształtowania terenu i dopuszczalnych 
spadków terenu dla planowanych do zastosowania środków 
technicznych do ścinki i zrywki drewna. 

2. Specjalistyczne ciągniki leśne o podwoziu przegubowym 
mogą poruszać się w terenie o spadku: skider do 40%, 
forwarder do 35%, jeżeli instrukcje dla tych typów maszyn nie 
stanowią inaczej. 

3. Dla ciągników rolniczych z osprzętem zrywkowym maksy-
malne nachylenie stoków nie może przekraczać 20–22%. 

4. Powyższe dotyczy poruszania się wymienionych wyżej 
środków po linii największego spadku, czyli prostopadle do 
warstwic. 

5. Konie mogą być używane do zrywki drewna na stokach o 
nachyleniu do ok. 18%. 

6. W przypadku nachylenia stoków powyżej 40% zaleca się 
stosować zrywkę linową (kolejkami) lub grawitacyjną 
(rynnami, ryzami). 

7. Zasadą generalną w górach jest projektowanie szlaków 
prostopadle do warstwic. Szlaki skośne do warstwic można 
projektować w sytuacjach, gdy szlak prostopadły do warstwic 
miałby nachylenie większe od maksymalnego dopuszczal-
nego dla zakładanego do zastosowania środka technicznego 
do ścinki i zrywki drewna. W tym przypadku należy mieć na 
uwadze, że pochylenie poprzeczne szlaków na stokach nie 
powinno przekraczać 8%.

8. Szerokość szlaków operacyjnych w górach i odstępy 
pomiędzy osiami sąsiednich szlaków powinny być takie same 
jak na terenach nizinnych, określone w rozdz. II, pkt 3. 

9. W warunkach górskich mogą być projektowane stałe szlaki 
operacyjne, prowadzone równolegle lub skośnie do 
warstwic, z wykonaniem stosownych prac ziemnych,  które 
wymagają odrębnego planowania, wyznaczania i procesu 
realizacji.

10. Stosowanie kolejek linowych wymaga przygotowania dla nich 
tras, które spełniają rolę szlaków zrywkowych. Szerokość 
tras kolejek linowych wynosi od 2 do 4 m, przy czym im wyżej 
zawieszona jest lina, tym szerokość szlaku może być 
mniejsza.

IV.  Wykonywanie szlaków operacyjnych

1. Wskazane jest zakładanie szlaków operacyjnych w czasie 
pierwszego zabiegu (cięcia) TW lub CP-P (z pozyskaniem 
drewna). 

2. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zakładanie sieci 
przyszłych szlaków operacyjnych już na etapie zakładania  
wielkopowierzchniowych upraw na gruntach porolnych lub na 
powierzchniach po zlikwidowanych skutkach  zjawisk o 
charakterze klęskowym (duże pożary, huraganowe wiatry 
itp.). W takich przypadkach przy zakładaniu uprawy można 
zastosować większe odstępy  między sadzonkami w rzędach 
na wyznaczonej linii przebiegu szlaku (nie należy projek-
tować szlaków przez zwiększanie odległości między 
rzędami). Na tak założonych szlakach mogą być sadzone 
gatunki drzew o charakterze przedplonu.

3. Wyznaczanie szlaków w terenie powinno się odbywać bezpo-
średnio przed ich wykonaniem lub rozpoczęciem pozyskania 
drewna na powierzchni. Jeżeli to nie jest konieczne, należy 
ograniczać potrzebę wykonywania prac ziemnych, zwłaszcza 
na terenach nizinnych.
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4. Należy stosować oznakowanie przebiegu szlaku operacyj-
nego w drzewostanie z użyciem widocznych znaków łatwych 
do usunięcia, np. przez wiązanie kolorowych taśm ekologicz-
nych na drzewach ściany szlaku, w miejscach widocznych i w 
odległościach pozwalających na jego prawidłowe wykonanie. 
W warunkach górskich można zrezygnować z oznakowania 
szlaków o charakterze stałym.  

5. W przypadku wykonywania szlaków wraz z przeprowa-
dzanym zabiegiem pielęgnacyjnym ścinkę drzew rosnących 
na szlakach wykonuje się środkami stosowanymi podczas 
tego zabiegu (harwester, pilarka). Drzewa należy ścinać jak 
najniżej, najlepiej równo z powierzchnią gruntu lub wyrównać 
pniak poziomym rzazem. W przypadku ścinki drzew harwe-
sterem okrzesywane gałęzie mogą być układane na szlaku 
przez przemieszczający się harwester.

6. Poza drzewami rosnącymi na szlakach należy wyciąć drzewa 
znajdujące się w ich pobliżu, które mogą stanowić zagrożenie 
dla wykonawstwa prac (np. silnie pochylone, złamane itp.) W 
uzasadnionych przypadkach można usunąć wystające na szlak 
przeszkadzające gałęzie drzew rosnących przy szlaku. Operacji 
tej dokonuje się do wysokości ok. 3 m. W warunkach górskich 
można pozostawić pniaki do wysokości 1 m po drzewach skraj-
nych jako przyszłe odbojnice dla zrywanego drewna.

V. Postanowienia końcowe

1. W sytuacjach wątpliwych co do możliwości prawidłowego i 
bezpiecznego poprowadzenia szlaku w drzewostanie, 
przede wszystkim w terenach górzystych i z planowanym 
użyciem do pozyskania maszyn wielooperacyjnych oraz 
nasiębiernych środków zrywkowych, zaleca się skonsulto-
wanie wyznaczenia przebiegu trasy szlaku operacyjnego z 
potencjalnymi wykonawcami tych prac, właścicielami okre-
ślonego pojazdu lub maszyny. 

2. Odstępstwa od ww. wytycznych do udostępniania drzewo-
stanów szlakami operacyjnymi mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach wynikających z  wystąpienia nieprzewidzia-
nych sytuacji losowych (m.in. usuwanie szkód wyrządzo-
nych przez huraganowe wiatry lub inne czynniki), a także z 
braku technicznych możliwości poprowadzenia szlaków 
oraz w sytuacjach związanych z potrzebą zastosowania 
odrębnych postępowań gospodarczych (ochronnych, 
hodowlanych) w odniesieniu do konkretnego wydzielenia 
(powierzchni).

3. Szlaki operacyjne o charakterze stałym wymagają  
wykonywania czynności naprawczych i konserwacyj- 
nych.

ZARZĄDZENIE NR 36
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 13 lipca 2016 r. 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego 
dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej

GS.0210.3.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1, w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych wynikającego z § 10 Statutu Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządze-
niem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  
i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu PGL 
Lasy Państwowe, mając na względzie § 1 i § 2 zał. nr 2 do Zarzą-
dzenia nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
28 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia organizacji i zakresu dzia-
łania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwen-
cyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów 
Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leś-
nych (GO-021-230/99 ze zm.) oraz § 7 i § 8 załącznika nr 1 Zarzą-
dzenia nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad posiadania broni 
i środków przymusu bezpośredniego przez Straż Leśną (znak: 
GS.0210.1.2016) – ustalam, co następuje:

§ 1
Powołuję komisję egzaminacyjną, zwaną dalej komisją, celem 

przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów do pracy w Straży 
Leśnej, w składzie:

1.  Przewodniczący – Tadeusz Pasternak (DGLP).
2.  Członek – Adam Jamka (RDLP w Radomiu).
3.  Członek – Jan Paraniak (RDLP we Wrocławiu).

§ 2
Do zadań komisji należy przeprowadzenie w dniu 15 lipca 2016 r. 

egzaminu wobec kandydatów do pracy w Straży Leśnej po przeby-
tym centralnym kursie podstawowym organizowanym w dniach od 
24 czerwca do 14 lipca 2016 r. przez Dyrekcję Generalną Lasów 
Państwowych w Warszawie.

§ 3
Egzamin obejmuje przedmioty wynikające z programu kursu 

określonego odrębnym zarządzeniem.

§ 4
Komisja ze swojej pracy sporządzi protokół w terminie 10 dni od 

przeprowadzenia egzaminu, który przedstawi Dyrektorowi Gene-
ralnemu LP. Komisja kończy pracę z chwilą podpisania protokołu. 

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH                                                                               

dr inż. Konrad Tomaszewski    

1  Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.).
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ZARZĄDZENIE NR 38
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych 

Lasów Państwowych w realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych  
i mienia na terenie nadleśnictw objętych obchodami Światowych Dni Młodzieży1 

GS.0210.4.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków  Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 1a,  
pkt 8 oraz art. 56 ust. 2  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach3, 
zwanej dalej ustawą o lasach, mając na względzie zobowiązanie 
Dyrektora Generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe przez Ministra Środowiska na podstawie art. 34a 
ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 
2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) do podjęcia działań w 
formie wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, o którym 
mowa w art. 33 ust. 3 pkt 8 oraz art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o lasach, 
zarządzam, co następuje:

§ 1
W wykonaniu podstawowych i dodatkowych zadań w zakresie 

uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w 
realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie ochrony zasobów 
przyrodniczych i mienia na terenie nadleśnictw objętych obchodami 
Światowych Dni Młodzieży wprowadza się następujące zmiany.
1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Działając na postawie zasad uczestnictwa w przedsięwzię-
ciach wspólnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych na rzecz wspomagania administracji publicznej, 
zobowiązuję:
1) Dyrektorów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Krakowie, Katowicach, Krośnie, Lublinie, Olsztynie, 
Poznaniu, Radomiu, Szczecinie,

2) Nadleśniczego Nadleśnictwa Niepołomice
do podjęcia działań w zakresie ochrony zasobów przyrodni-
czych i mienia na terenie nadleśnictw objętych obchodami 
Światowych Dni Młodzieży (ŚDM).

2. Uczestnictwo jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych 
powinno być realizowane w szczególności w zakresie:
1) zapewnienia należytej ochrony obszarów Natura 2000 na 

terenie nadleśnictw objętych obchodami ŚDM;
2) zapewnienia należytej ochrony miejsca ostoi żubrów położo-

nego na terenie Nadleśnictwa Niepołomice w okresie trwania 
ŚDM;

3) zapewnienia należytej ochrony rezerwatów położonych na 
terenie nadleśnictw objętych obchodami ŚDM;

4) udostępnienia dla ludności terenów leśnych wykorzystanych 
lub związanych z wsparciem organizacji ŚDM;

5) działań na terenach lasów Skarbu Państwa na rzecz umożli-
wienia komunikacji dla ruchu lądowego i powietrznego;

6) udostępnienia infrastruktury będącej w posiadaniu jednostek 
organizacyjnych LP na potrzeby organizatorów, służb i 
uczestników ŚDM zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szcze-
gólności dróg leśnych, parkingów i obiektów turystycznych;

7) stworzenia infrastruktury niezbędnej do zapewnienia ochrony 
zasobów leśnych na terenie objętym lub związanym z obcho-
dami ŚDM, w tym zapewnienia miejsc parkingowych dla 
pojazdów związanych z zabezpieczeniem medycznym oraz 
innych pojazdów i dróg ewakuacji;

8) podjęcia działań na rzecz upamiętnienia przedsięwzięcia 
wspólnego jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych 
na rzecz wspomagania administracji publicznej w postaci 
Parku Miłosierdzia na terenie Nadleśnictwa Myślenice.

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W celu realizacji działań określonych w § 1 ust. 2 jednostki 

organizacyjne Lasów Państwowych udzielą wsparcia osobo-
wego i technicznego w terminie od 20 lipca do 3 sierpnia 
2016 r. w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji 
przedsięwzięcia wspólnego w ramach wsparcia administracji 
rządowej.

 § 2
Pozostałe przepisy Zarządzenia nr 31 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie uczest-
nictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji 
wspólnego przedsięwzięcia w zakresie ochrony zasobów przyrod-
niczych i mienia na terenie nadleśnictw objętych obchodami Świa-
towych Dni Młodzieży, nie wymienione w § 1 niniejszego 
zarządzenia, obowiązują bez zmian.

 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega 
podaniu do wiadomości przez publikację w Biuletynie Informacyj-
nym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH 

dr inż. Konrad Tomaszewski

1 Zarządzenie nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych 
w realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i mienia na terenie nadleśnictw objętych obchodami Światowych Dni Młodzieży 
(znak: GS.0210.2.2016).

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. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zmian.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz 
koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa; art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych; art. 56 ust. 2 ustawy z 
dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi, że środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
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DECYZJA NR 369
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 22 czerwca 2016  r.

w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Rolniczemu im. H. Kołłątaja w Krakowie 
usługi badawczej pod nazwą „Zasady kolekcjonowania 

zaabsorbowanego węgla w drewnie gorszej jakości 
pochodzącego z posuszowych drzewostanów świerkowych i sosnowych”

OR.5001.27.1.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, określonych  w art. 33 ust. 3 pkt 6 
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 Zarządzenia 
nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. 
w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakre-
sie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych oraz procedur postępowania  z tym związanych5 – 
postanawia się, co następuje:

 
§ 1

1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Zasady kolekcjono-
wania zaabsorbowanego węgla w drewnie gorszej jakości 
pochodzącego z posuszowych drzewostanów świerkowych  
i sosnowych” należy zlecić Uniwersytetowi Rolniczemu  
im. H. Kołłątaja w Krakowie, zgodnie z ustalonym poniżej 
okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną 
określone  w umowie:

a) okres realizacji badań: 36  miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 2 545 805 zł brutto,  w tym na 

2016 r. – 679 846 zł brutto.
2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach 

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

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

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

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

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

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

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

4 Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), stanowi, że ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień, których przed-
miotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, lub 
z których korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności.

5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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DECYZJA NR 370
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 23 czerwca 2016 r. 

w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
w trakcie narady odbytej w Warszawie w dniu 17 czerwca 2016 r.   

z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów o zasięgu krajowym 
i regionalnym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 
przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych 

działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi osobami

GD.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:

§ 1
Jako wiążące dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-

wych, dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym 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.).

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

niu do dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, 
dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym oraz 
kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

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

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

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

DECYZJA NR 371
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 24 czerwca 2016 r.
 

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

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

Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych 

GD.001.13.2016

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 cało-
kształtu obowiązków nałożonych na Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych jako reprezentanta pracodawcy, skutkujących w 
szczególności nakazem zapewnienia przez niego należytej funk-
cjonalności Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP)  – 
postanawiam, co następuje:

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

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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§ 1
Jako wiążące kierowników komórek organizacyjnych DGLP  

przyjmuję ustalenia z narady, która odbyła się w dniu 22 czerwca 
2016 r., zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika 
nie drukujemy – przyp. red.).

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

nieniu z wykorzystaniem, funkcjonującego w ramach DGLP,  elek-

tronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD) lub 
doręczeniu do komórek organizacyjnych DGLP funkcjonujących 
jeszcze poza tym  systemem.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 412
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 28 czerwca 2016  r.

w sprawie zlecenia Instytutowi Dendrologii Polskiej Akademii Nauk usługi badawczej  
pod nazwą „Analiza pochodzenia świerka pospolitego w nadleśnictwach: 

Białowieża, Browsk i Hajnówka”

OR.5001.28.1.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, określonych  w art. 33 ust. 3 pkt 6 
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 Zarządzenia 
nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. 
w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakre-
sie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych5 – 
postanawia się, co następuje: 

§ 1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Analiza pochodzenia 

świerka pospolitego w nadleśnictwach: Białowieża, Browsk i 
Hajnówka” należy zlecić Instytutowi Dendrologii Polskiej 
Akademii Nauk, zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosz-
tami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone w 
umowie:
a) okres realizacji badań: 12   miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 98 400 zł brutto,  w tym na 2016 r.  

– 61 500 zł brutto.

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

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

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

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

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

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

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

4 Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) stanowi, że ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień, których przedmio-
tem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, lub z 
których korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności.

5 § 5  Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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DECYZJA NR 435
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 29 czerwca 2016 r. 

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

GD.001.14.2016  

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

§ 1
1. Na dzień 5 lipca 2016 r., z moim udziałem i moich zastępców, 

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

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

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

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

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

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

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

§ 2
1. Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
2. W trakcie narady kierowników zapadną ustalenia co do ewentu-

alnej kontynuacji narady w kolejnych dniach.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

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

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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DECYZJA NR  440
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 30 czerwca  2016  r.

w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa usługi badawczej pod nazwą 
„Monitoring lasu – ocena stanu lasów w Polsce”

OR.5001.29.1.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, 
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych, określonych  w art. 33 ust. 3 pkt 6 
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 Zarządzenia 
nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. 
w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakre-
sie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych oraz procedur postępowania  z tym związanych5 – 
postanawiam, co następuje:

 
§ 1

1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Monitoring lasu – ocena 
stanu lasów w Polsce” należy zlecić Instytutowi Badawczemu 
Leśnictwa, zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosztami 
realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone  w 
umowie:
a) okres realizacji badań: 48 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 6 941 060 zł brutto,  w tym na 

2016 r.  – 1 696 550 zł brutto.

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

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

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

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

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

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

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

4 Art. 4 pkt. 3 lit. e ustawy z  29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) stanowi, że ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień, których przedmio-
tem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub  
z których korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności.

5 § 5  Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania  z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
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DECYZJA NR 441  
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym

ZG.7000.2.2016

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, zwanego dalej Statutem – w wykona-
niu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określo-
nych  m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1a3 oraz art. 56 ust. 24, a także w § 7 
Statutu5, mając na względzie uregulowania zawarte w Instrukcji 
Ochrony Lasu dotyczące organizacji działań ochronnych w sytu-
acjach klęskowych – postanawia się, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1
W związku z wielkopowierzchniowymi wiatrołomami oraz wiatro-

wałami w części nadleśnictw w zasięgu Regionalnych Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Białymstoku, Łodzi, Katowicach, Olsztynie, 
Radomiu, Lublinie i Warszawie, będącymi następstwem huragano-
wych wiatrów, jakie w dniach 17.06.2016 r. oraz/lub 25–26.06.2016 r. 
objęły terytorium Polski, zwanych dalej huraganem – w przeciw-
działaniu abiotycznemu i biotycznemu zagrożeniu trwałości lasu 
oraz istotnemu zakłóceniu gospodarowania surowcem drzewnym 
w Lasach Państwowych – wprowadzam stan siły wyższej o 
zasięgu ponadlokalnym. 

§ 2
1. Osoby dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych 

wymienionych w § 1, zwanych dalej dyrektorami RDLP, zobo-
wiązuję do tego, aby bez zbędnej zwłoki, w wykonaniu § 20 
Statutu, powołali doraźne zespoły doradcze (zwane dalej zespo-
łami kryzysowymi), których funkcją powinno być wspomaganie 
dyrektorów RDLP w doprowadzaniu do realizowania działań, o 
których mowa w § 3 oraz w § 24 ust. 2.

2. W skład zespołów kryzysowych, w charakterze jego członków, 
powinni wejść:
1) osoby zastępców dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów 

Państwowych ds. gospodarki leśnej z obowiązkiem wypeł-
niania funkcji przewodniczącego zespołu kryzysowego;

2) pracownicy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, 
wskazani przez dyrektorów RDLP;

3) nadleśniczowie, kierujący nadleśnictwami, w zasięgu których 
w następstwie huraganu wystąpiły najbardziej dotkliwe 
szkody w drzewostanie;

4) inne osoby według uznania dyrektorów RDLP.
3. Osoby przewodniczących zespołów kryzysowych należy zobo-

wiązać do ścisłej współpracy z osobami, o którym mowa w ust. 4, 
a także z zespołami kryzysowymi powołanymi przez dyrektorów 
innych RDLP.

4. Ze względu na okoliczność, iż szkody w następstwie huraganu, 
bez działań, o których mowa § 3, w sposób istotny zaburzyłyby 
do końca 2016 roku funkcjonowanie rynku drzewnego w skali co 
najmniej kilku regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych – 
osoby kierowników komórek organizacyjnych w Dyrekcji Gene-
ralnej Lasów Państwowych właściwych ds. gospodarki leśnej 
(koordynator działań), ochrony lasu, urządzania lasu, marke-
tingu, informatyki, zamówień publicznych, planowania oraz księ-
gowości (nie wyłączając Głównego Księgowego LP) zobowią-
zuję do ścisłej współpracy i udzielania członkom zespołów 
kryzysowych niezbędnej pomocy, a przede wszystkim 
projektowania działań, wykraczających co do skutków poza 
zasięg Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.  

§ 3
Wykonanie niniejszej decyzji powinno polegać na działaniach, w 

tym działaniach zespołów kryzysowych oraz wyżej wymienionych 
kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych, prowadzących do:

1) zapewnienia na obszarze objętym huraganem bezzwłocznej 
ochrony przed szkodnictwem mienia Skarbu Państwa, w 
szczególności zaś surowca drzewnego, związanego z drze-
wami, stanowiącymi wiatrołomy i wiatrowały;

2) udrożnienia lasu;
3) przeprowadzenie inwentaryzacji szkód w drzewostanie, w 

infrastrukturze leśnej oraz w ruchomościach;
4) opracowania – z następczą realizacją po zatwierdzeniu przez 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w formie 
decyzji zarządczej – programu działań (w skali Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych oraz w skali Lasów Państwo-
wych) w zakresie:
a) zagospodarowania drewna, które powinno być pozyskanie 

w ramach uprzątania wiatrołomów i wiatrowałów na terenie 
klęski (drewno poklęskowe), oraz innego surowca drzew-
nego,

b) przywracania funkcjonalności infrastruktury leśnej oraz 
c) działań towarzyszących, 
zwanego dalej programem działań poklęskowych.

§ 4
Działania, o których mowa w § 3, powinny być kwitowane, w 

formie notatek służbowych, sporządzanych przez właściwą 
komórkę w danej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych,  
pod względem zgodności tych działań z przepisami Prawa zamó-
wień publicznych. Postanowienie zdania poprzedzającego należy 
realizować z uwzględnieniem postanowienia § 20.

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

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

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

4 Przepis art. 56 ust. 2 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dysponuje środkami funduszu leśnego.
5 Przepis § 7 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może uchylać zarządzenia i decyzje (…)  dyrektorów regionalnych i kierowników podległych 

mu zakładów, w razie ich niezgodności z przepisami prawa lub przepisami wewnętrznymi.
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Bezzwłoczna ochrona mienia 

§ 5
1. Doprowadzenie do bezzwłocznej ochrony mienia, o której mowa 

w § 3 pkt 1, powinno być obowiązkiem nadleśniczych kierują-
cych nadleśnictwami dotkniętymi skutkami huraganu, przy czym 
rozważenia wymaga rozwiązanie polegające na pomocy 
wewnątrzinstytucjonalnej ze strony innych nadleśnictw, polega-
jącej w szczególności na korzystaniu z usług strażników leśnych, 
zatrudnionych w tych innych nadleśnictwach.

2. Wyżej wymieniona ochrona mienia powinna objąć:
1) wprowadzenie zakazu wstępu do określonych części lasu, 

stanowiących teren klęski (także w celu ochrony zdrowia i 
życia ludzkiego);

2)  działania prewencyjne i interwencyjne Straży Leśnej polega-
jące w szczególności na: 
a) permanentnym  dozorze terenu poklęskowego,
b) innych działaniach wynikających z zarządzeń Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych dotyczących funkcjo-
nowania Straży Leśnej w Lasach Państwowych. 

Udrożnienie dróg leśnych

§ 6
1. Udrożnienie dróg leśnych należy traktować jako drugie dzia-

łanie, do którego, staraniem właściwych nadleśniczych, należy 
przystąpić bez zbędnej zwłoki po objęciu terenu klęski ochroną 
mienia, o której mowa w § 4. 

2. Udrożnienie dróg leśnych stanowi obowiązek nadleśniczych 
kierujących nadleśnictwami objętymi  skutkami huraganu.

Inwentaryzacja szkód w drzewostanie, infrastrukturze leśnej  
oraz w ruchomościach  

§ 7
1. Ze względu na okoliczność, że w Lasach Państwowych, w dacie 

wystąpienia huraganu, nie zostały jeszcze ukończone prace nad 
docelową aplikacją informatyczną Systemu Informatycznego 
Lasów Państwowych  (dalej SILP), służącą wspomaganiu doko-
nywania dostatecznie wiarygodnej oceny  drewna poklęsko-
wego z punktu widzenia jego ilości oraz  prawdopodobnego 
układu sortymentowego (po wyróbce) – projekt szczegółowej 
procedury szacowania drewna poklęskowego opracują bez 
zbędnej zwłoki zespoły kryzysowe we współpracy, o której mowa 
w § 2 ust. 3, uwzględniając następujące wytyczne: 
1) niezwłocznie należy dokonać wstępnego oszacowania ilości 

drewna poklęskowego (w miarę możliwości według oddziałów 
i wydzieleń) poprzez:
a) oględziny naziemne, dokonywane przez miejscowych 

leśniczych,
b) oględziny dokonywane z wykorzystaniem techniki samolo-

towej lub/oraz z użyciem dronów, 
c) oszacowanie ilości drewna poklęskowego z wykorzystaniem 

aplikacji „KLĘSKA”, stanowiącej część składową SILP;
2) oszacowanie, o którym mowa w pkt 1, należy skorygować na 

podstawie wiedzy eksperckiej, w tym czerpanej z dotychcza-
sowych doświadczeń związanych z podobnymi zjawiskami 
klęskowymi, przy czym w szczególności niezbędne jest 
uwzględnienie różnic, jakie w przeszłości występowały 
między wynikową ilością drewna poklęskowego na podob-
nych terenach klęskowych a wstępnym oszacowaniem tejże 
ilości (w tym niezbędne jest uwzględnienie omawianych 
różnic w związku z przyrostem miąższości drewna poklęsko-
wego w następstwie błędnego uznawania w trakcie wstęp-
nych szacunków niektórych drzew uszkodzonych za 
kwalifikujące się do pozostawienia w drzewostanie);

3) kierując się:
a) opisem taksacyjnym poszczególnych wydzieleń terenu 

klęski, 

b) wiedzą ekspercką oraz 
c) doświadczeniem z zagospodarowywania drewna poklę-

skowego w przeszłości – 
– należy oszacować, jaką część ogólnej szacunkowej ilości 
drewna poklęskowego będą stanowić poszczególne grupy 
gatunkowo-handlowe, przy czym przy dokonywaniu tego 
działania należy ustalić: miąższość i lokalizację miejsc, w 
których będzie można pozyskać drewno cenne i szczególnie 
wartościowe (które powinno być wyrobione w pierwszej kolej-
ności), a także miąższość i lokalizację miejsc na obszarach 
objętych rożnymi formami ochrony przyrody (jeżeli pozy-
skanie drewna w tych miejscach będzie wymagać określo-
nych zgód lub zezwoleń). 

2. Przy opracowywaniu projektu procedury szacowania drewna 
poklęskowego:
1) należy mieć na względzie, że drewno stanowiące wiatrołomy 

(złomy) co do zasady (ze względu na skręt oraz utratę 
ciągłości włókien drzewnych) nie kwalifikuje się do przerobu 
tartacznego oraz traci inne walory przy przerobie mecha-
nicznym;

2) podczas prac inwentaryzacyjnych należy odpowiednio 
uwzględnić drewno wstępnie wyrobione w ramach udraż-
niania dróg leśnych oraz dróg publicznych; 

3) projekt procedury szacowania drewna poklęskowego powi-
nien zostać zatwierdzony w formie decyzji zarządczej przez 
właściwych dyrektorów RDLP.

§ 8
1. Doprowadzenie do oszacowania drewna poklęskowego stanowi 

obowiązek zespołów kryzysowych.
2. Niezależnie od szacowania drewna poklęskowego zespoły 

kryzysowe są obowiązane do doprowadzenia do:
a) oszacowania ilości oraz stopnia deprecjacji wskutek siły 

wyższej (w tym wskutek braku możliwości wywozu)  drewna 
pozyskanego:
– odebranego oraz sprzedanego określonym nabywcom, 

jednak fizycznie pozostającego w lesie w czasie wystą-
pienia stanu siły wyższej,

– odebranego, lecz niesprzedanego,
– nieodebranego;

b) oszacowania szkód w uprawach i młodnikach;
c) oszacowania szkód w infrastrukturze leśnej;
d) oszacowania szkód w ruchomościach. 

§ 9
1. Do czasu opracowania stosownych aplikacji informatycznych w 

ramach SILP wyniki szacowania drewna poklęskowego oraz 
drewna pozyskanego i zdeprecjonowanego wskutek siły wyższej 
należy utrwalać w arkuszu EXCEL. 

2. Wyniki oszacowań, o których mowa w § 8, powinny być przed-
łożone Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych celem 
zatwierdzenia w drodze decyzji zarządczej. Wyniki te należy 
przyjmować za podstawę programu działań poklęsko- 
wych.

3. Naczelnik właściwy w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 
ds. infrastruktury, na podstawie zatwierdzonych wyników osza-
cowań, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany do zainicjo-
wania bez zbędnej zwłoki działań zmierzających do tzw. likwi-
dacji określonych szkód, związanych ze stanem siły wyższej, z 
wykorzystaniem możliwości wynikających z uczestniczenia 
Lasów Państwowych w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnym 
„Cuprum”. 

§ 10
Do czasu opracowania i zainstalowania w ramach SILP stosow-

nych aplikacji informatycznych wyniki szacowania drewna poklę-
skowego oraz drewna pozyskanego oraz zdeprecjonowanego 
wskutek siły wyższej należy utrwalać w arkuszu EXCEL z uwzględ-
nieniem następującej struktury danych:
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Nadleśnictwo 
na terenie klęski 

Adres leśny  
(z możliwą  

do osiągnięcia 
dokładnością)

Rodzaj drewna 
do zagospodarowania  (z podziałem na: 

/1/ drewno z wiatrowałów, /2/ drewno  
z wiatrołomów /złomów/, /3/ drewno 

wyrobione w następstwie udrażniania dróg 
publicznych i dróg leśnych, 

 /4/ drewno stojące, lecz nierokujące 
przeżycia, /5/ drewno wyrobione  
i sprzedane /zdeprecjonowane/,  
/6/ drewno wyrobione odebrane,  

lecz  niesprzedane /zdeprecjonowane  
lub niezdeprecjonowane/, /7/ drewno  

wyrobione nieodebrane /zdeprecjonowane 
lub niezdeprecjonowane/

Grupa handlowo- 
-gatunkowa Ilość drewna

Uwagi: (1) jeżeli określone drewno zostało wyrobione i sprzedane (pozostając w lesie w dacie stanu siły wyższej), nie ulega ono ujęciu 
w puli drewna do zagospodarowania (drewno to podlega dostawie do nabywcy); (2) jeżeli określone drewno zostało wyrobione i sprze-
dane, po czym uległo deprecjacji, należy doprowadzić do wystawienia nabywcy faktury korygującej (lub należy doprowadzić do anulo-
wania asygnaty); drewno to należy objąć procedurą manipulacyjną; (3) jeżeli określone drewno zostało odebrane lecz niesprzedane,  
a następnie  wskutek siły wyższej uległo deprecjacji, należy je objąć procedurą manipulacyjną, przy czym zakład usług leśnych powinien 
uzyskać wynagrodzenie za wyróbkę drewna sprzed jego deprecjacji; (4) jeżeli określone drewno zostało pozyskane, lecz nieodebrane, 
a następnie uległo deprecjacji, zakład usług leśnych powinien uzyskać wynagrodzenie za wyróbkę drewna sprzed jego deprecjacji. 

Program działań poklęskowych  

§ 11
1. Przed przystąpieniem do opracowania programu działań poklę-

skowych zespoły  kryzysowe we współdziałaniu z komórkami 
organizacyjnymi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, o 
których mowa w § 2 ust. 4, powinny ustalić klasyfikację stanu siły 
wyższej, biorąc pod uwagę siatkę klasyfikacyjną, stanowiąca 
przedmiot załącznika nr 1 do decyzji.

2. Ustalenie, o którym mowa w ust. 1, przywołuje się w programie 
działań poklęskowych.

§ 12
1. Program działań poklęskowych powinien uwzględnić w szcze-

gólności następujące zagadnienia: 
1) ochronę mienia na terenie klęski, następującą po działaniach 

ochronnych, o których mowa w § 4, zwłaszcza w trakcie 
pozyskiwania, składowania oraz wywozu drewna poklęsko-
wego oraz innego surowca z terenu klęski; 

2) szczegółowy sposób przeprowadzenia modyfikacji zobo-
wiązań wobec nabywców surowca drzewnego, zawiązanych 
do czasu wystąpienia huraganu i wynikających w szczegól-
ności z umów zawartych z nabywcami do czasu wystąpienia 
ogłoszonego stanu siły wyższej:
a) w nadleśnictwach objętych skutkami huraganu oraz ewentualnie 
b) w nadleśnictwach poza terenem klęski, 
w tym restrukturyzację harmonogramu (harmonogramów) 
sprzedaży drewna;

3) inne zagospodarowanie drewna poklęskowego (sprzedaż z 
wykorzystaniem aplikacji „e-drewno”, przechowywanie na 
składnicach przejściowych, zatapianie);

4) renegocjacje umów z zakładami usług leśnych;
5) aneksowanie planów urządzenia lasu lub sporządzenie 

planów urządzenia lasu dla nadleśnictw objętych szkodami 
od huraganu – w razie takiej konieczności;

6) organizację, plan (w tym: plan stworzenia i zabezpieczenia 
składnic przejściowych [w razie takiej potrzeby], plan alokacji 
sił i środków na terenie klęski, plan finansowy z uwzględnie-
niem źródeł finansowania działań, harmonogram działań), 
koordynowanie działań, wykonywanie kontrolingu, nadzoro-
wanie oraz korygowanie realizacji programu działań poklę-
skowych – w ujęciu szczegółowym.

2. W razie takiej potrzeby program działań poklęskowych powinien 
być sporządzany etapami.

Modyfikacja zobowiązań wobec nabywców surowca drzewnego 
oraz zagospodarowanie drewna na składnicach przejściowych  

i poprzez zatapianie 

§ 13
Modyfikacja zobowiązań wobec nabywców powinna przebiegać 

według procedury szczegółowo określonej w załączniku nr 2 do 
decyzji. 

§ 14
Drewno, które nie będzie zagospodarowane poprzez przezna-

czenie do sprzedaży (w tym do sprzedaży z wykorzystaniem aplika-
cji „e-drewno”),  powinno być poddane zatapianiu lub składowaniu 
na składnicach przejściowych. 

System finansowy działań związanych z zagospodarowaniem 
drewna poklęskowego 

§ 15
1. Zespół kryzysowy jest obowiązany do sporządzenia projektu 

planu finansowego zagospodarowania drewna poklęskowego.
2. W projekcie planu finansowego należy uwzględnić m.in.:

1) zwiększone koszty rodzajowe nadleśnictw z terenu klęski 
związane w szczególności z:
a) usługami wewnątrzinstytucjonalnymi innych nadleśnictw 

na rzecz nadleśnictw z terenu klęski (delegacje strażników 
leśnych oraz leśniczych, nadgodziny itp.),

b) nadgodzinami, delegacjami na posiedzenia zespołu kryzy-
sowego oraz zwiększonym zakresem prac pracowników 
nadleśnictw „klęskowych”,

c) usługami oraz dostawami do poniesienia na zakładanie 
oraz utrzymanie składnic przejściowych oraz składnic 
wodnych (łącznie z kosztami przemieszczania drewna do 
składnic przejściowych i wodnych),

d) udrażnianiem dróg leśnych,
e) innymi kosztami, które nie byłyby co do zasady pono-

szone przez nadleśnictwo przy pozyskiwaniu, wyróbce i 
sprzedaży surowca drzewnego, gdyby nie wystąpił w tych 
nadleśnictwach stan siły wyższej (np. koszty ekspertyz, 
zwiększone koszty jednostkowe pozyskania 1 m3 drewna 
wskutek konieczności skorzystania z usług zakładów mają-
cych siedzibę i miejsce zamieszkania pracowników poza 
zasięgiem terytorialnym danego nadleśnictwa „klęsko-
wego”);      
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2) trwałą utratę nadwyżkowości nadleśnictw „nieklęskowych” 
(uczestniczących w zagospodarowaniu drewna poklęsko-
wego), ustalaną według następującej formuły matematycznej: 
[Niezrealizowane przychody ze sprzedaży drewna – Nieponie-
sione koszty pozyskania drewna wskutek nierealizowania 
zaplanowanych pozycji cięć – Nieponiesiony koszt odpisu 
podstawowego + Wynagrodzenie z tytułu usług wewnątrzin-
stytucjonalnych na rzecz nadleśnictw „klęskowych”].

3. Dyrektorzy RDLP są obowiązani przedłożyć Dyrektorowi Gene-
ralnemu Lasów Państwowych projekty planów finansowych, o 
których mowa w ust. 2, celem zatwierdzenia w formie decyzji 
zarządczej.

4. Plan finansowy zagospodarowania drewna poklęskowego 
stanowi podstawę do utworzenia (z wykorzystaniem rezerwy 
funduszu leśnego) funduszu stabilizacji Lasów Państwowych, o 
którym mowa w art. 58 ust. 4 ustawy o lasach, w związku z 
wystąpieniem w dniach 17.06.2016 r. oraz/lub 25–26.06.2016 r. 
stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym.

5. Kierownika komórki organizacyjnej w Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych właściwej ds. planowania zobowiązuje się do 
zaprojektowania (we współpracy z kierownikiem komórki organi-
zacyjnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych właściwej 
ds. księgowości) w formie notatki służbowej konkretyzacji proce-
dury sporządzania planu finansowego zagospodarowania 
drewna poklęskowego.

§ 16
1. Nadleśniczowie kierujący nadleśnictwami „klęskowymi” oraz 

nadleśniczowie kierujący nadleśnictwami „nieklęskowymi” 
(uczestniczący w zagospodarowaniu drewna poklęskowego) w 
miarę potrzeb, wynikających z zakłócenia płynności finansowej, 
są na mocy niniejszej decyzji uprawnieni do występowania z 
zachowaniem drogi służbowej z umotywowanymi wnioskami o 
udzielenie dotacji przedmiotowej w ciężar funduszu stabilizacji, 
o którym mowa w § 15 ust. 4. 

2. Kierownika komórki organizacyjnej w Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych właściwej ds. planowania zobowiązuje się do 
zaprojektowania (we współpracy z kierownikiem komórki organi-
zacyjnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych właściwej 
ds. księgowości) w formie notatki służbowej konkretyzacji proce-
dury sporządzania oraz rozpatrywania wniosków, o których 
mowa w ust. 1.  

§ 17
1. Nadleśnictwa „klęskowe” oraz „nieklęskowe” (uczestniczące w 

zagospodarowaniu drewna poklęskowego) są obowiązane do 
odprowadzania odpisu netto na fundusz leśny na ogólnych 
zasadach – zgodnie z następującą formułą matematyczną: 
[Sprzedaż drewna w nadleśnictwach „klęskowych” (lub „nieklę-
skowych”) x wskaźnik odpisu na fundusz leśny – Dopłata brutto 
do nadleśnictwa, ujęta w planie finansowo-gospodarczym Lasów 
Państwowych]. 

2. Nadleśnictwa „nieklęskowe” oraz zakłady Lasów Państwowych 
(uczestniczące w zagospodarowaniu drewna poklęskowego) 
obciążają (na podstawie faktur) nadleśnictwa „klęskowe” z tytułu 
usług wewnątrzinstytucjonalnych do wysokości kosztów, o 
których mowa w § 15 ust. 2 pkt 1 lit. a. 

3. W zwyczajowym terminie w nadleśnictwach „klęskowych” lub 
„nieklęskowych” (uczestniczących w zagospodarowaniu drewna 
poklęskowego) przeprowadza się wewnątrzinstytucjonalną wery-
fikację wyniku z odpowiednim uwzględnieniem zrealizowanych 
dotacji przedmiotowych, o których mowa w § 16 ust. 1, oraz wyna-
grodzenia z tytułu zrealizowanych usług, o których mowa w ust. 2.

4. Kierownika komórki organizacyjnej w Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych właściwej ds. planowania zobowiązuje się do 
zaprojektowania (we współpracy z kierownikiem komórki organi-
zacyjnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych właściwej 
ds. księgowości) w formie notatki służbowej konkretyzacji proce-
dury uwzględniania dotacji oraz wynagrodzenia, o których mowa 

w  ust. 3, przy rocznej weryfikacji wyniku finansowego nadleś- 
nictw „klęskowych” i „nieklęskowych” (uczestniczących w zago-
spodarowaniu drewna poklęskowego).   

§ 18
Głównego Księgowego Lasów Państwowych zobowiązuje się 

do zaprojektowania (we współpracy z kierownikiem komórki organi-
zacyjnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych właściwej  
ds. księgowości) w formie notatki służbowej mapy księgowań 
wszelkich zdarzeń związanych z zagospodarowywaniem drewna 
poklęskowego i wykonywaniem niniejszej decyzji. 

Aneksowanie planów urządzenia lasu lub sporządzanie  
nowych planów urządzenia lasu 

§ 19
1. Po zakończeniu inwentaryzacji szkód w drzewostanie, infra-

strukturze leśnej oraz w ruchomościach  – dyrektorów RDLP 
zobowiązuje się do:
1) przeprowadzenia analizy  potrzeby wykonania aneksów do 

planu urządzenia lasu lub sporządzenia nowych planów 
urządzenia lasu dla nadleśnictw „klęskowych” oraz

2) zainicjowania prac nad ww. aneksami lub nowymi planami 
urządzenia lasu. 

2. Przy realizacji zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, dyrek-
torzy RDLP powinni kierować się wytycznymi stanowiącymi 
przedmiot załącznika nr 3 do decyzji, z uwzględnieniem ust. 3.

3. Kierownika komórki organizacyjnej właściwej w Dyrekcji Gene-
ralnej Lasów Państwowych ds. urządzania lasu zobowiązuje się  
do zaprojektowania w formie notatki służbowej konkretyzacji 
procedury identyfikacji potrzeby aneksowania planów urzą-
dzenia lasu lub sporządzania nowych planów urządzenia lasu 
dla nadleśnictw „klęskowych”. 

Procedury udzielania zamówień publicznych w związku  
ze stanem siły wyższej 

§ 20
1. Po zakończeniu inwentaryzacji szkód w drzewostanie nadleśnictwa 

„klęskowe” zobowiązane są do oceny stopnia realizacji dotychczas 
zawartych umów na wykonanie usług związanych z prowadzeniem 
gospodarki leśnej i co do możliwości zagospodarowania drewna 
poklęskowego w ramach zawartych umów. W razie potrzeby należy 
wprowadzić zmiany  do zakresu wykonania umów zgodnie z prze-
pisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawianie usług dotyczących usuwania skutków stanów siły 
wyższej  może odbywać się na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że  nadleśnictwa 
„klęskowe” niezwłocznie po wystąpieniu szkód mogą wszczynać 
postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, z zachowaniem 
innych przepisów ww. ustawy. Do negocjacji, w pierwszej kolej-
ności, powinni być zapraszani wykonawcy wyłonieni uprzednio w 
trybie przetargu nieograniczonego, z którymi zawarto umowy, jeżeli 
ze względu na stan siły wyższej zakres prac, objętych wcześniej 
zawartymi umowami, musi ulec ograniczeniu. 

3. Kierownika komórki organizacyjnej w Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych właściwej ds. zamówień publicznych zobowiązuje 
się do zaprojektowania w formie notatki służbowej konkretyzacji 
procedur postępowań w sprawie udzielania zamówień publicz-
nych w związku ze stanem siły wyższej, zaistniałym w następ-
stwie huraganu. 

Postanowienia końcowe 

§ 21
1. Notatki służbowe, o których mowa w postanowieniach poprze-

dzających, stają się po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych integralną częścią składową 
niniejszej decyzji.
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2. W celu dalszej konkretyzacji niniejszej decyzji – z inicjatywy 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz z inicjatywy 
własnej kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Gene-
ralnej Lasów Państwowych mogą być sporządzane kolejne 
notatki służbowe jako, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych,  części składowe niniejszej 
decyzji.

§ 22
1. W celu należytego wykonania niniejszej decyzji dyrektorów 

RDLP wymienionych w § 1 zobowiązuję i udzielam im na mocy 
niniejszej decyzji stosownego umocowania do bezzwłocznego 
zwołania  narady gospodarczej z udziałem:
1) członków zespołu kryzysowego;
2) pracowników Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych;
3) nadleśniczych i pracowników nadleśnictw „nieklęskowych” 

funkcjonujących w zasięgu Regionalnych Dyrekcji Lasów 
Państwowych;

4) właściwych kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych; 

5) dyrektorów zainteresowanych Regionalnych Dyrekcji Lasów 
Państwowych;

6) nadleśniczych i pracowników nadleśnictw „nieklęskowych” 
(przewidzianych do uczestniczących w zagospodarowaniu 
drewna poklęskowego funkcjonujących  poza zasięgiem tery-
torialnym Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych);

7) innych osób i jednostek organizacyjnych (w tym nabywcy 
ciążący do nadleśnictw „klęskowych” i „nieklęskowych”).

2. Naradę gospodarczą, o której mowa w ust. 1, należy podzielić co 
najmniej na dwie części, przy czym część pierwsza narady 
powinna mieć charakter narady wewnątrzregionalnej, zaś druga 
i następne części narady (w terminach  późniejszych w stosunku 
do części pierwszej) powinny przewidywać uczestnictwo także 
podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2–7.  W związku z 
ponadlokalnym zasięgiem szkód drugą i następne części narady 
zorganizuje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych z 
udziałem przedstawicieli zainteresowanych RDLP. 

3. W trakcie wyżej wymienionej narady gospodarczej należy prze-
prowadzić m.in. procedurę zagospodarowania drewna poklę-
skowego, o której mowa w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 23
Kierownika komórki organizacyjnej w Dyrekcji Generalnej Lasów 

Państwowych właściwej ds. informatyki oraz Dyrektora Zakładu 
Informatyki Lasów Państwowych zobowiązuję do zapewnienia 
wspomagania informatycznego wykonania niniejszej decyzji – w 
takim zakresie, w jakim jest to możliwe przy obecnej funkcjonalno-
ści SILP. 

§ 24
1. Działania polegające na wykonaniu niniejszej decyzji należy 

traktować jako częściową realizację uregulowań w Instrukcji 
Ochrony Lasu dotyczących organizacji działań ochronnych w 
sytuacjach klęskowych.

2. Zespoły kryzysowe, o których mowa w § 2 ust. 2, są równocze-
śnie zespołami kryzysowymi, o których mowa w wyżej wymie-
nionym uregulowaniach Instrukcji Ochrony Lasu. Po wykonaniu 
niniejszej decyzji zespoły te powinny kontynuować  swoją dzia-
łalność na rzecz pozostałych działań ochronnych, określonych w 
Instrukcji (przywrócenie funkcjonalności infrastruktury leśnej, 
przebudowa drzewostanów, w tym upraw i młodników uszkodzo-
nych wskutek huraganu itd.).

§ 25
Mając na względzie, iż niniejsza decyzja uwzględnia w sposób 

odpowiedni postanowienia Decyzji nr 4.2016 Dyrektora Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwowych w  Białymstoku z dnia 21 czerwca 
2016 roku w sprawie ogłoszenia stanu siły wyższej o znaczeniu 
regionalnym oraz Decyzji nr 372 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia 
stanu siły wyższej o znaczeniu ponadlokalnym – decyzje te uchyla 
się.

§ 26
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski
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Załącznik nr 1 do decyzji nr 441
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 30 czerwca 2016 r.

KLASYFIKACJA 
stanów siły wyższej 

Określenie 
charakteru 
stanu siły 
wyższej 

Ogólna 
charakterystyka 

stanu siły wyższej 

Inne 
szczegółowe 

wyróżniki 
stanu siły 
wyższej 

Opis systemu organizacji i zarządzania procesem 
zagospodarowania drewna „poklęskowego”  

oraz zagospodarowania terenów poklęskowych 
(uwaga: w opisie pominięto sprawy związane z modyfikacją ofert  

i renegocjacją umów z nabywcami) 

Stan siły wyższej 
o charakterze 

lokalnym 

Ilość i struktura 
sortymentowa 

drewna „klęskowego” 
będzie mogła w 

dostatecznie pełnym 
zakresie zastąpić 

drewno „obłożone”, 
w tym „obłożone” 

umowami  w ramach 
poszczególnych 

nadleśnictw 
klęskowych

Nie zachodzi 
potrzeba zmiany 
harmonogramów 
„dostaw” drewna 

do nabywców 

„Zagospodarowanie klęski” może wymagać podziału leśnictw 
„klęskowych” na rewiry stające się miejscem działania leśniczych oraz 

podleśniczych z leśnictw, które nie zostały objęte klęską, lecz w obrębie 
których zaszła potrzeba wstrzymania pozycji cięć. Wyżej wymienieni 

leśniczowie i podleśniczowie działają w systemie delegacyjnym. 
W sytuacjach możliwych prawnie nadleśniczowie dokonują zmian 

dotychczas zawartych umów na usługi leśne. Leśniczowie  
i podleśniczowie działają w rewirach wraz z usługodawcami leśnymi 
im „przydzielonymi”. Z użyciem standardowej aplikacji informatycznej 
„wiele rejestratorów w jednym leśnictwie” następuje (po odpowiednim 

docelowo udoskonaleniu tej aplikacji): a) protokolarne przejęcie rewirów 
od leśniczych miejsca, b) protokolarne przyjęcie na stan (leśniczych 

miejscowych i zamiejscowych) tabliczek do znakowania drzew 
z produkcji uzupełniającej (zapewniającej należyte zabezpieczenie 
tabliczek przypisanych do leśnictw klęskowych), c) w rejestratorach 

leśniczych zamiejscowych następuje zablokowanie dotychczasowych 
adresów leśnych, a w ich miejsce zostają wprowadzone adresy rewirów 

im przydzielonych, d) do rejestratorów leśniczych zamiejscowych 
zostają wprowadzone znowelizowane plany sprzedaży drewna

Stan siły wyższej 
o charakterze 

ponadlokalnym 

Ilość i struktura 
sortymentowa 

drewna „klęskowego” 
będzie mogła w 

dostatecznie pełnym 
zakresie zastąpić 

drewno „obłożone” 
w ramach 

poszczególnych 
nadleśnictw 
„klęskowych”

Zachodzi 
potrzeba zamiany 
harmonogramów 

„dostaw” 
w poszczególnych 

nadleśnictwach 
„klęskowych” 

oraz 
nadleśnictwach 

„ościennych”

Jak wyżej – z tym, że w związku z ewentualnym przejściowym 
wstrzymaniem pozyskiwania drewna w niektórych nadleśnictwach 
klęskowych i w nadleśnictwach sąsiadujących z nadleśnictwami 

klęskowymi – leśniczowie oraz podleśniczowie z tych nadleśnictw mogą 
być na ten czas delegowani do rewirów klęskowych (w powiązaniu 
z dotacjami z funduszu leśnego, przekazywanymi do nadleśnictw 

delegujących). Na czas wstrzymania prac przy pozyskaniu drewna 
w ww. nadleśnictwach – do rewirów klęskowych mogą być wysyłane 

zakłady usług leśnych, działające dotąd w tych nadleśnictwach

Stan siły wyższej 
o charakterze 

ponadlokalnym

Ilość i struktura 
sortymentowa 

drewna „klęskowego” 
wymusza trwałe 

wyłączenie 
z pozyskania 

niektórych pozycji 
cięć 

w nadleśnictwach 
„nieklęskowych”

Zachodzi 
potrzeba zmiany 
harmonogramów 

„dostaw” 
oraz wstrzymania 

(całkowitego 
lub częściowego) 

pozyskania 
drewna 

w nadleśnictwach 
„nieklęskowych”

Jak wyżej – z tym, że w związku z trwałą utratą przychodów  
w nadleśnictwach „nieklęskowych” musi być do nich wysyłany 

dodatkowy strumień dotacji z funduszu leśnego.
Plan alokacji sił i środków na ogół będzie wymuszał koncentrację 

maszyn wielooperacyjnych do ścinki i wyrobu drewna, a to będzie się 
wiązało z koniecznością głębokiej realokacji sił i środków (przesunięcie 
zakładów usług leśnych, wyposażonych w maszyny wielooperacyjne 
do ścinki i wyrobu drewna, z wielu nadleśnictw na rewiry klęskowe; 

przesunięcie zakładów usług leśnych o tradycyjnym wyposażeniu do 
nadleśnictw nieklęskowych, w których nie przewiduje się wstrzymania 

pozyskania drewna (chodzi o nadleśnictwa wysyłające na tereny 
klęskowe zakłady usług leśnych, wyposażone w sprzęt specjalistyczny)
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Załącznik nr 2 do decyzji nr 441 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA POSTĘPOWANIA 
w celu zagospodarowania drewna poklęskowego 

1. Założenia ogólne

Procedura odnosi się do stanu faktycznego, jaki zaistniał w 
związku z potrzebą ogłoszenia stanu siły wyższej o zasięgu ponad-
lokalnym po szkodach w drzewostanach w części nadleśnictw w 
zasięgu Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w: Białym-
stoku, Łodzi, Katowicach, Olsztynie, Radomiu, Lublinie i Warsza-
wie, będących następstwem huraganowych wiatrów, jakie w dniach 
17.06.2016 r. oraz/lub 25–26.06.2016 r. objęły terytorium Polski.

Procedura uwzględnia okoliczność, że pod względem aplikacyj-
nym SILP nie jest funkcjonalnie narzędziem w pełni służącym do 
zagospodarowania drewna poklęskowego. Z tego względu zało-
żono, że działania zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem 
arkusza EXCEL, do którego dane zostaną zaciągnięte z bazy SILP 
i innych baz danych w takim zakresie, w jakim to tylko będzie 
możliwe.

Procedura uwzględnia także okoliczność, że stan siły wyższej 
wystąpił w dacie, w której zawarto umowy skonsolidowane z 
nabywcami operującymi na rynku zasadniczym, na rynku rozwoju 
oraz na rynku „e-drewno systemowe”, a w określonym zakresie 
umowy te zostały już zrealizowane. 

Procedura uwzględnia wreszcie okoliczność, że ze wstępnego 
rozpoznania wynika, iż drewno poklęskowego nie uda się zagospo-
darować poprzez „podstawienie” tego drewna w ramach poszcze-
gólnych nadleśnictw pod drewno, które w tych nadleśnictwach 
powinno podlegać planowemu pozyskaniu.

2. Algorytm zagospodarowywania drewna poklęskowego 

Krok pierwszy

Ustalenie zobowiązania wobec nabywców do końca roku  
w nadleśnictwach „klęskowych” oraz wytypowanych ekspercko 

nadleśnictwach „nieklęskowych” (przewidywanych  
do uczestniczenia w zagospodarowaniu drewna poklęskowego)

Nazwa nadleśnictwa 
„klęskowego” 

lub „nieklęskowego” 

Drewno stanowiące realne 
zobowiązanie do końca roku 

wobec nabywców,  
wynikające z zawartych 

umów (łącznie z drewnem 
do zużycia na własne 
potrzeby) (w tys. m3)

1 2

GRUPA GATUNKOWO-HANDLOWA I
Nadleśnictwo 1 A 1 
Nadleśnictwo 2 A 2 
Nadleśnictwo 3 A 3 
Nadleśnictwo 4 A 4 

(…) (…)
Nadleśnictwo N A N 

GRUPA GATUNKOWO-HANDLOWA II 
(…)

GRUPA GATUNKOWO-HANDLOWA Z

Uwagi realizacyjne: 
1. Zakład Informatyki Lasów Państwowych (działając w siłach 

własnych pod nadzorem Wydziału Informatyki Dyrekcji Gene-
ralnej Lasów Państwowych) przy wsparciu ontologicznym 
komórki organizacyjnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych właściwej ds. marketingu opracuje bezzwłocznie (korzy-
stając z danych, zawartych w bazie Portalu Leśno-Drzewnego 
oraz w hurtowni danych) aplikację ustalającą zobowiązanie do 
końca roku (co do ilości drewna poszczególnych grup gatun-
kowo-handlowych)  wobec ogółu nabywców ciążących do 
każdego z nadleśnictw „klęskowych” i „nieklęskowych”, przy 
czym:
1) zobowiązanie to powinno być ustalane jako różnica między:

a) ilością drewna danej grupy gatunkowo-handlowej wyni-
kającą z zawartych umów (także wystawionych aneksów 
oraz zakończonych licytacji na „e-drewno”) a

b) ilością drewna faktycznie skutecznie sprzedanego do daty 
wystąpienia stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym. 

2. Aplikacja, o której mowa w pkt 1, zostanie wykorzystana do 
zaciągnięcia do arkusza kalkulacyjnego EXCEL danych o wyżej 
wymienionych zobowiązaniach, przy czym powinno to nastąpić 
przed drugą częścią narady gospodarczej, o której mowa w § 22 
ust. 3 decyzji.  

3. Komórka w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych właściwa 
ds. marketingu, pozostając w operacyjnym kontakcie z odpo-
wiednimi komórkami organizacyjnymi Regionalnych Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Białymstoku, Łodzi, Katowicach, Olsz-
tynie, Radomiu, Lublinie i Warszawie oraz ewentualnie innymi 
regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych, w zasięgu 
których działają nadleśnictwa „nieklęskowe”, przewidziane do 
zagospodarowania drewna klęskowego, powinna urealnić zobo-
wiązania, biorąc pod uwagę aktualną kondycję nabywców ciążą-
cych do poszczególnych nadleśnictw „klęskowych” i „nieklęsko-
wych” oraz dotychczasowy i przewidywany przebieg sprzedaży 
surowca drzewnego w roku 2016 (A1, A2, …, AN  to ilości 
drewna do pokrycia zapotrzebowania nabywców do końca roku 
po przedmiotowym urealnieniu; urealnienie powinno nastąpić 
przed drugą częścią narady gospodarczej, o której mowa w § 22 
ust. 3 decyzji).

Krok drugi

Ustalenie stopnia pokrycia zobowiązania wobec nabywców  
do końca roku w nadleśnictwach „klęskowych” oraz wytypowanych 

ekspercko nadleśnictwach „nieklęskowych” (przewidywanych  
do uczestniczenia w zagospodarowaniu drewna poklęskowego) 

drewnem planowanym do pozyskania 

(tabela na str. 28)
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Nazwa  
nadleśnictwa 
„klęskowego” 

lub  
„nieklęskowego” 

Realne 
zobowiąza-
nie wobec 

ogółu  
nabywców 
do końca 

roku

Ilość drewna, która powinna 
być koniecznie pozyskana 

do końca roku  ze względów 
hodowlanych i ochronnych 

oraz z innych powodów  
(bez drewna 

w wydzieleniach objętych 
stanem siły wyższej) 

Drewno  
poklęskowe 
(wynikające 
z wykonania  
§ 10 decyzji)

Najwyższy 
z możliwych  

nadmiarów drewna 
do zagospodarowania 

(w razie  
maksymalnego  

ograniczenia  
pozyskania  

planowanego)

Najwyższy 
z możliwych  
niedomiarów  

drewna do  
zagospodarowania

(w razie maksymalnego 
ograniczenia  
pozyskania  
planowego) 

1 2 3 4 5 6
GRUPA GATUNKOWO-HANDLOWA I

Nadleśnictwo 1 A1 = 100 A.1.1. = 30 A.1.2. = 50 A.1.3. + (30 + 50) – 
100 = – 20

Nadleśnictwo 2 A2 = 150 A2.1. = 100 A.2.2. = 90 A.2.3. = (100 + 90) – 150 
= + 90

Nadleśnictwo 3 A3 = 150 A3.1. = 70 A.3.2. = 00 A.3.3. = (70 + 0) – 150 
=  – 80

Nadleśnictwo 4 A4 = 200 A4.1. = 180 A4.2. = 100 A.4.3. = (180 + 100) – 200 
= + 80

(…) (…) (…) (…) (…) (…)

Nadleśnictwo N AN = 100 AN.1. = 180 AN.2. = 120 A.N.3. =  (180 + 120) – 
100 = + 200

Uwagi realizacyjne: 
1. Komórka w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych właściwa 

ds. marketingu, pozostając w kontakcie operacyjnym z komór-
kami właściwymi ds. marketingu w RDLP w Białymstoku, Łodzi, 
Katowicach, Olsztynie, Radomiu, Lublinie i Warszawie oraz 
innych regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych dopro-
wadzi (przed drugą częścią narady, o której mowa w § 22 ust. 3 
decyzji) do zgromadzenia drogą ankietyzacji informacji do 
umieszczenia w kolumnie (polu) nr 3 powyższego zestawienia.     

2. Zakład Informatyki Lasów Państwowych (działając w siłach 
własnych pod nadzorem Wydziału Informatyki Dyrekcji Gene-

ralnej Lasów Państwowych) przy wsparciu ontologicznym 
komórki organizacyjnej w Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych właściwej ds. marketingu opracuje aplikację 
pozwalającą na przeprowadzenie ankietyzacji, o której mowa 
w pkt 1.

Krok trzeci 

Ustalenie sposobu zagospodarowania drewna poklęskowego  
w trakcie drugiej i następnych części narady, o której mowa  

w § 22 ust. 3 decyzji 

Arkusz zagospodarowania drewna poklęskowego grupy gatunkowo-handlowej I

Nadleśnictwo

Nadmiar (+) 
lub niedo-

miar drewna 
do zagospo-
darowania 

Sposób zagospodarowania
zagospodaruje nadleśnictwo 

e-drewno rynek  
detaliczny 

składnice 
przejściowe 

inny  
sposób 

zagospo-
darowania 

1 2 3 4 (…) N

Nadleśnictwo 1 A.1.3.
Nadleśnictwo 2 A.2.3.
Nadleśnictwo 3 A.3.3.
Nadleśnictwo 4 A.4.3.

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)
Nadleśnictwo N A.N.3.

Uwagi realizacyjne:
1. Krok trzeci powinien być wykonany po przygotowaniu w formie 

blankietowej w formacie EXCEL zestawień, których wzór 
zamieszczono powyżej.

2. Takie blankietowe zestawienia (z należytym wyprzedzeniem w 
stosunku do drugiej i następnych części narady gospodarczej, o 
której mowa w § 22 ust. 3), należy przesyłać do zainteresowa-
nych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleś- 
nictw „klęskowych” i „nieklęskowych”.

3. Podczas drugiej i następnych części ww. narady gospodarczej z 
zastosowaniem metody „burzy mózgów” tworzy się w drodze 
kolejnych przybliżeń pierwszą wersję planu zagospodarowania 
drewna poklęskowego, co powinno nastąpić  poprzez zapełnienie 
poszczególnych pól ww. zestawień konkretnymi danymi (z równo-
czesnym skwitowaniem tego faktu wspólnym protokołem 
wewnątrzinstytucjonalnych uzgodnień z narady gospodarczej).

4. Na podstawie tak wypełnionych zestawień nadleśniczowie  „przy 
otwartej kurtynie” w trakcie danej części ww. narady gospodarczej 
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powinni przystąpić do rozmów mających na celu doprowadzenie do 
renegocjacji umów zawartych z nabywcami (które to rozmowy 
powinny być kwitowane bilateralnymi protokołami z negocjacji).

5. Jeżeli rozmowy, o których w pkt 4, nie przyniosą należytego rezultatu, 
nadleśniczowie powinni zaproponować korektę określonych zesta-
wień, o których mowa w pkt 3 (co na zakończenie narady gospodar-
czej powinno być skwitowane uzupełnieniem do wspólnego protokołu 
wewnątrzinstytucjonalnych uzgodnień z narady gospodarczej).

6. Inny sposób zagospodarowania drewna może przewidywać jego 
przetarcie we własnym zakresie z opcją późniejszego zbywania 
tarcicy lub inne zużycie drewna poklęskowego we własnym 
zakresie.

7. Sposób zagospodarowania drewna poklęskowego może przewi-
dywać krótkotrwałe przechowywanie w składnicy wodnej drewna 
szczególnie cennego lub inne jego zabezpieczenie, w szczegól-
ności w ochronie przed zasinieniem.

Załącznik nr 3 do decyzji nr 441
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 30 czerwca 2016 r.

WYTYCZNE POSTĘPOWANIA 
dotyczącego aneksowania planów urządzenia lasu lub sporządzania nowych planów urządzenia lasu 

na terenie objętym stanem siły wyższej o znaczeniu ponadlokalnym 
w związku z huraganem w dniach 17.06.2016 r. oraz/lub 25–26.06.2016 r. 

1. Biorąc pod uwagę, że wiatrowały oraz wiatrołomy (złomy), jakie 
na terenie Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Białymstoku, Łodzi, Katowicach, Olsztynie, Radomiu, Lublinie i 
Warszawie miały miejsce w następstwie huraganu, jaki przeto-
czył się przez Polskę w dniach 17.06.2016 r. oraz/lub 
25–26.06.2016 r., niewątpliwie stały się czynnikiem  zakłóca-
jącym funkcję planu urządzenia lasu jako podstawy samo-
dzielnej realizacji gospodarki leśnej w nadleśnictwach „klęsko-
wych” – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych bez 
zbędnej zwłoki przystąpi do analizy potrzeby:
1) podjęcia prac nad aneksami do planów urządzenia lasu dla 

ww. nadleśnictw „klęskowych” lub/oraz
2) doprowadzenia do skrócenia okresu obowiązywania aktu-

alnie obowiązujących  planów urządzenia lasu w tych nadleś- 
nictwach.

2. Należy przy tym mieć na względzie, że zgodnie z ustawą o 
lasach plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in. program 
ochrony przyrody, a także zadania do wykonania w zakresie 
użytkowania głównego lasu, odnowień, pielęgnowania lasu, jak 
również zaspokajania potrzeb w zakresie infrastruktury leśnej.

3. Jeżeli zatem inwentaryzacja szkód w drzewostanie oraz infra-
strukturze leśnej wskaże na brak możliwości realizacji:  
(1) programu ochrony przyrody lub/oraz (2) zadań, o których 
mowa w pkt 2, w szczególności ze względu na:
1) rozmiar szkód, jakie huragan z 17.06.2016 r. oraz/lub 

25–26.06.2016 r. wyrządził w nadleśnictwach „klęskowych” w 
odniesieniu do przedmiotów ochrony przyrody, lub/oraz   

2) zakres zadań w zakresie gospodarki leśnej oraz infrastruk-
tury technicznej, jakie będą następstwem tego huraganu, w 
porównaniu do zadań wykonanych do czasu jego zaistnienia,

wówczas obowiązkiem dyrektorów Regionalnych Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Białymstoku, Łodzi, Katowicach, Olsz-

tynie, Radomiu, Lublinie i Warszawie powinno być albo zainicjo-
wanie aneksowania planów urządzenia lasu, albo zainicjowanie 
prac nad nowymi planami urządzenia lasu dla określonych 
nadleśnictw „klęskowych”, po uzyskaniu zgody, o której mowa w 
art. 18 ust. 3 ustawy o lasach – stosowanie do suwerennej oceny 
w tym zakresie ze strony dyrektorów.

4. Szczególnym motywem przystąpienia do aneksowania planów 
urządzenia lasu lub do opracowywania nowych planów urządzenia 
lasu powinna być analiza możliwości dochowania przez poszcze-
gólne nadleśnictwa „klęskowe” zadań określonych w planach urzą-
dzenia lasu w odniesieniu do użytkowania głównego lasu.

5. Jeżeli dane nadleśnictwo zostało (na podstawie poprzednich 
przepisów ustawy o lasach) objęte obowiązkiem zmieszczenia 
się w okresie objętym planem urządzenia lasu w łącznym wolu-
menie miąższościowego etatu użytkowania rębnego i przedręb-
nego – argumentem przemawiającym za zainicjowaniem prac 
nad aneksem do planu urządzenia lasu lub nad nowym planem 
urządzenia lasu powinien być wynik analizy przeprowadzonej z 
zachowaniem toku postępowania szczegółowo opisanego (pod 
pozycją nr 1) w załączniku nr 9 do aktualnie nieobowiązującego 
Zarządzenia nr 52A Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 31 października 2007 r. w sprawie ustalenia sposobu 
prowadzenia sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodar-
stwo Leśne Lasy Państwowe.

6. Jeżeli dane nadleśnictwo zostało (na podstawie przepisów aktu-
alnie obowiązujących) objęte obowiązkiem  zmieszczenia się w 
okresie objętym planem urządzenia lasu w wolumenie miąższo-
ściowego etatu użytkowania rębnego oraz wolumenie powierzch-
niowym użytkowania głównego przedrębnego – wpływ szkód w 
drzewostanie na możliwość dotrzymania obu etatów (miąższo-
ściowego etatu użytkowania rębnego oraz powierzchniowego 
etatu użytkowanie przedrębnego) ocenia się odrębnie.            
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DECYZJA NR 448
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 1 lipca  2016 r. 

w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej, 
z zakresu przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej 

„Usługi usuwania broni oraz amunicji”, w Nadleśnictwie Jawor

GI.0210.8.2016 

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 z § 8 ust. 2 pkt 4 
Statutu  Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe3 

oraz § 13 ust. 3 Zarządzenia nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 19 grudnie 2013 r. w sprawie kontroli instytu-
cjonalnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe4, 
ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami DGLP nr 90 i nr 91  
z dnia 25 listopada 2015 r. – zlecam, co następuje:

§ 1
1. Kontrolę doraźną, mającą za przedmiot przygotowanie i prze-

prowadzenie procedury przetargowej „Usługi usuwania broni 
oraz amunicji”, w Nadleśnictwie Jawor. Kontrolę należy przepro-
wadzić  z punktu widzenia kryteriów legalności, celowości, 
rzetelności i gospodarności.

2. Kontrolę przeprowadzi Inspekcja Lasów Państwowych.

§ 2
1. Z ustaleń dokonanych w postępowaniu kontrolnym sporządzić 

należy sprawozdanie lub protokół kontroli, zgodnie z postano-

wieniami Rozdziału 8 Uproszczone postępowanie kontrolne,  
§ 52, Zarządzenia nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli instytucjo-
nalnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

2. Czynności kontrolne należy dokumentować zgodnie z postano-
wieniami Działu II Wszczęcie postępowania kontrolnego i doku-
mentowanie czynności kontrolnych Zarządzenia nr 84 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 2013 r. ze 
zmianami w sprawie kontroli instytucjonalnej w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
 

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

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

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

3 W § 8 ust. 2 pkt 4 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowi, że Dyrektor   Generalny kontroluje działania jednostki organizacyjnej Lasów 
Państwowych.

4 § 13 ust. 3 Zarządzenia nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 2013 r. ze zmianami w sprawie kontroli instytucjonalnej w PGL LP 
stanowi, że decyzję o przeprowadzeniu kontroli doraźnej podejmuje Dyrektor Generalny lub odpowiednio dyrektor regionalny.
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DECYZJA NR 450
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 7  lipca 2016 r. 

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

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

Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, 
Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych 

GD.001.14.2016

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 cało-
kształtu obowiązków nałożonych na Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych jako reprezentanta pracodawcy, skutkujących w 
szczególności nakazem zapewnienia przez niego należytej funk-
cjonalności Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) – 
postanawiam, co następuje:

§ 1
Jako wiążące kierowników komórek organizacyjnych DGLP  

przyjmuję ustalenia z narady, która odbyła się w dniu  5 lipca 2016 r., 
zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie 
drukujemy – przyp. red.).

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

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

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

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

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

DECYZJA NR 452
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 11 lipca 2016 r. 

w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych 
oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym

GD.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 przepi-
sem art. 33 ust. 2 pkt 1a ustawy o lasach3 – postanawiam, co 
następuje:

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 regio-
nalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
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§ 1
1. Na dzień 12 lipca 2016 r., z moim udziałem i udziałem moich 

zastępców, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-
wych, dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym 
oraz kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych (DGLP), na godzinę 9.00 do siedziby 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie 
zwołuję pod moim przewodnictwem naradę dyrektorów regio-
nalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów 
zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym i regio-
nalnym, 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 departa-
mentu właściwego w Ministerstwie Środowiska w sprawach leś-
nictwa.

3. W zależności od potrzeb do udziału w naradzie mogą być zapro-
szone inne osoby – stosownie do roboczych ustaleń w tym zakresie.

§ 2
Agenda narady obejmuje następujące zagadnienia:

1. Współpraca z BOŚ, NFOŚiGW i ARiMR.
2. Sytuacja na rynku drzewnym. 
3. Sprawa realizacji decyzji nr 441 DGLP/2016 w sprawie ogło-

szenia stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym. 
4. Leśne Gospodarstwa Węglowe – sprawa pomiaru strumieni 

przepływu CO2 – prof. J. Olejnik.
5. Porozumienia o współpracy zakładów o zasięgu regionalnym z 

jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.
6. Stan prac nad inwentaryzacją przyrodniczą.
7. Stanowisko Rady Konsultacyjnej w sprawach dotyczących LP.
8. Inicjatywa ZSL w Rogozińcu dotycząca opracowania i realizacji 

programu innowacyjnego Przysposobienie Wojskowe Leś-
ników.

9. System reagowania na stronniczy przekaz medialny.
10. Przebieg wszechnicy łowieckiej.
11. Sprawy różne i bieżące. 

§ 3
1. Ustala się następujące zasady przebiegu narady: 

1) przewodniczenie naradzie przypada Dyrektorowi General-
nemu Lasów Państwowych;  

2) realizację każdego z punktów porządku narady będzie rozpo-
czynać wprowadzenie dokonywane przez Dyrektora Gene-
ralnego 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 prze-
wodniczącego 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 publi-
kacji 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 Informacyjne Lasów Państwo-
wych, zobowiązuję do zapewnienia rejestracji przebiegu narady 
na potrzeby leśnej telewizji internetowej. 

§ 5
1. Koszty związane z naradą są kosztami działania Dyrekcji Gene-

ralnej Lasów Państwowych oraz regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych, finansowanymi z wpłat nadleśnictw na utrzy-
manie tych jednostek organizacyjnych LP.

§ 6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski 

DECYZJA NR 453
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 11 lipca 2016 r.

w sprawie prowadzenia okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów  
oraz parametryzacji wybranych cech biotopów na terenie Puszczy Białowieskiej

ZP.722.15.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach, w związku z paragra-
fem 6 Statutu Lasów Państwowych – w wykonaniu obowiązków wyni-
kających z decyzji nr 336 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 14 czerwca 2016 r. – postanawiam, co następuje:

§ 1
Zatwierdzam notatkę służbową nr 1  z dnia 27 czerwca 2016 r. 

konkretyzującą metodykę drugiego etapu inwentaryzacji przyrodniczej 
w roku 2016 na terenie Puszczy Białowieskiej, stanowiącą załącznik 
do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega 

niezwłocznemu upublicznieniu, także w Biuletynie Informacji 
Publicznej LP.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski
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DECYZJA NR 455
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

 
z dnia 14 lipca 2016 r. 

w sprawie prowadzenia okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów 
oraz parametryzacji wybranych cech biotopów na terenie drugiego zgrupowania nadleśnictw

ZP.722.12.2016

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, w wykonaniu zadań wynikają-
cych  z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 
określonych m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1a, pkt 3–4 i pkt 8 oraz  
w art. 56 ust. 2  ustawy3 – mając na względzie § 5 zarządzenia  
nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  
14 czerwca 2016 r., znak: ZP.720.3.2016, zwanego dalej „zarzą-
dzeniem inwentaryzacyjnym” – postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Niniejsza decyzja, w konkretyzacji postanowień zarządzenia 

inwentaryzacyjnego,  określa szczegółowe zasady prowadzenia 
okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwie-
rząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech 
biotopów w odniesieniu do zgrupowania nadleśnictw, obejmują-
cego dziesięć jednostek organizacyjnych funkcjonujących w 
zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych    w Krośnie, 
a mianowicie nadleśnictw: Bircza, Brzozów, Dukla, Dynów, Jaro-
sław, Kańczuga, Kołaczyce, Krasiczyn, Oleszyce i Sieniawa, 
zwanego dalej „drugim zgrupowaniem nadleśnictw”.

2. Niniejsza decyzja ustala także:
a) w odniesieniu do następujących obszarów Natura 2000: 

Rzeka San PLH180007, Kościół w Dydni PLH180034, 
Jasiołka PLH180011, Łąki nad Młynówką PLH180041, Łysa 
Góra PLH180015, Ostoja Jaśliska PLH180014, Rymanów 
PLH180016, Trzciana PLH180018, Łukawiec PLH180024, 
Bednarka PLH120033, Łąki nad Wojkówką PLH180051, Fort 
Salis Soglio PLH180008 – działania, mające na celu wyko-
nanie niektórych z postanowień zarządzenia inwentaryzacyj-
nego dotyczących oceny planów zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000 na terytorium Polski;

b) w odniesieniu do następujących obszarów Natura 2000: Góry 
Słonne PLB180003, Pogórze Przemyskie PLB180001, 
Ostoja Przemyska PLH180012, Ostoja Góry Słonne 
PLH180013, Beskid Niski PLB180002, Golesz PLH180031, 
Liwocz PLH180046, Ostoja Czarnorzecka PLH180027, 
Wisłoka z dopływami PLH180052, Lasy Sieniawskie 
PLH180054, Nad Husowem PLH180025 – działania mające 
na celu dostarczanie wiarygodnych informacji o występo-
waniu wybranych przedmiotów ochrony w obszarach Natura 
2000 do objęcia projektami planów urządzenia lasu lub 
projektami aneksów do planów urządzenia lasu – wyczerpu-
jącymi funkcję planów zadań ochronnych (z następczym 
wykorzystaniem wyników inwentaryzacji wskaźnikowej do 

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

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

3  Powołane przepisy ustawy o lasach stanowią, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych: (1) „inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regional-
nych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym” (art. 33 ust. 3 pkt 1a), (2), „inicjuje, 
organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa” (art. 33 ust. 3 pkt 3); „organizuje planowanie 
urządzeniowe w lasach i prognozowanie w leśnictwie (art. 33 ust. 3 pkt 4); „organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych”  
(art. 33 ust. 3 pkt 8); dysponuje środkami związanych z funduszem leśnym (art. 56 ust. 2).

poprawnej diagnozy co do potrzeby podjęcia w odniesieniu 
do tych przedmiotów ochrony określonych działań ochron-
nych wykraczających poza ramy trwale zrównoważonej 
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej).  

§ 2
1. Dla prac terenowych związanych z inwentaryzacją wskaźni-

kową, dotyczącą  drugiego  zgrupowania nadleśnictw, ustala się 
okres ich realizacji od 7 czerwca 2016 r. do końca czerwca 2017.  

2. Następne działania inwentaryzacyjne w ramach inwentaryzacji 
wskaźnikowej, dotyczącej  drugiego zgrupowania nadleśnictw, 
zostaną wykonane nie później niż w roku 2020.

3. Co do zasady, przed następnymi działaniami inwentaryzacyj-
nymi w roku 2020, a także w latach następnych, konkretyzacja 
inwentaryzacji wskaźnikowej, dotyczącej  drugiego zgrupowania 
nadleśnictw, będzie obejmowana kolejnymi decyzjami zarząd-
czymi Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

§ 3
W roku 2016 i w latach następnych inwentaryzacja wskaźni-

kowa, dotycząca  drugiego  zgrupowania nadleśnictw, powinna być 
prowadzona z uwzględnieniem okoliczności, że obszarami referen-
cyjnymi, o których mowa w § 7 zarządzenia inwentaryzacyjnego, są 
na mocy niniejszej decyzji: 

1) grunty we władaniu Magurskiego Parku Narodowego i Rozto-
czańskiego Parku Narodowego,

2) rezerwaty przyrody położone na terenie pierwszego zgrupo-
wania nadleśnictw RDLP w Krośnie: Krępak, Turnica, 
Reberce, Chwaniów, Na Opalonym, Nad Trzciańcem, 
Kalwaria Pacławska, Kopystanka, Polanki, Rezerwat Tysiąc-
lecia na Górze Cergowej, Przełom Jasiołki, Łysa Góra, 
Husówka, Kretówki, Golesz, i Starzawa.

§ 4
Integralną częścią niniejszej decyzji jest załącznik nr 1, zawiera-

jący kopie dokumentów, składających się na dokumentację legalizu-
jącą w latach 2016 i 2017 działania inwentaryzacyjne, prowadzone w 
ramach  inwentaryzacji wskaźnikowej dotyczącej  drugiego zgrupo-
wania nadleśnictw. (Załączników nie drukujemy – przyp. red.).

§ 5
1. Szczegółową metodykę terenowych działań inwentaryzacyjnych 

do wykonania w latach 2016 i 2017 w ramach inwentaryzacji 
wskaźnikowej, dotyczącej  drugiego zgrupowania nadleśnictw 
RDLP, oraz działań, o których mowa w § 1 ust. 2, określa 
załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.  
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2. Przedmiotem załącznika, o którym mowa ust. 1, jest w szczegól-
ności:
1) rycina z rozmieszczeniem środków powierzchni kołowych;
2) charakterystyka sprzętu oraz urządzeń potrzebnych do 

prowadzenia prac inwentaryzacyjnych oraz poboru materiału 
empirycznego;

3) działania organizacyjne, nabór wykonawców oraz instruktaż 
przedwykonawczy; 

4) procedura utrwalania w terenie środków powierzchni koło-
wych;

5) warunki oraz procedura przesuwania w terenie środków 
powierzchni kołowych;

6) procedura wykonywania zdjęć fotograficznych i filmowania 
roślinności leśnej w poszczególnych wydzieleniach leśnych;

7) sposób ochrony powierzchni kołowych przed zniekształce-
niem ze względu na wymogi inwentaryzacji wskaźnikowej;

8) wykaz gatunków wskaźnikowych;
9) procedura wykonywania zdjęć fitosocjologicznych oraz 

procedura inwentaryzacji gatunków wskaźnikowych;
10) procedura szacowania potencjalnej pojemności nisz ekolo-

gicznych, o której mowa w § 21 zarządzenia inwentaryzacyj-
nego;

11) wykaz oraz procedura inwentaryzacji i ustalania cech taksa-
cyjnych poszczególnych warstw lasu;  

12) procedura inwentaryzacji dokonywanej z wykorzystaniem 
pułapek Barbera;

13) procedura poboru próbek gleby oraz próbek ścioły;
14) procedura dokonywania inwentaryzacji obiektów dziedzictwa 

kulturowego;
15) procedura wyrywkowej kontroli post factum działań inwenta-

ryzacyjnych; 
16) procedura prowadzenia studiów archiwalnych, o których 

mowa w § 26 zarządzenia inwentaryzacyjnego; 
17) procedura oceny planów zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000 wymienionych w § 1 ustęp 2 litera a;
18) sposób ewidencjonowania, w tym z użyciem dziennika robót, 

oraz rejestrowanie działań prowadzonych w ramach inwenta-
ryzacji wskaźnikowej przez drużyny inwentaryzacyjne,  
o których mowa w § 14 zarządzenia inwentaryzacyjnego;

19) sposób ewidencjonowania księgowego działań prowadzo-
nych w ramach inwentaryzacji wskaźnikowej; sposób doko-
nywania rozrachunków i rozliczeń;

20) plan finansowy oraz harmonogram działań inwentaryzacyj-
nych.   

§ 6
1. Do czasu zmian decyzji, dokonywanych na drodze jej noweli-

zacji, może być ona konkretyzowana, aktualizowana, interpreto-
wana, jak również modyfikowana na drodze notatek służbo-
wych, zatwierdzanych przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, sporządzanych w szczególności po uwzględ-
nieniu opinii oraz sugestii Forum Ekologicznego oraz zespołu 
doradczo-pomocniczego Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych ds. różnorodności biologicznej na obszarze 
Lasów Państwowych.

2. Notatki, o których mowa w ust. 1, podlegają upublicznieniu na 
zasadach, na jakich upublicznia się akty sprawstwa kierowni-
czego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. 

§ 7
Potwierdza się, że do czasu wydania niniejszej decyzji działania 

inwentaryzacyjne na terenie drugiego zgrupowania nadleśnictw 
oraz w Magurskim Parku Narodowym i Roztoczańskim Parku Naro-
dowym były wykonywane przez Lasy Państwowe w myśl jej posta-
nowień. 

§ 8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega 

niezwłocznemu upublicznieniu także w Biuletynie Informacji 
Publicznej LP.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 457
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 15 lipca 2016 r. 

w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
w trakcie narady odbytej w Warszawie w dniu 12 lipca 2016 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, 
dyrektorami zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej 

Lasów Państwowych, przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, 
ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie 

i innymi zaproszonymi osobami

GD.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 między innymi  
w art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach3 – postanawiam, co nastę-
puje:

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

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

3 Przepis art. 33 ust. 2 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych  inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regio-
nalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
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§ 1
Jako wiążące dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-

wych, dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym 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.).

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

niu do dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, 

dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym oraz 
kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych. 

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 458
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2017 

 
EP.0300.2.1.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach1 (tj. z 2015 r. Dz. U. z 10 grudnia 2015 r. poz. 2100 z późn. 
zm.), w związku z § 62 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia  
nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leś-
nictwa z dnia 18 maja 1994 r., mając na względzie § 6 ust. 3 Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe3 (Dz. U. Nr 134 poz. 692), 
w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 24 Statutu, ustalam, co następuje:

§ 1
Na potrzeby sporządzenia planu finansowo-gospodarczego 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 
2017 przyjmuje się makrowskaźniki ustalone dla Lasów Państwo-
wych ogółem, o których mowa w § 2, 3, 4 i 5, oraz wskaźniki okre-
ślone dla poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych, o których mowa w  § 7 niniejszej decyzji. 

§ 2
Makrowskaźniki w zakresie kosztów jednostkowych w zagospo-

darowaniu i użytkowaniu lasu należy przyjmować na poziomie planu 
obowiązującego na rok 2016, z uwzględnieniem wzrostu do 5%.

§ 3
1. Makrowskaźniki w zakresie kosztów jednostkowych działalności 

zarządczej, zwanej potocznie działalnością administracyjną,  
tj. kosztów Służby leśnej i pozostałych kosztów administracyj-
nych, należy przyjąć jak w planie obowiązującym na rok 2016,  
z uwzględnieniem ust. 2.

2. Przy planowaniu wynagrodzeń należy przyjmować następujące 
założenia i okoliczności:
1) poziom zatrudnienia nie wyższy niż w planie obowiązującym 

na rok 2016,
2) współczynniki i stawka wyjściowa na poziomie aktualnie 

obowiązującym, 
3) od 1 lipca 2017 roku  awansowanie w kwocie 350 zł dla 1/3 

planowanej liczby zatrudnionych, 
4) nagrody dodatkowe na poziomie planu obowiązującego na 

rok 2016,
5) wartość grubizny opałowej na potrzeby ustalenia ekwiwa-

lentu za deputat opałowy miesięcznie na jednego zatrudnio-
nego w kwocie 183,15 zł.

§ 4
Makrowskaźniki z zakresu planowania kosztów związanych z 

rozliczeniami z budżetem państwa:
1)  cena drewna do podatku leśnego  – 191,77 zł/m3,
2) obowiązkowe wpłaty do budżetu z tytułu przychodów ze 

sprzedaży drewna  – 2%.

§ 5
Koszty funkcjonowania jednostek nadrzędnych i wartość wpłat 

na ten cel,  obciążających koszty działalności nadleśnictw, należy 
przyjąć jak w planie obowiązującym na rok 2016.

§ 6
Przy opracowywaniu planu na rok 2017 w regionalnych dyrek-

cjach Lasów Państwowych należy kierować się uzyskaniem w skali 
regionalnej dyrekcji wskaźników, o których mowa w § 2, a wyżej 
wymienione wielkości podane w § 2 należy traktować jako maksy-

1 Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy 
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

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

3 § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692) stanowi, że „Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regio-
nalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego”. 

4 W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finanso-
wych Lasów Państwowych”.
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malne. Proces planowania kosztów prac leśnych, przy uwzględnie-
niu możliwości finansowych jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych, powinien zapewniać zarówno pełną realizację 
zadań rzeczowych wskazanych jako obligatoryjne do wykonania w 
planie urządzenia lasu, jak i wynikających z aktualnego stanu lasu, 
a także uwzględniać lokalne warunki rynku usług leśnych i możliwo-
ści jego rozwoju. Dopuszcza się możliwość różnicowania wzrostu 
kosztów jednostkowych, o których mowa wyżej, w poszczególnych 
jednostkach organizacyjnych LP w zasięgu działalności danej 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.  

§ 7
Na potrzeby sporządzenia planu na rok 2017 w układzie regio-

nalnych  dyrekcji Lasów Państwowych należy przyjąć wskaźniki 
poziomu cen drewna ogółem (bez potrzeb własnych)  w warto-
ściach nie niższych niż podane w załączniku nr 1 do niniejszej 
decyzji. (Załączników nie drukujemy – przyp. red.).

§ 8
1. Częścią składową niniejszej decyzji są wytyczne stanowiące 

załącznik nr 2.

2. Niniejsza decyzja ma charakter ramowy i może podlegać konkre-
tyzacji i uaktualnieniu stosownie do sugestii poszczególnych 
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.  

§ 9
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w 

odniesieniu do planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwo-
wych na rok 2017 w jego wersji prowizorycznej, zwanej w zarzą-
dzeniu nr 10 Dyrektora  Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
24 lutego 2010 r. –  prowizorium planu finansowo-gospodarczego 
(§ 2 ust. 5 pkt 1).

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 466
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

z dnia 5 sierpnia 2016 r. 

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

GD.001.15.2016

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

§ 1
1. Na dzień 11 sierpnia 2016 r., z moim udziałem i moich 

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

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

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

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

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

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

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

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

alnej kontynuacji narady w kolejnych dniach.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

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

2  Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do 
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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DECYZJA NR 467
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia  5 sierpnia 2016  r.

w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Rolniczemu im. H. Kołłątaja w Krakowie 
usługi badawczej pod nazwą „Cybernetyczne zasady prowadzenia cięć trzebieżowych 

w drzewostanach sosnowych wprowadzonych na tereny popożarowe”

OR.5001.31.1.2016

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

 
§ 1

1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Cybernetyczne zasady 
prowadzenia cięć trzebieżowych w drzewostanach sosnowych 
wprowadzonych na tereny popożarowe” należy zlecić Uniwersy-
tetowi Rolniczemu im. H. Kołłątaja w Krakowie, zgodnie z usta-
lonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach, 
które zostaną określone w umowie:
a) okres realizacji badań: 24 miesiące,
b) koszty planowane ogółem – 1 785 240 zł brutto,  w tym na 

2016 r.  – 555 732 zł brutto.

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

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

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

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Konrad Tomaszewski

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

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

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

4 Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) stanowi, że ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień, których 
przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego 
lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności.

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

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY,
ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Augustów
Augustów
169k

Sucha Rzeczka
Płaska
Sucha Rzeczka 47/2
16-326 Płaska

169/1
SU1A/00024397/9
2488 
(udział 1/2)

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

2. Augustów
Augustów
4mx

Augustów
Augustów
ul. Turystyczna 1/5
16-300 Augustów

353
SU1A/00024737/5
1869 
(udział 738/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku sześciorodzinnym, 
zasiedlony

3. Giżycko
Ryn
514g

Kamionki
Giżycko
Kamionki 25/1
11-500 Giżycko

45/2
OL1G/00011755/2
2000 
(udział 14257/31283)

lokal mieszkalny w budynku 
dwurodzinnym, zasiedlony 
wraz z udziałem 
w budynku gospodarczym

4. Giżycko
Ryn
514g

Kamionki
Giżycko
Kamionki 25/2
11-500 Giżycko

45/2
OL1G/00011755/2
2000 
(udział 17026/31283)

lokal mieszkalny w budynku 
dwurodzinnym, zasiedlony 
wraz z udziałem 
w budynku gospodarczym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  22 lipca 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Lubichowo
Drewniaczki
5s (cz.), r (cz.)

Wielki Bukowiec
Skórcz
Drewniaczki 2/1
83-220 Skórcz

5/8
GD1A/00038286/0
2077 
(udział 49/100)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony, wraz z udziałem 
w bud. gospodarczym 
i przyłączu wodociągowym

Dokończenie tabeli na str. 39

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

2. Lubichowo
Drewniaczki
5s (cz.), r (cz.)

Wielki Bukowiec
Skórcz
Drewniaczki 2/2
83-220 Skórcz

5/8
GD1A/00038286/0
2077 
(udział 51/100)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony, wraz z udziałem 
w bud. gospodarczym 
i przyłączu wodociągowym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa,  17 sierpnia 2016 r.

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Krasiczyn
Hołubla
90ix, jx, kx, lx, p

Wapowce
Przemyśl
Wapowce 81
37-700 Przemyśl

751/6; 751/4; 751/5
PR1P/00059661/9
1612; 1635; 470

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, w zabudowie 
bliźniaczej, zasiedlony, 
wraz z budynkiem 
gospodarczym i szambem

2. Krasiczyn
Hołubla
90fx, gx, hx

Wapowce
Przemyśl
Wapowce 81A
37-700 Przemyśl

751/3
PR1P/00059661/9
2776

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, w zabudowie 
bliźniaczej, zasiedlony, 
wraz z budynkiem 
gospodarczym i studnią

3. Strzyżów
Strzyżów
450f, g, d

Pułanki
Frysztak
Pułanki 71
38-130 Pułanki

556/1
RZ1S/00046613/5
2151

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

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 14 lipca 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno

Dokończenie tabeli ze str. 38
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Lidzbark
Kostkowo
107i

Wery
Rybno
Wery 8
13-220 Rybno

3084/5
EL1D/00008624/8
764

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony

2. Zaporowo
Regity
150i01

Rogity
Braniewo
Rogity 22
14-500 Braniewo

305/1
EL1B/00029129/9
1994

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

3. Spychowo
Racibór
326Af (cz.)

Cis
Świętajno
Cis 13
12-140 Świętajno

335
OL1S/00013942/5
1800

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony, 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 13 lipca 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Spychowo
Spychowo
118s (cz.)

Kolonia
Świętajno
Kolonia 59
12-140 Świętajno

509/2
OL1S/00029009/8
1997

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

2. Spychowo
Spychowo
145f (cz.)

Kolonia
Świętajno
Kolonia 61
12-140 Świętajno

510/1
OL1S/00029009/8
1396

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

3. Zaporowo
Zaporowo
192f01

Chruściel
Płoskinia
Piórkowo 8A/2
14-526 Płoskinia

192/1
EL1B/00032289/2
2546
(udział 5431/10000)

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

4. Iława
Drwęca
29n01

Makowo
Iława
Sąpy 3/1
14-204 Rudzienice

3029/4
EL1I/00027769/0
1813
(419/1000)

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

Dokończenie tabeli na str. 41

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Durowo
Durowo
495 l

Budziszewko
Rogoźno
Budziszewko 29
64-610 Rogoźno

347
PO1O/00019464/9
1000

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony.

2. Durowo
Durowo
32g

Kamienica
Wągrowiec
Kamienica 22
62-113 Kamienica

136
PO1B/00036175/8
1423

budynek mieszkalny,  
murowany, jednorodzinny, 
zasiedlony,
wraz z przynależnościami 
i budynkiem gospodarczym.

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 13 lipca 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

5. Iława
Drwęca
29n01

Makowo
Iława
Sąpy 3/2
14-204 Rudzienice

3029/4
EL1I/00027769/0
1813
(581/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony, wraz z budynkiem 
gospodarczym i udziałem 
w budynku gospodarczym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 14 lipca 2016 r.

Dokończenie tabeli ze str. 40
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Antonin
Moja Wola
37m, o, n

Kałkowskie
Sośnie
Bronisławka 3B
63-435 Sośnie

520/2
KZ1W/00072386/2
366

520/3
KZ1W/00076967/7
135 
(udział 1/2)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
pustostan 
wraz z udziałem w działce 
niezabudowanej

2. Krotoszyn
Gliśnica
19d01

Łąkociny
Ostrów Wielkopolski
Os. Fabryka-Łąkociny 3
63-410 Ostrów Wielkopolski

584/1
KZ1W/00086280/0
1115

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 13 lipca 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Gryfice
Kamień Pomorski
629 o

Świerzno
Świerzno
Świerzno 78B/4
72-405 Świerzno

295/6
SZ1K/00023313/9
16238 
(udział 8260/557900)

samodzielny 
lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym, 
pustostan wraz z przynależną 
piwnicą i garażem

2. Gryfice
Gryfice
403g, d99

Stawno – Sokołów
Gryfice
Sokołów 4
72-300 Gryfice

403/4
SZ1G/00036888/0
1773

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony, 
wraz z budynkiem 
gospodarczym

3. Bierzwnik
Bierzwnik
335g

Zieleniewo
Bierzwnik
Trzebicz 1
73-240 Bierzwnik

398/5
SZ1C/00020768/4
2251

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z trzema budynkami 
gospodarczymi

Dokończenie tabeli na str. 43

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecin
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

4. Bogdaniec
Bogdaniec
637j01

Witnica
Witnica
ul. Cmentarna 29/1
66-460 Witnica

1779
GW1G/00059358/6
1081

budynek mieszkalny,  
jednorodzinny, zasiedlony 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, szambem 
i kotłem c.o.

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 14 lipca 2016 r.

Dokończenie tabeli ze str. 42

Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Miastko
Biały Bór
113t

Biały Bór
Biały Bór
ul. Dworcowa 4/2
78-425 Biały Dwór

113/12
KO1I/00040280/0
1637
(udział 589/10000)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym, 
zasiedlony 
wraz z przynależną piwnicą

2. Trzebielino
Wiatrołom
65b, c

Poborowo
Trzebielino
Poborowo 1 lok. 2
77-235 Trzebielino

65/9; 65/8
SL1M/00007758/1
2292;1645
(udział 205/500)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony, wraz z udziałem 
w budynku gospodarczym

3. Trzebielino
Wiatrołom
65b, c

Poborowo
Trzebielino
Poborowo 1 lok. 1
77-235 Trzebielino

65/9; 65/8
SL1M/00007758/1
2292; 1645
(udział 295/500)

samodzielny 
lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
zasiedlony, wraz z udziałem 
w budynku gospodarczym

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 14 lipca 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
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Lp.
Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu 
ewidencyjnego,

gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,

pow. działki (m2)
Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1. Lipinki
Trzebiel
72ix

Trzebiel
Trzebiel
ul. Tuplicka 3/1
68-212 Trzebiel

416/7
ZG1R/00008202/0
871 
(udział 45/100)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku dwurodzinnym, 
pustostan wraz z udziałem 
w dwóch budynkach 
gospodarczych i ogrodzeniu

2. Brzózka
Bobrowice
(grunt nieobjęty planem 
urządzenia lasu)

Chocicz
Lubsko 
– obszar wiejski
Chocicz 15
68-300 Lubsko

73/7
ZG1R/00045458/0
– grunt Skarbu Państwa
1300

ZG1R/00040166/1
– budynki stanowiące 
odrębny od gruntu przedmiot 
własności PGL LP

budynek mieszkalny, 
jednorodzinny, pustostan 
wraz z dwoma budynkami 
gospodarczymi

3. Wolsztyn
Zbąszyń
191ax, bx, cx, z

Nowy Dwór
Zbąszyń
Nowy Dwór 55c/4
64-360 Zbąszyń

774; 775
PO1N/00029758/9
2674; 1258 
(udział 170/1000)

776
PO1N/00029759/6
1853 
(udział 56/1000)

773
PO1N/00029756/5
708 
(udział 56/1000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku sześciorodzinnym, 
pustostan wraz z pięcioma 
pomieszczeniami w dwóch 
budynkach gospodarczych 
i udziałem w budynku obsługi 
oczyszczalni ścieków, 
oświetleniu terenu, 
zewnętrznej sieci 
wodociągowej, oczyszczalni 
ścieków, drodze nawierzchni, 
placu, odwodnieniu terenu, 
ogrodzeniu, małej 
architekturze, pompie 
i zespole wentylacyjnym

4. Bytnica
Grabina
283hx

Gryżyna
Bytnica
Gryżyna 34/1
66-630 Bytnica

283/26
ZG1K/00029905/5
2111 
(udział 2467/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym. 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniem 
w budynku gospodarczym

5. Bytnica
Grabina
283hx

Gryżyna
Bytnica
Gryżyna 34/2
66-630 Bytnica

283/26
ZG1K/00029905/5
2111 
(udział 2589/10000)

samodzielny lokal mieszkalny 
w budynku czterorodzinnym. 
zasiedlony 
wraz z pomieszczeniem 
w budynku gospodarczym

6. Bytnica
Grabina
36b

Bytnica
Bytnica
Bytnica 158c/1
66-630 Bytnica

627
ZG1K/00026716/2
9222  
(udział 34/1000)

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

Zatwierdzam:

Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO

LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Finansowej

oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi
Krzysztof Janeczko

Warszawa, 22 lipca 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok 
Nadleśnictwo Czarna Białostocka

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.), Ramowych wytycznych  
w sprawie zamian lasów, gruntów oraz innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, stanowiących załącznik 
do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów  Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., znak: ZS-D-2141-11/12, oraz zgody dyrek-
tora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 7 lipca 2016 r., znak: ZS.2261.6.3.2016, Nadleśnictwo Czarna Biało-
stocka informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z gminą Czarna Białostocka.

Informacja o zamiarze transakcji z dnia 12 lipca 2016 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

7.07.2016 r. 01-06-1-05-220   -zx   -00 20-02-024-0044-4.176/2 Dr 0,0312 16,321

Razem: 0,0312 16,321

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Czarna Białostocka 20-02-024-0044-4.169/2 Dr 0,0169 12,825

Razem: 0,0169 12,825

Zastępca Nadleśniczego
       Nadleśnictwa Czarna Białostocka
        mgr inż. Edmund Sarnowski
Czarna Białostocka, 12 lipca 2016 r.  

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice
Nadleśnictwo Kędzierzyn

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2013 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.), Nadleśnictwo Kędzierzyn informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany 
nieruchomości, na którą w dniu  29 lipca 2016 r. uzyskało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach,  
zn. spr.: ZS.2261.5.2016.WD.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

29.07.2016 r.

02-10-1-02-26-c-00 16-03-011-0044-4193/1 Ls 0,2230 61,78

02-10-1-02-26-c-00 16-03-011-0044-4193/2 Ls 0,0595

205,6902-10-1-02-26-c-00 16-03-011-0044-4193/3 Ls 0,7771

02-10-1-02-26-~a-00 16-03-011-0044-4193/3 Ls 0,0300

Dokończenie na str. 46
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Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

29.07.2016 r.

02-10-1-02-26-b-00 16-03-011-0044-4193/4 Ls 0,0977

522,5302-10-1-02-26-c-00 16-03-011-0044-4193/4 Ls 2,4304

02-10-1-02-26-~a-00 16-03-011-0044-4193/4 Ls 0,0300

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Kędzierzyn-Koźle 16-03-011-0044-854/47 Ls 7,5806 150,00

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Kędzierzyn

mgr inż. Grzegorz Skrobek
Stara Kuźnia, 3 sierpnia 2016 r.  

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice 
Nadleśnictwo Kobiór

Informacja o zamiarze transakcji z dnia 16 czerwca 2016 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

8.06.2016 r. 02-13-01-05-117-~a 24-10-062-0006 - 375/4 dr 0,1697 30 800,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Jednostka administracji samorządowej 24-10-062-000 - 455/2 Ł IV 0,3997 30 200,00

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Kobiór
dr inż. Marian Pigan

Piasek, 16 czerwca 2016 r. 

Dokończenie ze str. 45
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno
Nadleśnictwo Rymanów

Nadleśnictwo Rymanów informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości między Nadleśnictwem Rymanów  
a Gminą Jaśliska na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.), 
zgodnie z Ramowymi wytycznymi z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się  
w zarządzie Lasów Państwowych nadzorowanych przez dyrektora RDLP w Krośnie.

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

24.06.2016 r. 04-20-1-11-28h 18-07-102-0007-526/17 Dr 0,17 12,70

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina  Jaśliska 18-07-102-0001-34 Dr 0,3425 12,70

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Rymanów

Paweł Panaś
Rymanów, 17 sierpnia  2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin
Nadleśnictwo Chotyłów

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, wytycznymi stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 
2012 r.  w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach 
(Dz. U. z 2014 poz. 1153 z późn. zm.), Nadleśnictwo Chotyłów informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany niżej opisanych 
nieruchomości gruntowych stanowiących współwłasność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Chotyłów i pana Wojciecha Beniuka. 
Na dokonanie zamiany gruntów Nadleśnictwo Chotyłów uzyskało w dniu 13 czerwca 2016 r. zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Lublinie, znak: ZS.2261.8.2016. Dokonana zamiana zniesie współwłasność nieruchomości gruntowych.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha) udział

wartość
udziału
(w zł)

13.06.2016 r.

05-10-1-10-511-ix-00 06-01-162-0025
dz. ew. nr 193 Ls 0,77 2/3 12 802

05-10-1-10-511-jx-00 06-01-162-0025
dz. ew. nr 194 Ls 1,92 2/3 39 339

Razem: 2,69 2/3 52 141

Dokończenie na str. 48
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę adres leśny adres administracyjny kategoria 

użytku
powierzchnia

(w ha) udział
wartość
udziału
(w zł)

13.06.2016 r.
05-10-1-10-511-kx-00 06-01-162-0025

dz. ew. nr 195 Ls 5,85 1/3 51 578

Razem: 5,85 1/3 51 578

Nadleśniczy
mgr inż. Janina Giermaz

Chotyłów, 30 czerwca 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin
Nadleśnictwo Chotyłów

         Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamiany 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 przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U.  
z 2014 poz. 1153 z późn. zm.), Nadleśnictwo Chotyłów informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany niżej opisanych nieru-
chomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Chotyłów i osoby fizycznej. Na dokonanie 
zamiany gruntów Nadleśnictwo Chotyłów uzyskało w dniu 11 sierpnia 2016 r. zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Lublinie, znak: ZS.2261.9.2016. Dokonana zamiana spowoduje likwidację enklawy gruntów obcej własności wśród gruntów Skarbu 
Państwa.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha) udział

wartość
udziału
(w zł)

11.08.2016 r.
05-10-1-07-425A-i-00 06-01-112-0003

dz. ew. nr 1604/3 B-R VI 0,1760 1/1 8166

Razem: 0,1760 1/1 8166

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria 
użytku

powierzchnia
(w ha) udział

wartość
udziału
(w zł)

Osoba fizyczna

06-01-112-0009
dz. ew. nr 365

Ls IV
Ls V

0,6112
0,1389 1/1 8004

Razem: 0,7501 1/1 8004

Nadleśniczy
mgr inż. Janina Giermaz

Chotyłów, 17 sierpnia 2016 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź
Nadleśnictwo Grotniki

Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.), Ramowych wytycznych 
w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych oraz zgody dyrektora Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi  z dnia 26 lipca 2016 r., znak sprawy: ZS.2261.20.2015, Nadleśnictwo Grotniki informuje  
o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości gruntowych. 

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

26.07.2016 r.
06-24-1-04-192-w-00

10-20-092-0034 
dz. ew. nr 898/15

Ls 0,3651
178,105

06-24-1-04-192-y-00 Bi 0,0106

Razem: 0,3757 178,105

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna

10-20-062-0004 
dz. ew. nr 142/2 Ls V 0,7285   15,613

10-20-062-0004 
dz. ew. nr 221 Ls V 1,0712   63,098

10-20-062-0004 
dz. ew. nr 166

Ls V
Ls VI

0,2979
1,0801   50,635

10-20-062-0004 
dz. ew. nr 171 Ls VI 1,4443   48,771

Razem: 4,6220 178,117

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Grotniki
mgr inż. Józef Lipiński

Zgierz, 2 sierpnia 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom
Nadleśnictwo Barycz

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 r., zamian dokonywanych na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia  
28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ), Nadleśnictwo Barycz informuje, o zamiarze przeprowadzenia transak cji 
zamiany nieruchomości. Na przeprowadzenie zamiany gruntów Nadleśnictwo Barycz uzyskało w dniu 15 czerwca 2016 r. zgodę dyrek-
tora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (znak: ZG.2261.5.2016).

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 23 czerwca  2016 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

15.06.2016 r. 16-01-1-04-148-o-00
16-01-1-04-148-n-00

26-05-035-0001-347
26-05-035-0001-350

R VI
R VI

0,11
0,28

4 444,00
12 880,00

Razem: 0,39 17 324,00
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna 26-05-035-0028-161/1 Ls VI
W-LsVI

1,14
0,01 17 288,00

Razem: 1,15 17 288,00

 Nadleśniczy 
                  Nadleśnictwa Barycz
           mgr inż. Wojciech Bomba

Barycz, 23 czerwca 2016 r.  

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Bytów

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2013 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.), Nadleśnictwo Bytów informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieru-
chomości, na którą w dniu 14 lipca 2016 r. uzyskało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, zn. spr. 
ZS.2261.16.2016.KK.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

14.07.2016 r.
11-03-3-16-221-a-00 22-01-032-0027-221/3 RIVb 0,3000

61,305
11-03-3-16-221-b-00 22-01-032-0027-221/3 Ps 0,4300

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Jednostka administracji samorządowej  
– Gmina Czarna Dąbrówka

22-01-032-0020-97/1 Dr 0,3300 25,764

22-01-032-0027-19/1 Dr 0,4960 35,341

Nadleśniczy
Daniel Lemke

Bytów, 26 lipca 2016 r.

Dokończenie ze str. 49



51BILP 8–9/2016

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Człuchów

Nadleśnictwo Człuchów informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Gminą Człuchów, na którą otrzy-
mało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, zn. spr.: ZS.2261.18.2016.KK, z dnia 22.07.2016 r., 
zgodnie z art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2015 poz. 2100, z 2016 r. poz. 422, 586, z późn. zm.) oraz Ramo-
wymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, obowią-
zującymi od 1 stycznia 2013 r. (pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, zn. spr. ZS-D-2141-11-2/12, z dnia 12 grudnia 2012 r.).

Informacja o zamiarze transakcji z dnia 8 sierpnia 2016 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

22.07.2016 r.

11-06-3-16-298-c-00

22-03-032-0018-5298/1 Ls

0,4953

69,5

11-06-3-16-298-d-00 0,3676

11-06-3-16-298-f-00 0,1706

11-06-3-16-298-g-00 0,0660

11-06-3-16-298-h-00 0,6529

11-06-3-16-298-~c-00 0,0068

11-06-3-16-298-f-00

22-03-032-0018-5298/3 Ls

0,2915

39,5
11-06-3-16-298-g-00 0,1487

11-06-3-16-298-h-00 0,4031

11-06-3-16-298-i-00 0,1581

Razem: 2,7606 109,0

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Człuchów 22-03-032-0018-324/1

RVI 3,0738

112,0
LsV 0,0976

LsVI 1,3832

N 0,1471

Razem: 4,7017 112,0

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Człuchów

Adam Mielniczek
Człuchów, 8 sierpnia 2016 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek                                                    
Nadleśnictwo Gościno

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi  w sprawie dokonywania zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości na podstawie przepisów  
art. 38e ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. Nadleśnictwo Gościno informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany 
nieruchomości.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

11.07.2016 r. 11-09-1-05-104   -~d  -00,               
11-09-1-05-104   -f  - 00

dz. nr 104/4,       
32-01-034-0001,  

obr. Karlino – Miasto
Ls 0,8725 7,57

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

HOPE INVESTMENT                       
Spółka z o.o.

dz. nr 58/2,                 
32-08-052-0077,      

obr. Dębica,         
gm. Rymań

Wsr – Ps VI
Ls IV
Ls V
Ls VI

0,0331
1,8454
0,1169
0,0196 61,49

Razem: 2,0150

Nadleśniczy
mgr inż. Krzysztof Olejnik

Gościno, 3 sierpnia 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń
Nadleśnictwo Rytel

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów 
Państwowych, zamian dokonywanych na podstawie przepisów art. 38e ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2015.2100), Nadleś- 
nictwo Rytel informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z gminą Chojnice.

Informacja o zamiarze transakcji zamiany z 23 sierpnia 2016 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

18.08.2016 r.

12-15-1-01-69-px-00
gmina Chojnice (032), obr. 
ewid. Charzykowy (0002), 

działka 3069/13
PsVI 0,7255 79 063,17

12-15-1-03-214-o-00; 
12-15-1-03-214-n-00; 
12-15-1-03-214-s-00

gmina Chojnice (032), obr. 
ewid. Kopernica (0010), 

działka 3214/2
RVI, PsVI, Bi 0,3012 31 221,00

12-15-1-05-153-d-00
gmina Chojnice (032), obr. 

ewid. Zbeniny (0027), 
działka 3153/2

RIVa, RIVb 1,0443 95 217,99

12-15-1-01-163-n-00
gmina Chojnice (032), obr. 
ewid. Chojniczki (0003), 

działka 598
Dr 0,1904 3 450,00

12-15-1-04-176-j-00
gmina Chojnice (032), obr. 

ewid. Kłodawa (0009), 
działka 3176/4

Dr 0,2613 6 585,00
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Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Chojnice
gmina Chojnice (032), 

obr. ewid. Lotyń (0014), 
działka 321/1

RVI, ŁIV, ŁV, W, 
LsVI 10,3200 205 000,00

Nadleśniczy
inż. Antoni Tojza

Rytel, 23 sierpnia 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra
Nadleśnictwo Torzym

Na podstawie art. 38e ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2100), Ramowych wytycznych 
w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12), zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Zielonej Górze (pismo, zn. spr.: ZS.2261.4.2016 z dnia 15 lipca 2016 r.), Nadleśnictwo Torzym informuje o zamiarze 
przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.   

Informacja o transakcji zamiany z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

adres leśny adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

15.07.2016 r.

14-13-3-10-265-c-00 08-07-055-0061-7016/12 Ls 0,3384

247,00

14-13-3-10-265-c-00 08-07-055-0061-7087/11 Ls 0,0112

14-13-3-10-265-f-00 08-07-055-0061-7087/13 Ls 0,6182

14-13-3-10-265-f-00 08-07-055-0061-7087/14 Ls 0,0761

14-13-3-10-265-h-00 08-07-055-0061-7087/15 Ls 2,0717

14-13-3-10-265-h-00 08-07-055-0061-7087/16 Ls 0,0784

14-13-3-10-270-c-00 08-07-055-0061-7016/2 Ls 0,4300

14-13-3-10-270-g-00 08-07-055-0061-7016/5 Ls 2,1110

14-13-3-10-270-g-00 08-07-055-0061-7016/6 Ls 0,0436

14-13-3-10-270-d-00 08-07-055-0061-7016/4 Ls 0,0400

Razem: 5,8186 247,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel adres administracyjny kategoria użytku powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna
08-08-065-0002-780 Ls 5,5900 210,00

08-09-065-0004-221 Ls
RIVb

2,1100
0,0500 59,80

Razem: 7,7500 269,80

Nadleśniczy 
Michał Poklewski-Koziełł

Torzym, 10 sierpnia 2016 r.

Dokończenie ze str. 52
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***
Na podstawie § 8 Zarządzenia nr 59 Dyrektora General-

nego Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 1998 r. w spra-
wie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników 
Służby Leśnej w Lasach Państwowych Nadleśnictwo Kwidzyn 
informuje o zagubieniu legitymacji pracownika Służby Leśnej 
nr 2/1539/12 wydanej dnia 19 marca 2012 r. na nazwisko 
Ireneusza Chomy, leśniczego leśnictwa Gonty.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Kwidzyn

mgr inż. Wiesław Kosecki
Kwidzyn, 3 czerwca 2016 r.
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CENNIK REKLAM
Obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku

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

„Głos Lasu”

„echa Leśne”

„Biuletyn informacyjny Lp”
Wymiar pisma: 205 x 285 plus spady po 5 mm

Wymiar pisma: 210 x 255 plus spady po 5 mm

Rodzaj ogłoszenia Miejsce
Cena 

zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna 
IV strona  okładki 4200
wewnątrz numeru 3500

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

1/6 kolumny wewnątrz numeru 700

1/12 kolumny wewnątrz numeru 350

Artykuł 
promocyjny 1 kolumna 3500

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

Rodzaj reklamy Miejsce
Cena

zł netto
+ 23% VAT

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

2/3 kolumny wewnątrz numeru 2500

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

Artykuł
promocyjny 1 kolumna 3500

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

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

Rodzaj reklamy Miejsce
Cena

zł netto
+ 23% VAT

Cała kolumna  
205 x 285
Wymiar zadruku kolumny 
190 x 250

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

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

Okładki w biuletynie  w kolorze zielono-białym

Pismo czarno-białe

skład i łamanie: ORWLP w Bedoniu, Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol, tel.: 42 677 25 43, fax: 42 677 25 23
Druk: Elanders Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 2, 09-100 Płońsk, tel. 23 662 23 16, www.elanders.com

Czasopisma Lasów państwowych
„echa Leśne”

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

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

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

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

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