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AKTY OGÓLNEGO ZARZĄDU
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 18 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r.)

l

l

l

Zarządzenie nr 3 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
19 grudnia 2013 r. (znak: GI-090-7-15/13) w sprawie kontroli instytucjonalnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
(GI.0210.3.2017)
Zarządzenie nr 4 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
30 października 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Zasad Użytkowania Lasu (ZD.7603.7.2015)
Zarządzenie nr 5 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie finansowania ze środków związanych z funduszem leśnym niektórych działań
w parkach narodowych (ZP.0210.4.2017)

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 20 stycznia 2017 r. do 17 lutego 2017 r.)
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Decyzja nr 14 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 24 października 2016 r. w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe (ZM.800.5.2017)
Decyzja nr 15 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno” na rynku
uzupełnień oraz w ramach systemowego wykorzystania aplikacji „e-drewno” (ZM.800.6.2017)
Decyzja nr 16 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji w Ożarowie Mazowieckim Krajowej Narady Leśników z udziałem ministra
środowiska, parlamentarzystów, dyrektora generalnego Lasów Państwowych i jego zastępców, dyrektorów regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych, naczelników marketingu, koordynatorów akcji DREWNO-16, tj. inspektorów i komendantów Straży Leśnej,
zespołu weryfikacji terenowej zjawisk i procesów związanych z przerobem drewna oraz udziałem zespołu ds. kontrolingu terenowego
(GS.0210.1.2017)
Decyzja nr 17 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.2.2017)
Decyzja nr 18 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia organizacji ogólnopolskiej wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej
wyczerpującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pod nazwą własną „Bieg Leśników oraz Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w narciarstwie biegowym w ramach 41 Biegu Piastów, 21 Bieg Leśników oraz 14 Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w narciarstwie” organizowanej przez Nadleśnictwo Szklarska
Poręba (GK.166.2.2017)
Decyzja nr 19 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zestawienia nabywców drewna uprawnionych do wzięcia udziału w procedurze
uzupełniającego oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców operujących na rynkach podstawowych
(ZM.800.7.2017)
Decyzja nr 20 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pod nazwą
„Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2017–
2021” (OR.5001.1.1.2017)
Decyzja nr 21 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnień do potwierdzania zgodności z oryginałem kopii dokumentów
na potrzeby projektu planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–20120
(ZP.0210.3.1.2017)
Decyzja nr 22 z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca Decyzję nr 541 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu realizacji usługi badawczej pod nazwą „Opracowanie systemu
elektronicznego pomiaru drewna (akronim: Elektro)” (OR.5001.36.1.2016)
Decyzja nr 23 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia załączników do Zarządzenia nr 2 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie
realizacji w formie wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych projektu rozwojowego o charakterze
pilotażowym pod nazwą „Leśne Gospodarstwa Węglowe” (OS.011.10.3.2017)
Decyzja nr 24 z dnia 31 stycznia 2017 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.001.2.2017)
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Decyzja nr 25 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. „Rozwój łączności w Lasach
Państwowych – modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej” (OS.011.13.1.2017)
Decyzja nr 26 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie uszczegółowienia oraz konkretyzacji postępowania na rynkach dla rozwoju
(ZM.800.8.2017)
Decyzja nr 27 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 5 – Lista nadleśnictw uczestniczących w PLGW do Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (OS.011.10.4.2017)
Decyzja nr 28 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów
o zasięgu krajowym (GD.0050.1.2017)
Decyzja nr 29 z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. „Centrum szkolenia strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi” (OS.011.14.1.2017)
Decyzja nr 30 z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. „Kompleksowy projekt ochrony
żubra przez Lasy Państwowe” (OS.011.15.1.2017)
Decyzja nr 31 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie cesji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych umów sprzedaży
drewna zawartych na podstawie procedury oznaczania drewna pod względem przyszłych nabywców na rynku podstawowym lub na
rynku dla rozwoju (ZM.800.9.2017)
Decyzja nr 32 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 102 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektów pozakonkursowych współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, planowanych do realizacji przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (OS.082.8.2017)
Decyzja nr 33 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie aktualizacji makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2017 (EP.0300.1.1.2017)
Decyzja nr 34 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę pod nazwą „Gromadzenie, analiza i
weryfikacja danych o zagrożeniu pożarowym lasów oraz wsparcie funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej w Lasach
Państwowych” w trybie zamówienia z wolnej ręki (EZ.272.5.1.2017)
Decyzja nr 35 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą „Gromadzenie, analiza i weryfikacja danych o zagrożeniu pożarowym lasów oraz wsparcie
funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych” w trybie zamówienia z wolnej ręki (EZ.272.5.1.2017)
Decyzja nr 36 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców
na aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno”: na rynkach uzupełnień oraz przez zakłady Lasów Państwowych, oraz w ramach
zagospodarowywania drewna poklęskowego (ZM.800.10.2017)
Decyzja nr 37 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Puszcza Białowieska” (OE.7160.13.1.1.2017)
Decyzja nr 38 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie uszczegółowienia postanowień Decyzji nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie cesji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych umów sprzedaży drewna
zawartych na podstawie procedury oznaczania drewna pod względem przyszłych nabywców na rynku podstawowym lub na rynku dla
rozwoju (ZM.800.11.2017)
Decyzja nr 39 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 9 – Istota tworzenia szeregów bonitacyjnych do Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (OS.011.10.9.2017)
Decyzja nr 40 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 8 – Schemat ideowy odtwarzania w poszczególnych
wydzieleniach leśnych zaszłych oraz spodziewanych zmian wysokości górnych do Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (OS.011.10.7.2017)
Decyzja nr 41 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 16 – Zbiór listów intencyjnych do Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (OS.011.10.10.2017)
Decyzja nr 42 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 6 – Zbiorcze zestawienie obowiązków przypadających
poszczególnym organom wewnętrznym i jednostkom organizacyjnym LP w realizacji PLGW do Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (OS.011.10.8.2017)
Decyzja nr 43 z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca Decyzję nr 30 z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego
Lasów Państwowych pt.: „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe” (OS.011.15.2.2017)
Decyzja nr 44 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do uczestnictwa w pracach Podkomisji ds. ratownictwa i
ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń powołanej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej (GK.016.13.2017)
BILP 3/2017
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Decyzja nr 45 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie dalszej konkretyzacji uszczegóławiającej postępowanie na rynku dla rozwoju w odniesieniu do: 1) przedkładania dokumentacji dowodzącej zamiaru podjęcia lub kontynuowania działań rozwojowych, 2) wyłączenia drewna
wielkowymiarowego dębowego z oznaczania na rynku dla rozwoju w roku 2017, 3) wypełniania przez przedsiębiorców obowiązków w
zakresie składania oświadczeń za pośrednictwem Portalu, 4) zmiany decyzji nr 526 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z
dnia 27 października 2016 r., 5) rozciągnięcia uprawnienia do operowania na rynku dla rozwoju dla przedsiębiorców, którzy doprowadzili do zwiększenia mocy przerobowych w roku 2016, 6) konkretyzacji sposobu respektowania prawa do zakupu w roku 2017 przez
przedsiębiorców drewna z tzw. puli inwestycyjnej, 7) konkretyzacji sposobu respektowania prawa do zakupu w roku 2017 przez przedsiębiorców drewna z tzw. puli inwestycyjnej, 8) wzoru umowy ustalającej warunki, od spełnienia których uzależniona jest możność
operowania przedsiębiorców na rynku dla rozwoju (ZM.800.12.2017)
Decyzja nr 46 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego w Nadleśnictwie Borne Sulinowo (GI.0210.4.2017)
Decyzja nr 47 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zadań możliwych do sfinansowania (współfinansowania) w parkach narodowych w 2017 roku z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym (ZP.0210.4.1.2017)
Decyzja nr 48 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.3.2017)
Decyzja nr 49 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie działań zmierzających do utworzenia innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych nieposiadającej osobowości prawnej o zasięgu krajowym – Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana
Wendy w Plaskoszu k. Tucholi (OR.0140.1.2017)
Decyzja nr 50 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji Międzynarodowych Zawodów Leśników w Biathlonie w 2020 roku (OE.715.1.3.2017)

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 4
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego
do opracowania Zasad Użytkowania Lasu
ZD.7603.7.2015
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach oraz w związku z
§ 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe , w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33
ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach, zarządza się, co następuje:
§1
W Zarządzeniu nr 78 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania zespołu
zadaniowego do opracowania Zasad Użytkowania Lasu wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
Powołuję zespół zadaniowy, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1. Ryszard Standio – dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP w Pile
– Przewodniczący,
2. Robert Wielgosz – naczelnik Wydziału Użytkowania Lasu
DGLP – Zastępca Przewodniczącego.
Członkowie:
3. dr hab. Piotr S. Mederski – Uniwersytet Przyrodniczy w
Poznaniu,
4. dr hab. Paweł Staniszewski – SGGW Warszawa,
5. dr inż. Arkadiusz Stańczykiewicz – Uniwersytet Rolniczy w
Krakowie,
6. Adam Kwiatkowski – dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP w
Gdańsku,
7. Tomasz Krawczyk – naczelnik w RDLP w Radomiu,
8. Marek Masłowski – naczelnik w RDLP w Białymstoku,
9. Dawid Jankowski – naczelnik w RDLP w Pile,
10. Hubert Kawalec – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa
Legnica (RDLP we Wrocławiu),
11. Arkadiusz Sudoł – nadleśniczy Nadleśnictwa Bolesławiec
(RDLP we Wrocławiu),
12. Piotr Olesiak – nadleśniczy Nadleśnictwa Ujsoły (RDLP w
Katowicach),
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13. Jan Wiśniewski – nadleśniczy Nadleśnictwa Gidle (RDLP
w Katowicach),
14. Piotr Karbownik – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa
Wejherowo (RDLP w Gdańsku),
15. Dariusz Szczawiński – nadleśniczy Nadleśnictwa Lidzbark
(RDLP w Olsztynie),
16. Daniel Drzazga – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa
Dobrocin (RDLP w Olsztynie),
17. Józef Grodecki – Przedsiębiorstwo Usług Leśnych
LASTECH sp. z o.o.,
18. Wisław Lubiewski – Zakład Usług Leśnych „Chynowo”,
19. Damian Zieliński – Zespół Doradców i Analiz Specjalistycznych w DGLP – sekretarz Zespołu;
2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzemiennie:
Opracowany projekt ramowej wersji ZUL Zespół przedłoży
Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych w terminie
do 30 czerwca 2017 roku.
§2
Pozostałe przepisy Zarządzenia nr 78 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 30 października 2015 r. pozostają bez
zmian.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z 2016 r. poz. 422, 586 z późn. zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje
Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz
ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
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ZARZĄDZENIE NR 5
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie finansowania ze środków związanych z funduszem leśnym
niektórych działań w parkach narodowych
ZP.0210.4.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, zwanej dalej
ustawą, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadań wynikających z
obowiązku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 56 ust. 2 ustawy3, a ponadto mając na względzie:
1) art. 58 ust. 3 pkt 4 ustawy4,
2) art. 4 ust. 4 ustawy5,
3) art. 34 ust. 2 oraz art. 34a ustawy o Radzie Ministrów6 –
postanawiam, co następuje:
Część 1
Podstawy finansowania niektórych działań parków narodowych
§1
Finansowanie niektórych działań wykonywanych w parkach
narodowych, zwanych dalej parkami, z wykorzystaniem do tego
celu środków związanych z funduszem leśnym, o którym mowa w
art. 56 ust. 1 ustawy7, następuje na podstawie:
1) wytycznych i poleceń, wydawanych w wykonaniu art. 34a
ust. 1 ustawy o Radzie Ministrów przez ministra właściwego
do spraw środowiska w celu dostosowania zasad i kierunków
działania Lasów Państwowych do polityki Rady Ministrów, w
tym zakresie, w jakim polityka ta dotyczy priorytetów ochrony
przyrody prowadzonej przez parki – jeżeli wytyczne te lub
polecenia powołany minister zechce ustanowić dla danego
roku lub dłuższego okresu z inicjatywy własnej lub w odpowiedzi na niewładczą, podejmowaną corocznie, inspirację
Lasów Państwowych;
2) wniosków dyrektorów parków, składanych na ręce Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych po ustanowieniu przez
nich wykazu rocznych zadań rzeczowych, o których mowa w
art. 9 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, a także, w szczególnych przypadkach, w trakcie ich realizacji – zwanych dalej
wnioskami8;
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3) decyzji zarządczych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, ustalających na dany rok kalendarzowy wykaz zadań
możliwych do sfinansowania (współfinansowania) z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym – przekazywanych bez zbędnej zwłoki w formie informacji do wiadomości
dyrektorów parków oraz ministra właściwego do spraw środowiska jako dysponenta części 41 budżetu państwa;
4) umów oraz aneksów do umów, spisywanych między Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a dyrektorami parków
w sprawie finansowania zadań ochronnych parków w danym
roku kalendarzowym – przekazywanych bez zbędnej zwłoki
do wiadomości ministra właściwego do spraw środowiska.
Część 2
Zakres rzeczowy możliwego finansowania działań w parkach
§2
Przedmiotem finansowania lub współfinansowania, z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, mogą być:
1) działania ochronne parku prowadzone metodami gospodarki
leśnej, odpowiadające pod względem faktycznym działaniom
ujętym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia9;
2) badania prowadzone przez park lub w parku, spełniające
łącznie warunki, o których mowa w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) inne działania w parkach, mogące podlegać, z punktu
widzenia aktualnego stanu prawnego, finansowaniu z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym.
Część 3
Wnioskowanie w sprawie finansowania działań w parkach
§3
1. W celu zainspirowania dyrektorów parków do składania wniosków, mających za przedmiot sfinansowanie w całości lub w

Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny Państwowych przy
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
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.
Art. 56 ust. 2 stanowi, że środkami związanymi z funduszem leśnym dysponuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
Art. 58 ust. 3 pkt 4 ustawy stanowi m.in., że środki funduszu leśnego (o którym mowa w art. 57 ust. 2) przeznacza się na cele określone w ust. 2 pkt 2, 3, 5a i 6 w
lasach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych.
Art. 4 ust. 4 stanowi, że nadzór nad Lasami Państwowymi sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.
Art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 00, poz. 392) stanowi m.in. że Minister nadzoruje i kontroluje działalność (..)
jednostek, w stosunku do których uzyskał uprawnienia nadzorcze na podstawie przepisów ustawowych – na zasadach określonych w tych przepisach (…); art. 34a
ustawy o Radzie Ministrów stanowi, że Minister, w celu dostosowania do polityki ustalonej przez Radę Ministrów zasad i kierunków działania (…) nadzorowanych (…)
jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, może wydawać kierownikom (…) jednostek organizacyjnych wiążące ich wytyczne i polecenia (ust. 1)
(…), chyba że jednostki te wchodzą w skład zespolonej administracji rządowej (ust. 4), przy czym wytyczne te i polecenia nie mogą co do zasady dotyczyć rozstrzygnięć
co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej (ust. 2) oraz w razie ich wydania w formie ustnej wymagają potwierdzenia (w dorozumieniu w formie
pisemnej) (ust. 3).
Art. 56 ust. 1 ustawy stanowi, że w Lasach Państwowych tworzy się fundusz leśny stanowiący formę gospodarowania środkami na cele wskazane w ustawie.
Na mocy niniejszego zarządzenia wnioski o sfinansowanie działań lub ich dofinansowanie z wykorzystaniem do tego środków związanych z funduszem leśnym mogą
w wyjątkowych sytuacjach obejmować działania już zrealizowane lub będące w trakcie realizacji – pod warunkiem, że działania te będą mogły być zweryfikowane pod
względem ich zrealizowania, w szczególności przy posiłkowaniu się postanowieniem § 17 zarządzenia.
Załącznik nr 1 stanowi klasyfikację działań gospodarczych, składających się na gospodarkę leśną sensu stricto; w parkach narodowych, na gruntach będących
lasami, wykonuje się działania ochronne, które pod względem faktycznym (a często także semantycznym) odpowiadają działaniom ujętym w załączniku nr 1; do
operacyjnego wyjaśniania sposobu wykorzystywania załącznika nr 1 do realizacji zarządzenia uprawniony jest Wydział Ochrony Przyrody Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (dalej CKPŚ).
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części działań oraz badań, o których mowa w § 2 – Lasy
Państwowe corocznie wysyłają do nich zaproszenia w tej
sprawie.
Zaproszenia, o których mowa w ust. 1, są wysyłane w terminie
następującym po przygotowaniu przez parki propozycji wykazu
rocznych zadań rzeczowych, wynikających z planu ochrony lub
z zadań ochronnych dla parków. W zaproszeniu podawany jest
termin, do którego należy składać wnioski.
W wyżej wymienionym zaproszeniu wysyła się do parków narodowych wytyczne oraz polecenia – jeżeli zostaną wydane przez
ministra właściwego do spraw środowiska, o których mowa w
§ 1 ust. 1, oraz postanowienia decyzji zarządczych Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, o których mowa w § 1 ust. 3.
Wnioski mogą być również składane po ustaleniu oraz zmianie
ustalonego przez dyrektora parku projektu rocznego planu finansowego, o którym mowa w § 8g ust. 2 ustawy o ochronie przyrody – w wykonaniu części 7 niniejszego zarządzenia.
Lasy Państwowe informują ministra właściwego do spraw środowiska o wnioskach wpływających do Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych (dalej DGLP).

§4
1. W celu zapewnienia możliwości weryfikowania wniosków pod
względem zgodności utrwalonego w nich zakresu rzeczowego
działań z przedmiotem możliwego finansowania działań i badań,
o którym mowa w § 2 – nazwy działań we wnioskach powinny
być ujęte w brzmieniu, jakie poszczególnym działaniom zostało
nadane w wyżej wymienionym załączniku nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
2. Wzór wniosku wraz ze szczegółowymi objaśnieniami stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§5
1. Analizowanie wniosków oraz projektowanie decyzji zarządczych, o których mowa w § 1 ust. 3, stanowi obowiązek Wydziału
Ochrony Przyrody DGLP, działającego we współpracy z
Wydziałem DGLP mającym w swoim zakresie działania nadzór
nad CKPŚ oraz w miarę potrzeb operacyjnych we współpracy z
innymi komórkami organizacyjnymi DGLP oraz CKPŚ.
2. Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody może wnioskować o
zawarcie porozumienia z CKPŚ w sprawie świadczenia przez tę
jednostkę organizacyjną określonych usług wewnątrzinstytucjonalnych, obejmujących weryfikację wniosków oraz wykonywanie
innych działań związanych z tymi wnioskami.
3. W ramach wnioskowania, o którym mowa w ust. 2, Wydział
Ochrony Przyrody przygotowuje oraz przedkłada pod podpis
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych projekt porozumienia pomiędzy DGLP a CKPŚ.
4. Wydział Ochrony Przyrody dokonuje audytu działań CKPŚ
w zakresie określonym w porozumieniu, o którym mowa
w ust. 3.
§6
1. Do analizowania wniosków przystępuje się po wpłynięciu wyżej
wymienionych wytycznych lub poleceń ministra właściwego do
spraw środowiska lub po roboczym upewnieniu się, że wytyczne
takie i polecenia nie zostaną wydane.
2. Analizowanie wniosków, o którym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje:
1) ich weryfikowanie, o którym mowa w § 4 ust. 1;
2) ocenę kwalifikowania się do finansowania z wykorzystaniem
środków związanych z funduszem leśnym oraz ocenę priorytetu realizowania wniosku, w tym w kontekście wytycznych i
poleceń, o których mowa w § 1 ust. 1 – jeżeli wytyczne te lub
polecenia zostaną wydane;
3) ocenę rzetelności wyceny kosztów przedwykonawczych –
stosownie do procedury postępowania w tym zakresie określonej w § 8;
4) ustalenie wartości punktowej wniosku – stosownie do procedury postępowania w tym zakresie określonej w § 9.
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3. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ma możliwość podjęcia
decyzji w trybie ekstraordynaryjnym o włączeniu wniosku do
oceny na każdym jej etapie oraz wprowadzeniu indywidualnego
trybu oceny wniosku złożonego poza terminem naboru.
§7
1. Wnioski nie są poddawane dalszej procedurze analizowania,
jeżeli:
1) zostaną sporządzone niezgodnie z wymogami, a wezwanie do
ich skorygowania w oznaczonym czasie nie przyniesie spodziewanego efektu, albo wpłyną po terminie przysługującym na
składanie wniosków, o którym mowa w § 3 ust. 3, chyba że dany
wniosek zostanie uwzględniony przy ekstraordynaryjnej decyzji
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jako naruszający
termin instrukcyjny z umotywowanych względów;
2) wnioskowany przedmiot do objęcia sfinansowaniem lub współfinansowaniem z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym narusza załączniki 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;
3) wniosek nie kwalifikuje się do poddania dalszej procedurze
analitycznej ze względów przedmiotowych lub podmiotowych
– w świetle wytycznych i poleceń ministra właściwego do
spraw środowiska określonych w § 1 ust. 1 oraz postanowień
zawartych w decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych określonej w § 1 ust. 3;
4) wartość koszów przedwykonawczych, o których mowa w § 6
ust. 2 pkt 3, została ustalona ponad poziom kosztów, wynikający z procedury określonej w § 8, chyba że w ramach uzgodnień roboczych, do których w każdym takim przypadku
Wydział Ochrony Przyrody lub CKPŚ zgodnie z porozumieniem, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 3, jest obowiązany przystąpić bez zbędnej zwłoki z wykorzystaniem internetowej
formy komunikacji, dany wniosek zostanie w wyznaczonym
na roboczo terminie
zweryfikowany pod względem
ww. kosztów przedwykonawczych.
2. Jeżeli w danym wniosku część działań w nim ujętych spełnia
którykolwiek z warunków wykluczających określonych w ustępie
1 punkt od 1 do 4 – wniosek podlega dalszej analizie, jednak
przy założeniu, że nie obejmuje on przedmiotowych działań.
3. O wnioskach nie poddawanych dalszej procedurze w całości lub
w części Lasy Państwowe zawiadamiają zainteresowane parki
po wydaniu decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych, o której mowa w § 13 ust. 2, przekazując tę informację do wiadomości ministra właściwego do spraw środowiska.
§8
1. Jeżeli wniosek, w całości lub w części, może być poddany
dalszej analizie, gdyż nie sprzeciwiają się temu okoliczności
opisane w § 7 ust. 1 pkt od 1 do 3, jest on poddawany procedurze analitycznej w celu oceny rzetelności zawartej w nim
wyceny kosztów przedwykonawczych.
2. W odniesieniu do działań ochronnych, prowadzonych w danym
parku metodami gospodarki leśnej, procedura, o której mowa w
ust. 1, składa się z następujących działań:
1) ustalenie maksymalnej wartości wskaźnika przypisu kosztów
pośrednich do kosztów bezpośrednich realizacji poszczególnych działań, przy czym następuje to w oparciu o analizy
kształtowania się w danym parku w minionych latach ilorazu:
[koszty działalności pomocniczej finansowanej z wykorzystaniem środków własnych parku] do [kosztów działalności
bezpośredniej (działania ochronne, edukacja, i inne) finansowanej z wykorzystaniem środków własnych parku];
2) ustalenie kosztu bezpośrednio wytwórczego danego działania w parku narodowym, powyżej którego dane działanie
nie może być finansowane lub współfinansowane z użyciem
środków związanych z funduszem leśnym, przy czym:
a) ustala się, że na etapie przedwykonawczym możliwy do
zaakceptowania poziom tych kosztów nie może przekroczyć o 30% poziomu podobnych działań wytwórczych w
Lasach Państwowych,
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

1.
2.

3.
4.

b) co do zasady, pod uwagę należy brać co najmniej trzy
nadleśnictwa w pobliżu zasięgu terytorialnego danego
parku.
Maksymalna wartość wskaźnika przypisu kosztów pośrednich
określona w ust. 2 pkt 1 nie może zostać przyjęta w wartości
wyższej niż średnia wyliczana corocznie w Lasach Państwowych. W przypadku przekroczenia wyżej wskazanej średniej
przez wskaźnik proponowany przez park (na dany rok we
wniosku o dofinansowanie), zostanie on skorygowany (na etapie
oceny wniosku) do wartości obowiązującej w Lasach Państwowych.
W przypadku, gdy park nie zgłosi kosztów pośrednich w ramach
wniosku o dofinansowanie z funduszu leśnego, przyjmuje się, iż
koszt stanowi wkład własny parku.
Wniosek nie jest poddawany dalszej procedurze w odniesieniu
do danego działania w nim utrwalonego, jeżeli koszt całkowity
tego działania, wykazany we wniosku, skorygowany o maksymalną wartość wskaźnika przypisu kosztów pośrednich, jest
wyższy aniżeli koszt całkowity, opowiadający iloczynowi:
[koszt bezpośredni działania na maksymalnym poziomie
możliwym do zaakceptowania] do [1 + maksymalna wartość
przypisu kosztów pośrednich].
Jeżeli koszt całkowity realizacji danego działania, wynikający ze
złożonego wniosku, skorygowany o maksymalną wartość
wskaźnika przypisu kosztów pośrednich jest niższy aniżeli koszt
całkowity objęty iloczynem, o którym mowa w ust. 3, przyjmuje
się, że działanie to, w razie skierowania wniosku do realizacji,
będzie wykonywane po koszcie ujętym we wniosku.
Jeżeli, ze względu na specyficzny charakter działań w parkach
narodowych prowadzonych metodami gospodarki leśnej, mających podlegać finansowaniu z użyciem środków związanych z
funduszem leśnym, nie jest możliwe przeprowadzenie procedury analitycznej oceny rzetelności wyceny kosztów przedwykonawczych danego działania zgodnie z postępowaniem określonym w ust. 2–3 – weryfikacja kosztu całkowitego danego
działania, ujętego we wniosku, jest dokonywana metodą
ekspercką z zachowaniem najdalej idącej staranności.
Jeżeli procedura weryfikacji kosztów, ujętych we wnioskach,
dotyczy sfinansowania lub współfinansowania badań naukowych – następuje to z zastosowaniem metody eksperckiej, z
zachowaniem najdalej idącej staranności oraz z wykorzystaniem
doświadczeń zdobytych przez DGLP w trakcie dotychczasowego wieloletniego finansowania prac badawczych na potrzeby
leśnictwa.
W odniesieniu do niebędących badaniami działań innych aniżeli
działania, o których mowa w ust. 2, postanowienia ust. 2–5
stosuje się odpowiednio.
§9
Wszystkie wnioski, które nie podlegają odrzuceniu ze względu
na termin ich wpływu, podlegają ocenie punktowej.
W ramach danego wniosku wartość punktową określa się
odrębnie dla poszczególnych działań z zachowaniem skali od 1
do 10, przy czym dane działania otrzymują 0 punktów, jeżeli
łącznie:
1) koszt realizacji tego działania ma wartość wyższą aniżeli
koszt, o którym mowa w § 8 ust. 3;
2) kontakt operacyjny pomiędzy CKPŚ a parkiem narodowym
wnioskującym nie doprowadził do stosownej korekty wniosku
lub /oraz
3) działanie nie mieści się w wykazie zadań, o którym mowa w
§ 1 ust. 3.
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w drodze decyzji
zarządczej powołuje Zespół opiniodawczo-doradczy do zapewnienia oceny punktowej.
Funkcję członków zespołu, o którym mowa w ust. 3, pełni
pracownik wskazany przez kierownika komórki organizacyjnej
właściwej ds. ochrony przyrody oraz osoby będące niekwestionowanymi autorytetami w dziedzinie ochrony przyrody. Do
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zadań osób, o których mowa powyżej, jest m.in. wypełnienie i
zwrotne przesłanie do CKPŚ ankiety oceny, której wzór stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. W załączniku, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zamieszczono również
objaśnienia co do sposobu wypełniania ankiet, a także opis algorytmów określania wartości poszczególnych działań oraz ustalania pakietów, o których mowa w części 4 zarządzenia.
5. Podczas oceny złożonych wniosków DGLP oraz CKPŚ mogą
wnieść zastrzeżenia do zakresu merytorycznego przedstawionych działań i wskazać zakres wymagający wyłączenia bądź
uzasadnienia planowanych działań.
6. W przypadku prac badawczych przewodniczący rady naukowej
parku zobowiązany jest przedstawić oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w załączniku nr 2.
7. Przy ustalaniu wartości punktowej poszczególnych działań
uwzględnia się dwa kryteria:
1) kryterium priorytetowości z punktu widzenia potrzeb ochrony
przyrody w danym regionie, do którego przywiązuje się wagę
równą 0,25, uwzględniając przy tym okoliczność, że jest
oczywiste, że co do generalnej zasady do finansowania z
wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym
będą przez dyrektorów parków wnioskowane działania o
najwyższym priorytecie;
2) kryterium kosztu całkowitego ujętego we wniosku w relacji do
kosztu ustalonego za pomocą iloczynu, o którym mowa w § 8
ust. 3, do którego przywiązuje się wagę: 1 – 0,25 = 0,75.
Część 4
Tworzenie pakietów działań do objęcia finansowaniem
z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym
§ 10
1. W ramach opracowywania planu finansowego Lasów Państwowych – w części, w jakiej plan ten dotyczy funduszu leśnego – w
drodze decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych ustala się ogólną kwotę środków związanych z
funduszem leśnym, jaka będzie mogła być przeznaczona na
finansowanie działań w parkach narodowych.
2. Ogólna kwota środków, o których mowa w ust. 1, stanowi wynik
następującego działania:
Wielkość
Bilans Otwarcia funduszu leśnego
oraz funduszu stabilizacji
Zwiększenia wartości funduszu leśnego
ze wszystkich tytułów (plan)
Zmniejszenia wartości funduszu leśnego,
związane z wyrównywaniem niedoborów
finansowych w nadleśnictwach, powstających
w związku z prowadzeniem gospodarki leśnej
przez te nadleśnictwa
Zmniejszenia wartości funduszu leśnego,
związane z nieobligatoryjnym wydatkowaniem
środków związanych z funduszem leśnym
(wydatki niezbędne dla należytego
funkcjonowania Lasów Państwowych)
Zmniejszenia wartości funduszu leśnego,
związane z wydatkowaniem środków
związanych z funduszem leśnym, na rzecz
podmiotów władających lasami niepaństwowymi
oraz w związku z realizowaniem działań
określonych w art. 13a ustawy
Bilans Zamknięcia funduszu leśnego
oraz funduszu stabilizacji (stan niezbędny)
Wartość środków przeznaczonych
na finansowanie działań w parkach

Wartość
wielkości
A
B
C

D

E

F
G=A+B–C
–D–E–F
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§ 11
1. Ogólną kwotę środków, o której mowa w § 10 ust. 1 i 2, dzieli się
na:
1) pulę środków związanych z działaniami ochronnymi, prowadzonymi metodami gospodarki leśnej;
2) pulę środków przeznaczonych na finansowanie badań
(stanowiącą około 20%);
3) pulę środków przeznaczonych na finansowanie pozostałych
działań w parkach narodowych.
2. Pule środków, o której mowa w ust. 1, są ustalane z uwzględnieniem procentowego udziału wydatków planowanych do poniesienia w danym roku kalendarzowym na poszczególne działania
w parkach narodowych. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych stosowną decyzją zarządczą dokonuje odstępstwa od
zasad w zdaniu poprzedzającym.
§ 12
1. Pakiet działań ochronnych prowadzonych metodami gospodarki
leśnej, do objęcia finansowaniem z wykorzystaniem środków
związanych z funduszem leśnym, tworzy się w ten sposób, że
„naborowi” ulegają działania, poczynając od działań o najwyższej wartości punktowej, aż do wyczerpania puli środków, o
której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1.
2. Pozostałe pakiety tworzy się odpowiednio do postanowienia w
ust. 1.
3. Przy uzyskaniu takiej samej liczby punktów przez dwa
lub większą liczbę działań charakter rozstrzygający ma decyzja zarządcza Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Część 5
Ocena pakietów w trybie nadzoru sprawowanego przez ministra
nad działalnością Lasów Państwowych
§ 13
1. Informację o pakietach, o których mowa w § 12, przesyła się do
wiadomości ministra właściwego do spraw środowiska z prośbą
o rozważenie objęcia nadzorem zamierzeń Lasów Państwowych
co do finansowania w danym roku kalendarzowym działań
parków z wykorzystaniem środków związanych z funduszem
leśnym. W prośbie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym,
zwraca się uwagę na ewentualną konieczność weryfikacji tego
pakietu przez służby ministra ze względu na okoliczność, że
niektóre przedsięwzięcia parków są realizowane z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowych, wymagających partycypacji środków ze źródeł krajowych, co może powodować
potrzebę uwzględnienia tych działań w ww. pakiecie w następstwie omawianych działań nadzorczych – pomimo ich niezakwalifikowania przez Lasy Państwowe do finansowania z funduszu
leśnego.
2. Po ewentualnym wystosowaniu do Lasów Państwowych przez
ministra właściwego do spraw środowiska decyzji nadzorczej w
sprawie skorygowania wyżej wymienionych pakietów oraz po
wprowadzeniu do nich w ślad za tym stosownych zmian i uzupełnień, albo po operacyjnym upewnieniu się, że minister właściwy
do spraw środowiska nie zamierza odnieść się nadzorczo do
informacji, o której mowa w ust. 1 – pakiety, o których mowa w
§ 12 ust. 1 i 2, uznaje się za ustalone. Jest to kwitowane
stosowną decyzją zarządczą Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych.
3. Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków Lasy Państwowe
przesyłają do parków oraz do wiadomości ministra właściwego
do spraw środowiska.
4. Jeżeli dany wniosek został uwzględnionych w całości lub w
części, informacje, o których mowa w ust. 3, przesyła się
niezwłocznie do zainteresowanych parków w trybie kontaktów
roboczych, a następnie drogą oficjalną wraz z jednostronnie
podpisanymi umowami, o których mowa w § 14.
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Część 6
Warunki umowne przekazywania do parków środków związanych
z funduszem leśnym; rozrachunki (rozliczenia) oraz sprawozdawczość związana z finansowaniem działań w parkach narodowych
z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym
§ 14
1. Finansowanie działań danego parku następuje na warunkach
ustalonych w umowie między dyrektorem parku a Dyrektorem
Generalnym Lasów Państwowych.
2. W umowie zawiera się klauzulę o przyjęciu przez dyrektora
parku postanowień niniejszego zarządzenia do stosowania, a
ponadto rozstrzyga się w szczególności o:
1) ewentualnej zaliczce do przekazania parkowi;
2) sposobie rozliczania się parku z przekazanych środków;
3) obowiązkach sprawozdawczych parku;
4) uprawnieniu Lasów Państwowych do dokonywania wizytacji
terenowych parku w ramach działań poprzedzających wydatkowanie środków związanych z funduszem leśnym po nadesłaniu faktury;
5) zobowiązaniach ciążących na parku w razie nieprawidłowego wydatkowania środków;
6) zdarzeniach, których wystąpienie upoważnia Lasy
Państwowe do odstąpienia od realizacji umowy.
3. Każdą umowę przekazuje się do wiadomości ministra właściwego do spraw środowiska.
§ 15
1. Środki związane z funduszem leśnym są przekazywane do
parków na podstawie not obciążeniowych wraz z kserokopiami
faktur lub równoważnych dowodów księgowych, potwierdzonymi
za zgodność z oryginałem, obciążających DGLP.
2. Zaliczka może być przekazana parkowi co najwyżej w kwocie,
odpowiadającej w kosztorysie przedwykonawczym zapotrzebowaniu na środki do sześciu pierwszych miesięcy realizacji
umowy, od chwili jej podpisania.
3. Noty obciążeniowe są wystawiane raz na kwartał.
4. Każda nota obciążeniowa powinna być uzupełniona sprawozdaniem, którego wzór stanowi załącznik do umowy; w sprawozdaniu przekazuje się informacje o działaniach wykonanych w
danym kwartale, w tym w ciężar uzyskanej zaliczki.
5. W sprawozdaniu podaje się m.in. ciężar rozliczonej zaliczki, opis
działań wykonanych w danym kwartale wraz z ich zakresem
rzeczowym oraz kosztem całkowitym poniesionym na realizację
każdego z działań, w tym kosztów całkowitych znajdujących
pokrycie w innych środkach finansowych pozyskanych przez
park narodowy aniżeli środki związane z funduszem leśnym –
przy czym:
1) pożądane jest, aby na potrzeby rozrachunków parku z tytułu
środków związanych z funduszem leśnym przekazywanych
mu na finansowanie określonych działań park prowadził
konta zespołu 5 według analityki odpowiadającej poszczególnym działaniom;
2) jeżeli rachunkowość parku nie obejmuje prowadzenia kont
zespołu 5, tj. kont według wykonywanych działań rzeczowych – w sprawozdaniu należy wykazać koszty rodzajowe
przypisane pozabilansowo do tych działań wraz z przypisanymi kosztami rodzajowymi, związanymi z prowadzeniem
działalności pomocniczej na rzecz tych działań;
3) jeżeli w danej lokalizacji geograficznej, o której mowa w
załączniku nr 2 do niniejszego wniosku, dane działanie jest
realizowane z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym oraz innych środków, pozyskanych przez park
(na przykład również ze środków ze źródeł w postaci dotacji
budżetu państwa, funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, ze źródeł zagranicznych czy ze źródeł związanych z
działalnością gospodarczą parku) – w opisie faktury lub
równoważnego dokumentu księgowego należy wykazać
koszty całkowite w rozbiciu na ww. źródła, przypisując do
BILP 3/2017

każdej pozycji kosztów zakres rzeczowy wykonanych
działań, określony w ilościach jednostek miar, o których
mowa w załączniku nr 2.
6. W odniesieniu do finansowania badań, sprawozdanie z wykonanych prac powinno odpowiadać tzw. sprawozdaniu etapowemu.
7. W terminie, wynikającym z zapisów umowy, park jest obowiązany
przedstawić notę obciążeniową wraz ze sprawozdaniem oraz ostatecznym kosztorysem powykonawczym, przy czym w nocie obciążeniowej dotyczącej kosztów pośrednich uwzględnia się rzeczywistą wartość przypisu kosztów pośrednich, o którym mowa w § 8
ust. 2 pkt 1. Wzór sprawozdania stanowi załącznik umowy.
8. Lasy Państwowe przekazują informację o przekazanych parkom
środkach finansowych ministrowi właściwemu do spraw środowiska – do wiadomości.
§ 16
1. Przed realizacją każdej z not, na wniosek Wydziału Ochrony
Przyrody – stosownie do zapisów zawartych w umowie –
jednostka organizacyjna LP lub pracownik upoważniony przez
Dyrektora Generalnego LP może zostać zobowiązany do dokonania wizytacji terenowej parku w ramach świadczenia, na
warunkach odpłatnych po koszcie wykonania, usług wewnątrzinstytucjonalnych na rzecz DGLP, celem sprawdzenia na
„gruncie” i poinformowania DGLP, czy działania zrealizowane
przez park z wykorzystaniem środków związanych z funduszem
leśnym zostały pod względem rzeczowym i finansowym zrealizowane zgodnie ze sprawozdaniami, o których mowa w § 15,
oraz z umową.
2. Do weryfikacji kosztów powykonawczych, ujętych w poszczególnych notach, postanowienia § 8 stosuje się odpowiednio. Postępowanie weryfikacyjne jest również dokonywane podczas wizytacji terenowej i weryfikacji dokumentów.
§ 17
1. Lasy Państwowe realizują noty obciążeniowe do wysokości
kosztów ujętych w kosztorysie przedwykonawczym z uwzględnieniem wyników weryfikacji, o której mowa w § 16, choćby w
urządzeniach księgowych parku zostały wykazane wyższe
koszty, poniesione na realizację działania; decyzja Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych w umotywowanych przypadkach (w konkretnych stanach faktycznych) może uznać koszty
odpowiednio wyższe w stosunku do kosztorysów przedwykonawczych.
2. Lasy Państwowe odmawiają realizacji noty księgowej w pełnej
wysokości, jeżeli uzasadnia to weryfikacja, o której mowa w § 16.
3. Stosownie do zapisów w umowie Lasy Państwowe odmawiają
realizacji noty, jeżeli noty zawierają błędy formalno-rachunkowe
lub wystąpią dostatecznie udokumentowane stany faktyczne,
wskazujące na to, że działania, ujęte w fakturze i w sprawozdaniu:
1) nie zostały wykonane, nie odpowiadają działaniom, na wykonanie których strony zawarły umowę;
2) w każdym przypadku, w którym zaistnieją dostateczne przesłanki wskazujące na to, że działania zostały wykonane przez
park z oczywistym rażącym naruszeniem zasad dobrej praktyki wykonawczej.
4. Lasy Państwowe, z wykorzystaniem przepisów prawa powszechnego, będą dochodzić zwrotu środków związanych z funduszem
leśnym, jeżeli uznają, że środki te zostały wykorzystane przez
park nieprawidłowo, w szczególności niezgodnie z przeznaczeniem oraz z naruszeniem zasady gospodarności i rzetelności.
Część 7
Finansowanie działań w realizacji wniosków składanych
w ciągu roku kalendarzowego
§ 18
1. Stosownie do postanowień § 3 ust. 5 Lasy Państwowe, w miarę
możliwości finansowych lub w innych uzasadnionych okolicznościach, mogą wystosowywać do parków narodowych zaproBILP 3/2017

szenia do składania dodatkowych wniosków – w okresie po
sporządzeniu projektów rocznego planu finansowego parku, w
tym w trakcie realizacji tego planu.
2. W sytuacjach szczególnych park może z własnej inicjatywy
wystąpić z wnioskiem o sfinansowanie określonych działań.
3. Postanowienia części od 3 do 6 stosuje się odpowiednio.
Część 8
Postanowienia końcowe
§ 19
1. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu:
1) procedury analitycznej oceny rzetelności wyceny kosztów
przedwykonawczych, o której mowa w § 8;
2) weryfikacji kosztów powykonawczych, o której mowa w § 16;
3) ustalania wartości punktowej wniosków, o której mowa w § 9;
4) tworzenia pakietów, o których mowa w części 4 zarządzenia;
5) wykonywania części 6 zarządzenia oraz pozostałych jego
części –
działania te mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem możliwości aplikacyjnych zintegrowanego systemu informatycznego
Lasów Państwowych.
2. Wydział Ochrony Przyrody przy współpracy z Wydziałem Informatyki DGLP ma możliwość przygotowania projektu porozumienia między DGLP a Zakładem Informatyki Lasów Państwowych (ZILP), przy czym po zawarciu tego porozumienia:
1) Zespół ds. analiz specjalistycznych w DGLP przygotuje
szczegółową dokumentację ontologiczną, opisującą na
potrzeby dokumentacji analitycznej algorytmy charakteryzujące ww. działania;
2) ZILP:
a) opracuje dokumentację analityczną stosownej aplikacji
informatycznej,
b) opracuje dokumentację techniczną tej aplikacji, zawierającą kody źródłowe,
c) opracuje instrukcję dla użytkownika,
d) dokona stosownego przeszkolenia pracowników Wydziału
Ochrony Przyrody oraz CKPŚ,
e) doprowadzi do zainstalowania ww. aplikacji informatycznej
w ramach zintegrowanego systemu informatycznego
Lasów Państwowych, jej przetestowania, wdrożenia oraz
postawienia do dyspozycji Wydziału Ochrony Przyrody,
f) wykona inne standardowe działania, związane z rozwojem
zintegrowanego systemu informatycznego, pod względem
jego funkcjonalności aplikacyjnej.
§ 20
1. Działalność w zakresie finansowania z wykorzystaniem środków
związanych z funduszem leśnym niektórych działań parków
narodowych należy identyfikować jako działalność Lasów
Państwowych w zakresie wspomagania administracji rządowej
w sferze dominium.
2. Usługi wewnątrzinstytucjonalne CKPŚ należy traktować jako
usługi świadczone na rzecz DGLP w ramach wspólnego przedsięwzięcia DGLP i CKPŚ w ramach prowadzenia przez Lasy
Państwowe działalności, o której mowa w ust. 1.
3. Działalność, o której mowa w § 19, należy traktować jako realizację wspólnego przedsięwzięcia DGLP, CKPŚ oraz ZILP w
zakresie działalności rozwojowej w Lasach Państwowych.
§ 21
1. Mając na względzie, że niniejsze zarządzenie ma moc niewładczego jedynie oddziaływania na dyrektorów parków narodowych, zostanie ono przekazane do ministra właściwego do
spraw środowiska – z prośbą o rozważenie poddania tego
zarządzenia działaniom nadzorczym.
2. Niniejsze zarządzenie zostanie objęte nowelizacją, jeżeli
wynikać to będzie z efektów działań nadzorczych, o których
mowa w ust. 1.
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§ 22
1. Wydział Ochrony Przyrody, we współdziałaniu z innymi komórkami organizacyjnymi DGLP oraz z CKPŚ, zorganizuje i przeprowadzi cykl spotkań roboczych z dyrektorami oraz innymi
pracownikami parków narodowych, a także osobami zainteresowanymi takimi spotkaniami. W ramach tych spotkań w trybie
roboczym zostaną udzielone szczegółowe wyjaśnienia oraz
udzielone odpowiedzi na wszelkie pytania związane z niniejszym zarządzeniem.
2. Zobowiązuje się CKPŚ do przekazania niniejszego zarządzenia
do wiadomości wszystkich parków narodowych, a także do
udzielania wszelkich niezbędnych konsultacji oraz wyjaśnień (na
przykład w związku z wypełnianiem wniosków) oraz zwracania
się do parków narodowych w trybie roboczym z prośbami o
dodatkowe wyjaśnienia oraz z sugestiami co do koniecznych
zmian i uzupełnień w nadsyłanych dokumentach, zaś w razie
takiej potrzeby – do przygotowywania wszelkich niezbędnych
projektów pism urzędowych do dyrektorów parków, chyba że
porozumienie, o którym mowa w § 6 ust. 2, stanowi inaczej.

§ 23
Z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 zarządzenie wchodzi w życie z
dniem podpisania, z tym że nie dotyczy umów podpisanych przed
tą datą.
§ 24
Traci moc Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 26 lutego 2016 r. (znak sprawy:
ZP.0210.1.2016).

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 10 lutego 2017 r.
KLASYFIKACJA GOSPODARCZA
Lp.

Symbol klasyfikacyjny

Kierunek

1.

GP - 0

Działalność gospodarcza

2.

GP - 1.

Gospodarcza działalność podstawowa

3.

GP - 1.1.

Gospodarcza działalność podstawowa wykonywana w lasach pozostających w zarządzie (w innym
władaniu) Lasów Państwowych

4.

GP - 1.1.1.

Czynności gospodarcze związane z urządzaniem lasu

5.

GP - 1.1.2.

Działalność gospodarcza w zagospodarowaniu lasu

6.

GP - 1.1.2.1.

Działalność gospodarcza dotycząca hodowli lasu

7.

GP - 1.1.2.1.1.

Gospodarka nasienna – nasiennictwo i selekcja

8.

GP - 1.1.2.1.1.1.

Selekcja – tworzenie i utrzymanie bazy nasiennej

9.

GP - 1.1.2.1.1.1.1.

Zagospodarowywanie specjalne drzewostanów nasiennych i zachowawczych

10.

GP - 1.1.2.1.1.1.1.1.

Zagospodarowywanie wyłączonych drzewostanów nasiennych

11.

GP - 1.1.2.1.1.1.1.2.

Zagospodarowywanie gospodarczych drzewostanów nasiennych

12.

GP - 1.1.2.1.1.1.1.3.

Zagospodarowywanie drzewostanów zachowawczych

13.

GP - 1.1.2.1.1.1.2.

Zakładanie i utrzymanie plantacji nasiennych

14.

GP - 1.1.2.1.1.1.3.

Zakładanie i utrzymanie plantacyjnych upraw nasiennych

15.

GP - 1.1.2.1.1.1.4.

Zakładanie i utrzymanie upraw pochodnych

16.

GP - 1.1.2.1.1.1.5.

Zakładanie i utrzymanie upraw zachowawczych

17.

GP - 1.1.2.1.1.1.6.

Selekcja indywidualna – czynności techniczno-gospodarcze przy typowaniu, hodowli i pielęgnowaniu
doborowych i elitarnych

18.

GP - 1.1.2.1.1.1.6.1.

Selekcja indywidualna dotycząca drzew doborowych

19.

GP - 1.1.2.1.1.1.6.2.

Selekcja indywidualna dotycząca drzew elitarnych

20.

GP - 1.1.2.1.1.1.6.3.

Selekcja indywidualna dotycząca drzew zachowawczych

21.

GP - 1.1.2.1.1.2.

Pozyskiwanie nasion oraz materiału wegetatywnego

22.

GP - 1.1.2.1.1.2.1.

Prace pomocnicze (techniczno-gospodarcze) przy ocenie urodzaju nasion i szyszek

23.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.

Zbiór szyszek i nasiona
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Lp.

Symbol klasyfikacyjny

Kierunek

24.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.

Zbiór szyszek i nasion z drzew stojących

25.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.1.

Zbiór szyszek i nasion z drzew stojących – drzew doborowych, drzew elitarnych i drzew
zachowawczych

26.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.1.1.

Metoda wysokościowa

27.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.1.2.

Metoda przy użyciu wysięgnika

28.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.1.3.

Pozostałe metody

29.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.2.

Zbiór szyszek i nasion z drzew stojących w wyłączonych drzewostanach nasiennych,
w gospodarczych drzewostanach nasiennych i w drzewostanach zachowawczych

30.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.2.1.

Metoda wysokościowa

31.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.2.2.

Metoda przy użyciu wysięgnika

32.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.2.3.

Pozostałe metody

33.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.3.

Zbiór szyszek i nasion z drzew stojących w drzewostanach dojrzałych do wydawania materiału
nasiennego, powstałych z upraw pochodnych

34.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.3.1.

Metoda wysokościowa

35.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.3.2.

Metoda przy użyciu wysięgnika

36.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.3.3.

Pozostałe metody

37.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.4.

Zbiór szyszek i nasion z drzew stojących w plantacjach nasiennych i plantacyjnych uprawach
nasiennych

38.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.4.1.

Metoda wysokościowa

39.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.4.2.

Metoda przy użyciu wysięgnika

40.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.4.3.

Pozostałe metody

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.5.

Zbiór szyszek i nasion z ziemi przy użyciu metody otrząsania na płachty w wyłączonych
drzewostanach nasiennych, w gospodarczych drzewostanach nasiennych i w drzewostanach
zachowawczych z ziemi przy użyciu metody otrząsania na płachty

41.
42.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.5.1.

Wyłączone drzewostany nasienne, gospodarcze drzewostany nasienne, drzewostany zachowawcze

43.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.5.2

Drzewostany z upraw pochodnych

44.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.5.3

Plantacje nasienne i plantacyjne uprawy nasienne

45.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.6.

Zbiór szyszek i nasion z ziemi (nasiona opadłe)

46.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.6.1.

Wyłączone drzewostany nasienne, gospodarcze drzewostany nasienne, drzewostany zachowawcze

47.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.6.2.

Drzewostany z upraw pochodnych

48.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.1.6.3.

Plantacje nasienne i plantacyjne uprawy nasienne

49.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.2.

Zbiór szyszek i nasion z drzew ściętych

50.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.2.1,

Wyłączone drzewostany nasienne, gospodarcze drzewostany nasienne, drzewostany zachowawcze

51.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.2.2.

Drzewostany z upraw pochodnych

52.

GP - 1.1.2.1.1.2.2.2.3.

Plantacje nasienne i plantacyjne uprawy nasienne

53.

GP - 1.1.2.1.1.2.3.

Pozyskiwanie pędów do szczepień (zrazów) – łącznie z zapakowaniem zrazów, dołączeniem
świadectwa pochodzenia materiału roślinnego i ich przetransportowaniem do przechowalni

54.

GP - 1.1.2.1.1.2.3.1.

Pozyskiwanie zrazów z drzew doborowych, drzew elitarnych i drzew zachowawczych

55.

GP - 1.1.2.1.1.2.3.2.

Pozyskiwanie zrazów z wyłączonych drzewostanów nasiennych

56.

GP - 1.1.2.1.1.3.

Łuszczenie szyszek, oddzielanie nasion od owocni, odskrzydlanie nasion itp. prace poprzedzające
proces przechowywania

57.

GP - 1.1.2.1.1.3.1.

Szyszki i nasiona z gospodarczych drzewostanów nasiennych

58.

GP - 1.1.2.1.1.3.2.

Szyszki i nasiona z drzewostanów dojrzałych do obradzania nasion, powstałe z upraw pochodnych

59.

GP - 1.1.2.1.1.3.3.

Szyszki i nasiona z wyłączonych i zachowawczych drzewostanów nasiennych

60.

GP - 1.1.2.1.1.3.4.

Szyszki i nasiona z plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych

61.

GP - 1.1.2.1.1.3.5.

Szyszki i nasiona z drzew doborowych, elitarnych oraz zachowawczych

62.

GP - 1.1.2.1.1.4.

Tworzenie zapasów nasion i szyszek

63.

GP - 1.1.2.1.1.4.1.

Tworzenie zapasów nasion i szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych i drzewostanów
dojrzałych do obradzania nasion, powstałych z upraw pochodnych i upraw zachowawczych

64.

GP - 1.1.2.1.1.4.1.1.

Przygotowywanie szyszek i nasion do przechowywania
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Lp.

Symbol klasyfikacyjny

Kierunek

65.

GP - 1.1.2.1.1.4.1.1.2.

Zabezpieczanie nasion na okres przechowywania

66.

GP - 1.1.2.1.1.4.1.1.2.1.

Metody chemiczne

67.

GP - 1.1.2.1.1.4.1.1.2.2.

Metody biologiczne

68.

GP - 1.1.2.1.1.4.1.1.3.

Regulacja wilgotności szyszek i nasion przed przechowywaniem

69.

GP - 1.1.2.1.1.4.1.1.4.

Inne zabiegi przygotowawcze

70.

GP - 1.1.2.1.1.4.1.1.5.

Sortowanie i pakowanie nasion i szyszek (łącznie z etykietowaniem)

71.

GP - 1.1.2.1.1.4.1.2.

Przechowywanie nasion i szyszek

72.

GP - 1.1.2.1.1.4.1.2.1.

Przechowywanie krótkoterminowe

73.

GP - 1.1.2.1.1.4.1.2.2.

Przechowywanie długoterminowe

74.

GP - 1.1.2.1.1.4.1.2.3.

Przechowywanie przysposabiające

75.

GP - 1.1.2.1.1.4.1.2.3.1.

Stratyfikacja

76.

GP - 1.1.2.1.1.4.1.2.3.2.

Pozostałe zabiegi

77.

GP - 1.1.2.1.1.4.1.3.

Przygotowywanie nasion do siewu

78.

GP - 1.1.2.1.1.4.1.3.1.

Przedsiewne przysposabianie nasion w celu uzyskania szybkich i równoczesnych wschodów

79.

GP - 1.1.2.1.1.4.1.3.2.

Zaprawianie nasion dla ochrony przed grzybami i wybieraniem przez ptaki

80.

GP - 1.1.2.1.1.4.1.4.

Przygotowywanie szyszek i nasion do wprowadzenia i wprowadzanie nasion do obrotu – czynności
gospodarcze (wyjmowanie z miejsc przechowywania lub miejsc przetrzymywania po przygotowaniu
do siewu, sortowanie, pakowanie, załadunek na środki transportu, transportowanie do odbiorcy
w przypadku zużywania przez Lasy Państwowe)

81.

GP - 1.1.2.1.1.4.1.4.1.

Nasiona zużywane przez jednostkę organizacyjną, która nasiona wyprodukowała

82.

GP - 1.1.2.1.1.4.1.4.2.

Szyszki i nasiona zużywane przez inne jednostki organizacyjne (zbywanie nadwyżek nasion)

83.

GP - 1.1.2.1.1.4.1.4.3.

Szyszki i nasiona zbywane do nabywców spoza Lasów Państwowych

84.

GP - 1.1.2.1.1.4.2.

Tworzenie zapasów szyszek i nasion z wyłączonych drzewostanów nasiennych, drzew doborowych,
drzew elitarnych, drzew zachowawczych, plantacji nasiennych oraz plantacyjnych upraw nasiennych

85.

GP - 1.1.2.1.2.

Gospodarka szkółkarska

86.

GP - 1.1.2.1.2.1.

Pozainwestycyjne czynności gospodarcze, związane z zakładaniem, powiększaniem, rekonstrukcją
lub/oraz modernizacją biologiczną i regeneracją szkółek leśnych

87.

GP - 1.1.2.1.2.1.1.

Pozainwestycyjne czynności gospodarcze związane z zakładaniem, powiększaniem
lub rekonstrukcją istniejących szkółek leśnych

88.

GP - 1.1.2.1.2.1.1.1.

Karczowanie pni (o ile zakres prac nie kwalifikuje ich do zaliczenia do robót
budowlano-montażowych)

89.

GP - 1.1.2.1.2.1.1.2.

Czynności gospodarczo-pomocnicze, związane z inicjacyjnymi analizami glebowymi i diagnozami
entomologiczno-fitopatologicznymi

90.

GP - 1.1.2.1.2.1.1.3.

Roboty glebowe

91.

GP - 1.1.2.1.2.1.1.3.1.

Pierwsza pełna orka

GP - 1.1.2.1.2.1.1.3.2.

Uzupełniające ziemne prace niwelacyjne po pierwszej orce (o ile zakres prac nie kwalifikuje ich
do zaliczenia do robót budowlano-montażowych)

92.
93.

GP - 1.1.2.1.2.1.1.4.

Odpędraczanie gleby

94.

GP - 1.1.2.1.2.1.1.5.

Szczepienie gleby grzybami mikoryzowymi

95.

GP - 1.1.2.1.2.1.1.6.

Wstępne inicjacyjne nawożenie organiczne gleby poprzez wysiew roślin zielonych

96.

GP - 1.1.2.1.2.1.1.7.

Wstępne inicjacyjne nawożenie organiczne gleby kompostami

97.

GP - 1.1.2.1.2.1.1.8.

Pozainwestycyjne czynności gospodarcze związane z przygotowaniem pól kompostowych

98.

GP - 1.1.2.1.2.1.1.9.

Inne pozainwestycyjne czynności gospodarcze związane z zakładaniem szkółek leśnych

99.

GP - 1.1.2.1.2.1.1.10

Zakładanie pasów wiatrochronnych w ramach wewnętrznego podziału szkółki na kwatery

100. GP - 1.1.2.1.2.1.2.

Modernizacja biologiczna i regeneracja szkółek użytkowanych przez dłuższy okres

101. GP - 1.1.2.1.2.1.2.1.

Rewitalizacja mikroorganizmów glebowych (w tym mikoryz) w szkółkach leśnych, użytkowanych
dłużej niż przez okres 10 lat

102. GP - 1.1.2.1.2.1.2.2.

Specjalna uprawa gleby przez jej głęboszowanie dla usunięcia podeszwy płużnej

103. GP - 1.1.2.1.2.1.2.3.

Regeneracyjne nawożenie organiczne gleby

104. GP - 1.1.2.1.2.1.2.4.

Odkażanie gleby
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105. GP - 1.1.2.1.2.1.2.5.

Pozostałe działania w zakresie modernizacji biologicznej i regeneracji szkółek użytkowanych
przez dłuższy okres

106. GP - 1.1.2.1.2.2.

Produkcja sadzonek na otwartej powierzchni

107. GP - 1.1.2.1.2.2.1.

Pomocnicze czynności techniczno-gospodarcze związane z diagnozowaniem żyzności gleby
i jej sprawności biologicznej (pobór próbek do badań i analiz glebowych, pobór próbek materiału
roślinnego do badań, inne czynności)

108. GP - 1.1.2.1.2.2.2.

Pomocnicze czynności techniczno-gospodarcze związane z ustalaniem stopnia zagrożenia produkcji
szkółkarskiej od owadów glebowych (przesiewanie gleby celem odseparowania do diagnoz
entomologicznych różnych stadiów owadów bytujących w glebie)

109. GP - 1.1.2.1.2.2.3.

Przygotowanie gleby (orka, kultywatorowanie, bronowanie, wałowanie i inne czynności)

110. GP - 1.1.2.1.2.2.4.

Ograniczanie liczebności szkodników glebowych przed siewami

111. GP - 1.1.2.1.2.2.5.

Nawożenie mineralne gleby przed siewami

112. GP - 1.1.2.1.2.2.6.

Regulowanie wilgotności gleby przed siewami poprzez kontrolowane nawadnianie

113. GP - 1.1.2.1.2.2.7.

Siew

114. GP - 1.1.2.1.2.2.8.

Ochrona wschodów, siewek (i sadzonek w toku produkcji) przed przymrozkami

115. GP - 1.1.2.1.2.2.8.1.

Ochrona przez osłanianie siewów matami

116. GP - 1.1.2.1.2.2.8.2.

Ochrona przez zadymianie

117. GP - 1.1.2.1.2.2.8.3.

Ochrona przez zraszanie

118. GP - 1.1.2.1.2.2.9.

Ochrona wschodów, siewek (i sadzonek w toku produkcji) od nadmiernej insolacji

119. GP - 1.1.2.1.2.2.9.1.

Ochrona przez zraszanie schładzające

120. GP - 1.1.2.1.2.2.9.2.

Ochrona przez osłanianie wschodów i siewek

121. GP - 1.1.2.1.2.2.10.

Ochrona wschodów, siewek (i sadzonek w toku produkcji) przed innymi szkodliwymi czynnikami
o charakterze abiotycznym

122. GP - 1.1.2.1.2.2.11.

Ochrona zasiewów i wschodów przed szkodami od ptactwa

123. GP - 1.1.2.1.2.2.11.1.

Ochrona przez osłanianie zasiewów i wschodów

124. GP - 1.1.2.1.2.2.11.2.

Pozostałe metody

125. GP - 1.1.2.1.2.2.12.

Ograniczanie szkód we wschodach, siewkach i sadzonkach w toku produkcji wywoływanych
przez owady

126. GP - 1.1.2.1.2.2.12.1.

Pomocnicze czynności techniczno-gospodarcze, związane z diagnozowaniem szkodników owadzich
(w tym odławianie owadów do diagnoz entomologicznych)

127. GP - 1.1.2.1.2.2.12.2.

Ograniczanie liczebności szkodników glebowych po wschodach

128. GP - 1.1.2.1.2.2.12.3.

Ograniczanie liczebności ryjkowców i innych owadów

129. GP - 1.1.2.1.2.2.12.3.1.

Metody naziemne chemiczne

130. GP - 1.1.2.1.2.2.12.3.2.

Metody naziemne mechaniczne

131. GP - 1.1.2.1.2.2.12.3.3.

Metody naziemne zintegrowane

132. GP - 1.1.2.1.2.2.12.3.4.

Pozostałe metody

133. GP - 1.1.2.1.2.2.13.

Zwalczanie nicieni

134. GP - 1.1.2.1.2.2.13.1.

Pomocnicze czynności techniczno-gospodarcze związane z diagnozowaniem czynnika sprawczego
(w tym pobór odpowiednich próbek materiału roślinnego)

135. GP - 1.1.2.1.2.2.13.2.

Metody mechaniczne

136. GP - 1.1.2.1.2.2.13.3.

Metody chemiczne

137. GP - 1.1.2.1.2.2.13.4.

Metody biologiczne

138. GP - 1.1.2.1.2.2.14.

Ograniczanie skutków chorób grzybowych po siewach

139. GP - 1.1.2.1.2.2.14.1.

Czynności techniczno-gospodarcze związane z diagnozami fitopatologicznymi (w tym pobór próbek
materiału roślinnego do badań)

140. GP - 1.1.2.1.2.2.14.2.

Prewencyjne zabezpieczanie wschodów i siewek przed grzybami

141. GP - 1.1.2.1.2.2.14.2.1.

Metody chemiczne

142. GP - 1.1.2.1.2.2.14.2.2.

Metody z zastosowaniem metod biologicznych

143. GP - 1.1.2.1.2.2.14.3.

Ograniczanie powierzchni i skutków występowania chorób grzybowych

144. GP - 1.1.2.1.2.2.14.3.1.

Metody mechaniczne
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145. GP - 1.1.2.1.2.2.14.3.2.

Metody chemiczne

146. GP - 1.1.2.1.2.2.14.3.3.

Metody biologiczne

147. GP - 1.1.2.1.2.2.15.

Ochrona wschodów, siewek i sadzonek w toku produkcji przed gryzoniami

148. GP - 1.1.2.1.2.2.16.

Ochrona wschodów, siewek i sadzonek w toku produkcji od zwierzyny leśnej i polnej

149. GP - 1.1.2.1.2.2.17.

Ochrona wschodów , siewek i sadzonek we wczesnej fazie produkcji przed nadmierną konkurencją
ze strony chwastów

150. GP - 1.1.2.1.2.2.17.1.

Metody mechaniczne

151. GP - 1.1.2.1.2.2.17.2.

Metody chemiczne

152. GP - 1.1.2.1.2.2.17.3.

Pozostałe metody

153. GP - 1.1.2.1.2.2.18.

Regulowanie mikroklimatu i wilgotności gleby w toku produkcji szkółkarskiej

154. GP - 1.1.2.1.2.2.18.1.

Spulchnianie gleby

155. GP - 1.1.2.1.2.2.18.2.

Nawadnianie zasiewów, wchodów, siewek i sadzonek w toku produkcji, a także sadzonek
po szkółkowaniu

156. GP - 1.1.2.1.2.2.18.3.

Pozostałe metody regulowania mikroklimatu i wilgotności gleby w toku produkcji szkółkarskiej

157. GP - 1.1.2.1.2.2.19.

Dokarmianie mineralne wschodów, siewek i sadzonek w toku produkcji

158. GP - 1.1.2.1.2.2.19.1.

Nawożenie pogłówne

159. GP - 1.1.2.1.2.2.19.2.

Nawożenie za pomocą roztworów wodnych (w tym przy użyciu deszczowni)

160. GP - 1.1.2.1.2.2.20.

Zabiegi formułowania cech morfologicznych sadzonek

161. GP - 1.1.2.1.2.2.20.1.

Podcinanie systemów korzeniowych sadzonek w toku produkcji

162. GP - 1.1.2.1.2.2.20.2.

Szkółkowanie sadzonek

163. GP - 1.1.2.1.2.2.20.2.1.

Podcinanie korzeni sadzonek przed szkółkowaniem

164. GP - 1.1.2.1.2.2.20.2.2.

Wyjmowanie i sortowanie sadzonek dla przeprowadzenia ich szkółkowania

165. GP - 1.1.2.1.2.2.20.2.3.

Przechowywanie sadzonek przygotowanych do szkółkowania do czasu przeprowadzenia
szkółkowania

166. GP - 1.1.2.1.2.2.20.2.4.

Uwilgotnienie gleby przed szkółkowaniem (w tym drodze deszczowania)

167. GP - 1.1.2.1.2.2.20.2.5.

Specjalne zaprawianie systemów korzeniowych sadzonek przed szkółkowaniem

168. GP - 1.1.2.1.2.2.20.2.6.

Szkółkowanie

169. GP - 1.1.2.1.2.2.20.2.7.

Nawadnianie startowe po zaszkółkowaniu

170. GP - 1.1.2.1.2.2.20.2.8.

Podcinanie systemów korzeniowych sadzonek przed wyjęciem ze szkółki

171. GP - 1.1.2.1.2.2.20.2.9.

Inne zabiegi zmierzające do kształtowania cech morfologicznych sadzonek

172. GP - 1.1.2.1.2.2.21.

Pomocnicze czynności techniczno-gospodarcze przy inwentaryzacji sadzonek w toku produkcji
(liczenie i klasyfikowanie sadzonek na wybranych odcinkach taśm siewnych)

173. GP - 1.1.2.1.2.2.22.

Pomocnicze czynności techniczno-gospodarcze przy przygotowywaniu materiału sadzeniowego
do wprowadzenia do obrotu (wyjmowanie sadzonek, sortowanie sadzonek, przejściowe
przechowywanie sadzonek, pakowanie sadzonek i załadunek na środki transportowe,
transportowanie w przypadku transportu do zużycia sadzonek na własne potrzeby Lasów
Państwowych) – sprzedaż materiału sadzeniowego lub zbywanie na warunkach nieodpłatnych
w rozumieniu przepisów prawa leśnego

174. GP - 1.1.2.1.2.2.22.1.

Sadzonki do zużycia przez nadleśnictwo, które materiał sadzeniowy wyprodukowało (zbywanie
wewnętrzne)

175. GP - 1.1.2.1.2.2.22.2.

Sadzonki do zużycia przez inne jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (zagospodarowywanie
nadwyżek)

176. GP - 1.1.2.1.2.2.22.3.

Sadzonki do zużycia przez właścicieli lasów nie należących do Skarbu Państwa – sadzonki
przekazywane nieodpłatnie na mocy ustawy o lasach

177. GP - 1.1.2.1.2.2.22.4.

Sadzonki do zużycia przez właścicieli lasów nie należących do Skarbu Państwa – sadzonki
przekazywane na warunkach odpłatności

178. GP - 1.1.2.1.2.2.22.5.

Sadzonki do zużycia przez właścicieli lasów nie należących do Skarbu Państwa – sadzonki
zakupywane przez fundusz leśny

179. GP - 1.1.2.1.2.2.22.6.

Sadzonki do zużycia przez właścicieli lasów nie należących do Skarbu Państwa – sadzonki
zakupywane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

180. GP - 1.1.2.1.2.2.22.7.

Sadzonki do zużycia przez właścicieli lasów nie należących do Skarbu Państwa – sadzonki w ciężar
dotacji budżetu państwa na zadania zlecone Lasom Państwowym przez administrację rządową

16

BILP 3/2017

Lp.

Symbol klasyfikacyjny

181. GP - 1.1.2.1.2.2.22.8.

Kierunek
Sadzonki do zużycia przez właścicieli lasów nie należących do Skarbu Państwa – sadzonki w ciężar
dotacji budżetu państwa dla właścicieli tych lasów

182. GP - 1.1.2.1.2.2.22.9.

Sadzonki zbywane na rzecz kontrahentów zewnętrznych

183. GP - 1.1.2.1.2.3.

Produkcja sadzonek w warunkach kontrolowanych

184. GP - 1.1.2.1.2.3.1.

Produkcja pod osłoną (inspekty, namioty foliowe, szklarnie) z wykorzystaniem naturalnego podłoża
glebowego

185. GP - 1.1.2.1.2.3.1.1.

Pomocnicze czynności techniczno-gospodarcze związane z diagnozowaniem właściwości
chemicznych, fizycznych i biologicznych oraz zasiedlenia gleby przez szkodliwe grzyby, owady
(pobór próbek do badań i analiz glebowych, pobór próbek materiału roślinnego do badań,
inne czynności)

186. GP - 1.1.2.1.2.3.1.2.

Przygotowanie gleby

187. GP - 1.1.2.1.2.3.1.3.

Ograniczanie liczebności szkodników owadzich oraz szkodliwych grzybów w glebie przed siewem

188. GP - 1.1.2.1.2.3.1.4.

Uzupełniające mikoryzowanie gleby przed siewem

189. GP - 1.1.2.1.2.3.1.5.

Nawożenie mineralne gleby przed siewem

190. GP - 1.1.2.1.2.3.1.6.

Regulowanie wilgotności gleby przed siewami poprzez kontrolowane nawadnianie

191. GP - 1.1.2.1.2.3.1.7.

Siew

192. GP - 1.1.2.1.2.3.1.8.

Założenie trwałych osłon na inspektach, rozwinięcie namiotów foliowych, montaż segmentów szklarni

193. GP - 1.1.2.1.2.3.1.9.

Ochrona wschodów, siewek (i sadzonek w toku produkcji) przed przymrozkami

194. GP - 1.1.2.1.2.3.1.9.1.

Ochrona przez przykrywanie inspektów matami ocieplającymi

195. GP - 1.1.2.1.2.3.1.9.2.

Ochrona przez sztuczne dogrzewanie szklarni i namiotów foliowych

196. GP - 1.1.2.1.2.3.1.9.3.

Ochrona przez zraszanie

197. GP - 1.1.2.1.2.3.1.9.4.

Pozostałe metody

198. GP - 1.1.2.1.2.3.1.10.

Ochrona wschodów, siewek i sadzonek w toku produkcji od nadmiernej insolacji i przed nadmierną
temperaturą

199. GP - 1.1.2.1.2.3.1.10.1.

Wietrzenie inspektów, namiotów oraz szklarni

200. GP - 1.1.2.1.2.3.1.10.2.

Ochrona przez zraszanie schładzające

201. GP - 1.1.2.1.2.3.1.10.3.

Ochrona przez cieniowanie wschodów i siewek (w tym poprzez bielenie osłon)

202. GP - 1.1.2.1.2.3.1.10.4.

Pozostałe metody (w tym specjalistyczne)

203. GP - 1.1.2.1.2.3.1.11.

Ochrona wschodów, siewek i sadzonek w toku produkcji przed innymi szkodliwymi czynnikami
o charakterze abiotycznym

204. GP - 1.1.2.1.2.3.1.12.

Ograniczanie szkód we wschodach, siewkach i sadzonkach w toku produkcji,
wywoływanych przez owady

205. GP - 1.1.2.1.2.3.1.12.1.

Pomocnicze czynności techniczno-gospodarcze, związane z diagnozowaniem szkodników owadzich
(w tym odławianie owadów do diagnoz entomologicznych)

206. GP - 1.1.2.1.2.3.1.12.2.

Ograniczanie liczebności szkodników glebowych po wschodach

207. GP - 1.1.2.1.2.3.1.12.3.

Ograniczanie liczebności ryjkowców i innych owadów

208. GP - 1.1.2.1.2.3.1.12.3.1. Metody naziemne chemiczne
209. GP - 1.1.2.1.2.3.1.12.3.2. Metody naziemne mechaniczne
210. GP - 1.1.2.1.2.3.1.12.3.3. Metody naziemne zintegrowane
211. GP - 1.1.2.1.2.3.1.12.3.4. Pozostałe metody
212. GP - 1.1.2.1.2.3.1.13.

Zwalczanie nicieni

213. GP - 1.1.2.1.2.3.1.13.1.

Pomocnicze czynności techniczno-gospodarcze, związane z diagnozowaniem czynnika sprawczego
(w tym pobór odpowiednich próbek materiału roślinnego)

214. GP - 1.1.2.1.2.3.1.13.2.

Metody mechaniczne

215. GP - 1.1.2.1.2.3.1.13.3.

Metody chemiczne

216. GP - 1.1.2.1.2.3.1.13.4.

Metody biologiczne

217. GP - 1.1.2.1.2.3.1.14.

Ograniczanie skutków chorób grzybowych po siewach

218. GP - 1.1.2.1.2.3.1.14.1.

Czynności techniczno-gospodarcze, związane z diagnozami fitopatologicznymi (w tym pobór próbek
materiału roślinnego do badań)

219. GP - 1.1.2.1.2.3.1.14.2.

Prewencyjne zabezpieczanie wschodów i siewek przed grzybami

220. GP - 1.1.2.1.2.3.1.14.2.1. Metody chemiczne
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221. GP - 1.1.2.1.2.3.1.14.2.2.

Metody z zastosowaniem metod biologicznych

222. GP - 1.1.2.1.2.3.1.14.3.

Ograniczanie powierzchni i skutków występowania chorób grzybowych

223. GP - 1.1.2.1.2.3.1.14.3.1

Metody mechaniczne

224. GP - 1.1.2.1.2.3.1.14.3.2.

Metody chemiczne

225. GP - 1.1.2.1.2.3.1.14.3.3.

Metody biologiczne

226. GP - 1.1.2.1.2.3.1.15.

Ochrona wschodów, siewek i sadzonek w toku produkcji przed gryzoniami

227. GP - 1.1.2.1.2.3.1.16.

Ochrona wschodów, siewek i sadzonek we wczesnej fazie produkcji przed nadmierną konkurencją
ze strony chwastów

228. GP - 1.1.2.1.2.3.1.16.1.

Metody mechaniczne

229. GP - 1.1.2.1.2.3.1.16.2.

Metody chemiczne

230. GP - 1.1.2.1.2.3.1.16.3.

Pozostałe metody

231. GP - 1.1.2.1.2.3.1.17.

Regulowanie mikroklimatu i wilgotności gleby w toku produkcji szkółkarskiej

232. GP - 1.1.2.1.2.3.1.17.1.

Spulchnianie gleby

233. GP - 1.1.2.1.2.3.1.17.2.

Nawadnianie zasiewów, wchodów, siewek i sadzonek w toku produkcji

234. GP - 1.1.2.1.2.3.1.17.3.

Pozostałe metody regulowania mikroklimatu i wilgotności gleby w toku produkcji szkółkarskiej

235. GP - 1.1.2.1.2.3.1.18.

Dokarmianie mineralne wschodów, siewek i sadzonek w toku produkcji

236. GP - 1.1.2.1.2.3.1.18.1.

Nawożenie pogłówne

237. GP - 1.1.2.1.2.3.1.18.2.

Nawożenie za pomocą roztworów wodnych (w tym przy użyciu deszczowni)

238. GP - 1.1.2.1.2.3.1.19.

Zabiegi formułowania cech morfologicznych sadzonek

239. GP - 1.1.2.1.2.3.1.19.1.

Przerzedzanie siewek

240. GP - 1.1.2.1.2.3.1.19.2.

Szkółkowanie siewek do dalszej produkcji pod osłoną

241. GP - 1.1.2.1.2.3.1.19.2.1.

Wyjmowanie i sortowanie sadzonek dla przeprowadzenia ich szkółkowania (sadzonki
wyprodukowane na otwartej powierzchni lub pod osłoną)

242. GP - 1.1.2.1.2.3.1.19.2.2.

Przechowywanie sadzonek przygotowanych do szkółkowania do czasu przeprowadzenia
szkółkowania

243. GP - 1.1.2.1.2.3.1.19.2.3.

Uwilgotnienie gleby przed szkółkowaniem (w tym w drodze deszczowania)

244. GP - 1.1.2.1.2.3.1.19.2.4.

Specjalne zaprawianie systemów korzeniowych sadzonek przed szkółkowaniem

245. GP - 1.1.2.1.2.3.1.19.2.5.

Szkółkowanie

245. GP - 1.1.2.1.2.3.1.19.2.5.

Szkółkowanie

246. GP - 1.1.2.1.2.3.1.19.2.6.

Nawadnianie startowe po zaszkółkowaniu

247. GP - 1.1.2.1.2.3.1.19.3.

Inne zabiegi zmierzające do kształtowania cech morfologicznych sadzonek

248. GP - 1.1.2.1.2.3.1.20.

Hartowanie sadzonek wyprodukowanych w warunkach kontrolowanych

249. GP - 1.1.2.1.2.3.1.20.1

Nawożenie przyspieszające procesy drewnienia i przechodzenia w stan spoczynku wegetacyjnego

250. GP - 1.1.2.1.2.3.1.20.2

Likwidacja osłon w końcowej fazie wegetacji

251. GP - 1.1.2.1.2.3.1.20.3

Pozostałe zabiegi hartujące

252. GP - 1.1.2.1.2.3.1.21

Pomocnicze czynności techniczno-gospodarcze przy inwentaryzacji sadzonek w toku produkcji
(liczenie i klasyfikowanie sadzonek)

253. GP - 1.1.2.1.2.3.1.22

Pomocnicze czynności techniczno-gospodarcze przy przygotowywaniu materiału sadzeniowego
do wprowadzenia do obrotu (wyjmowanie sadzonek, sortowanie sadzonek, przejściowe
przechowywanie sadzonek, zabezpieczanie przed przesychaniem systemów korzeniowych w fazie
transportu, zabezpieczanie na szkółce przed zgryzaniem przez zwierzynę po wysadzeniu,
pakowanie sadzonek i załadunek na środki transportowe, transportowanie w przypadku transportu
do zużycia sadzonek na własne potrzeby Lasów Państwowych lub w związku z zalesianiem
gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa) – sprzedaż materiału sadzeniowego
lub zbywanie nieodpłatne w rozumieniu przepisów prawa leśnego

254. GP - 1.1.2.1.2.3.1.22.1.

Sadzonki do zużycia przez nadleśnictwo, które materiał sadzeniowy wyprodukowało
(zbywanie wewnętrzne)

255. GP - 1.1.2.1.2.3.1.22.2.

Sadzonki do zużycia przez inne jednostki organizacyjne Lasów Państwowych
(zagospodarowywanie nadwyżek)

256. GP - 1.1.2.1.2.3.1.22.3.

Sadzonki do zużycia przez właścicieli lasów nie należących do Skarbu Państwa – sadzonki
przekazywane nieodpłatnie na mocy ustawy o lasach

257. GP - 1.1.2.1.2.3.1.22.4.

Sadzonki do zużycia przez właścicieli lasów nie należących do Skarbu Państwa – sadzonki
przekazywanie na warunkach odpłatności
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258. GP - 1.1.2.1.2.3.1.22.5.

Sadzonki do zużycia przez właścicieli lasów nie należących do Skarbu Państwa – sadzonki
zakupywane przez fundusz leśny

259. GP - 1.1.2.1.2.3.1.22.6.

Sadzonki do zużycia przez właścicieli lasów nie należących do Skarbu Państwa – sadzonki
zakupywane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

260. GP - 1.1.2.1.2.3.1.22.7.

Sadzonki do zużycia przez właścicieli lasów nie należących do Skarbu Państwa – sadzonki
w ciężar dotacji budżetu państwa na zadania zlecone Lasom Państwowym przez administrację
rządową

261. GP - 1.1.2.1.2.3.1.22.8.

Sadzonki do zużycia przez właścicieli lasów nie należących do Skarbu Państwa – sadzonki
w ciężar dotacji budżetu państwa dla właścicieli tych lasów

262. GP - 1.1.2.1.2.3.1.22.9.

Sadzonki zbywane na rzecz kontrahentów zewnętrznych

263. GP - 1.1.2.1.2.3.2.

Produkcja sadzonek na otwartej powierzchni lub pod osłoną (inspekty, namioty foliowe, szklarnie)
w skrzyniach, korytach drewnianych lub betonowych, kasetach itp. pojemnikach, wypełnianych
sztucznym substratem (w tym substratem stabilizującym w przypadku produkcji hydroponicznej)

264. GP - 1.1.2.1.2.3.2.1.

Pomocnicze czynności techniczno-gospodarcze związane z diagnozowaniem właściwości
chemicznych, fizycznych i biologicznych oraz zasiedlenia substratu glebowego przez szkodliwe
grzyby i owady (pobór próbek do badań i analiz glebowych, pobór próbek materiału roślinnego
do badań, inne czynności)

265. GP - 1.1.2.1.2.3.2.2.

Ograniczanie liczebności szkodników owadzich oraz szkodliwych grzybów w substracie glebowych
(parowanie, odkażanie, podobne zabiegi)

266. GP - 1.1.2.1.2.3.2.3.

Mikoryzowanie substratu glebowego

267. GP - 1.1.2.1.2.3.2.4.

Wypełnianie skrzyń, inspektów, koryt, kaset itp. pojemników substratem glebowym
(w tym substratem stabilizującym w przypadku produkcji według technologii hydroponicznej)

268. GP - 1.1.2.1.2.3.2.5.

Nawożenie mineralne substratu glebowego przed siewem

269. GP - 1.1.2.1.2.3.2.6.

Regulowanie wilgotności substratu glebowego przed siewami poprzez kontrolowane nawadnianie

270. GP - 1.1.2.1.2.3.2.7.

Siew

271. GP - 1.1.2.1.2.3.2.8.

Ochrona wschodów, siewek (i sadzonek w toku produkcji) przed przymrozkami

272. GP - 1.1.2.1.2.3.2.8.1.

Ochrona przez przykrywanie inspektów matami ocieplającymi

273. GP - 1.1.2.1.2.3.2.8.2.

Ochrona przez sztuczne dogrzewanie namiotów i szklarni

274. GP - 1.1.2.1.2.3.2.8.3.

Ochrona przez zraszanie

275. GP - 1.1.2.1.2.3.2.8.4.

Ochrona przez zadymianie

276. GP - 1.1.2.1.2.3.2.8.5.

Pozostałe metody

277. GP - 1.1.2.1.2.3.2.9.

Ochrona wschodów, siewek i sadzonek w toku produkcji od nadmiernej insolacji

278. GP - 1.1.2.1.2.3.2.9.1.

Wietrzenie inspektów, namiotów i szklarni

279. GP - 1.1.2.1.2.3.2.9.2.

Ochrona przez zraszanie schładzające

280. GP - 1.1.2.1.2.3.2.9.3.

Ochrona przez cieniowanie wschodów i siewek (w tym poprzez bielenie osłon)

281. GP - 1.1.2.1.2.3.2.9.4.

Pozostałe metody (w tym specjalistyczne)

282. GP - 1.1.2.1.2.3.2.10.

Ochrona wschodów, siewek i sadzonek w toku produkcji przed innymi szkodliwymi czynnikami
o charakterze abiotycznym

283. GP - 1.1.2.1.2.3.2.11.

Ochrona zasiewów i wschodów przed szkodami od ptactwa

284. GP - 1.1.2.1.2.3.2.11.1.

Ochrona przez osłanianie zasiewów i wschodów

285. GP - 1.1.2.1.2.3.2.11.2.

Pozostałe metody

286. GP - 1.1.2.1.2.3.2.12.

Ograniczanie szkód we wschodach, siewkach i sadzonkach w toku produkcji, wywoływanych
przez owady

287. GP - 1.1.2.1.2.3.2.12.1.

Pomocnicze czynności techniczno-gospodarcze, związane z diagnozowaniem szkodników
owadzich (w tym odławianie owadów do diagnoz entomologicznych)

288. GP - 1.1.2.1.2.3.2.12.2.

Ograniczanie liczebności szkodników glebowych po wschodach

289. GP - 1.1.2.1.2.3.2.12.3.

Ograniczanie liczebności ryjkowców i innych owadów

290. GP - 1.1.2.1.2.3.2.12.3.1.

Metody naziemne chemiczne

291. GP - 1.1.2.1.2.3.2.12.3.2.

Metody naziemne mechaniczne

292. GP - 1.1.2.1.2.3.2.12.3.3.

Metody naziemne zintegrowane

293. GP - 1.1.2.1.2.3.2.12.3.4.

Pozostałe metody

294. GP - 1.1.2.1.2.3.2.13.

Zwalczanie nicieni
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295. GP - 1.1.2.1.2.3.2.13.1.

Pomocnicze czynności techniczno-gospodarcze, związane z diagnozowaniem czynnika
sprawczego (w tym pobór odpowiednich próbek materiału roślinnego)

296. GP - 1.1.2.1.2.3.2.13.2.

Metody mechaniczne

297. GP - 1.1.2.1.2.3.2.13.3.

Metody chemiczne

298. GP - 1.1.2.1.2.3.2.13.4.

Metody biologiczne

299. GP - 1.1.2.1.2.3.2.14.

Ograniczanie skutków chorób grzybowych po siewach

300. GP - 1.1.2.1.2.3.2.14.1.

Czynności techniczno-gospodarcze, związane z diagnozami fitopatologicznymi (w tym pobór
próbek materiału roślinnego do badań)

301. GP - 1.1.2.1.2.3.2.14.2.

Prewencyjne zabezpieczanie wschodów i siewek przed grzybami

302. GP - 1.1.2.1.2.3.2.14.2.1

Metody chemiczne

303. GP - 1.1.2.1.2.3.2.14.2.2

Metody z zastosowaniem metod biologicznych

304. GP - 1.1.2.1.2.3.2.14.3.

Ograniczanie powierzchni i skutków występowania chorób grzybowych

305. GP - 1.1.2.1.2.3.2.14.3.1.

Metody mechaniczne

306. GP - 1.1.2.1.2.3.2.14.3.2.

Metody chemiczne

307. GP - 1.1.2.1.2.3.2.14.3.3.

Metody biologiczne

308. GP - 1.1.2.1.2.3.2.15.

Ochrona wschodów, siewek i sadzonek w toku produkcji przed gryzoniami

309. GP - 1.1.2.1.2.3.2.16.

Ochrona wschodów, siewek i sadzonek w toku produkcji od zwierzyny leśnej i polnej

310. GP - 1.1.2.1.2.3.2.17.

Ochrona wschodów , siewek i sadzonek we wczesnej fazie produkcji przed nadmierną konkurencją
ze strony chwastów

311. GP - 1.1.2.1.2.3.2.17.1.

Metody mechaniczne

312. GP - 1.1.2.1.2.3.2.17.2.

Metody chemiczne

313. GP - 1.1.2.1.2.3.2.17.3.

Pozostałe metody

314. GP - 1.1.2.1.2.3.2.18.

Regulowanie mikroklimatu i wilgotności gleby w toku produkcji szkółkarskiej

315. GP - 1.1.2.1.2.3.2.18.1.

Spulchnianie gleby

316. GP - 1.1.2.1.2.3.2.18.2.

Nawadnianie zasiewów, wchodów, siewek i sadzonek w toku produkcji, a także sadzonek
po szkółkowaniu

317. GP - 1.1.2.1.2.3.2.18.3.

Pozostałe metody regulowania mikroklimatu i wilgotności gleby w toku produkcji szkółkarskiej

318. GP - 1.1.2.1.2.3.2.19.

Dokarmianie mineralne wschodów, siewek i sadzonek w toku produkcji

319. GP - 1.1.2.1.2.3.2.19.1.

Nawożenie pogłówne

320. GP - 1.1.2.1.2.3.2.19.2.

Nawożenie za pomocą roztworów wodnych (w tym przy użyciu deszczowni)

321. GP - 1.1.2.1.2.3.2.19.3.

Specjalistyczne dokarmianie i dostarczanie wody sadzonkom przy produkcji sadzonek
w technologii hydroponicznej

322. GP - 1.1.2.1.2.3.2.20.

Zabiegi formułowania cech morfologicznych sadzonek

323. GP - 1.1.2.1.2.3.2.20.1.

Przerzedzanie wschodów

324. GP - 1.1.2.1.2.3.2.20.2.

Szkółkowanie sadzonek

325. GP - 1.1.2.1.2.3.2.20.2.1

Wyjmowanie i sortowanie sadzonek dla przeprowadzenia ich szkółkowania (sadzonki z otwartej
powierzchni lub wyprodukowane w warunkach kontrolowanych)

326. GP - 1.1.2.1.2.3.2.20.2.2

Przechowywanie sadzonek przygotowanych do szkółkowania do czasu przeprowadzenia
szkółkowania

327. GP - 1.1.2.1.2.3.2.20.2.3

Uwilgotnienie gleby przed szkółkowaniem (w tym drodze deszczowania)

328. GP - 1.1.2.1.2.3.2.20.2.4

Specjalne zaprawianie systemów korzeniowych sadzonek przed szkółkowaniem

329. GP - 1.1.2.1.2.3.2.20.2.5

Szkółkowanie

330. GP - 1.1.2.1.2.3.2.20.2.6

Nawadnianie startowe po zaszkółkowaniu

331. GP - 1.1.2.1.2.3.2.20.3.

Inne zabiegi zmierzające do kształtowania cech morfologicznych sadzonek

332. GP - 1.1.2.1.2.3.2.21.

Hartowanie sadzonek wyprodukowanych w warunkach kontrolowanych

333. GP - 1.1.2.1.2.3.2.21.1.

Nawożenie przyspieszające proces drewnienia oraz przechodzenia sadzonek w stan spoczynku
wegetacyjnego

334. GP - 1.1.2.1.2.3.2.21.2.

Likwidacja sztucznych osłon

335. GP - 1.1.2.1.2.3.2.21.3.

Przemieszczanie pojemników z sadzonkami na otwarte powierzchnie

336. GP - 1.1.2.1.2.3.2.22.

Pomocnicze czynności techniczno-gospodarcze przy inwentaryzacji sadzonek w toku produkcji
(liczenie i klasyfikowanie sadzonek na wybranych odcinkach taśm siewnych)
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337. GP - 1.1.2.1.2.3.2.23.

Pomocnicze czynności techniczno-gospodarcze przy przygotowywaniu materiału sadzeniowego
do wprowadzenia do obrotu (wyjmowanie sadzonek, sortowanie sadzonek, przejściowe
przechowywanie sadzonek, zabezpieczanie przed przesychaniem systemów korzeniowych w fazie
transportu, zabezpieczanie na szkółce przed zgryzaniem przez zwierzynę po wysadzeniu,
pakowanie sadzonek i załadunek na środki transportowe, transportowanie w przypadku transportu
do zużycia sadzonek na własne potrzeby Lasów Państwowych) – sprzedaż materiału
sadzeniowego lub nieodpłatne zbywanie w rozumieniu prawa leśnego

338. GP - 1.1.2.1.2.3.2.23.1.

Sadzonki do zużycia przez nadleśnictwo, które materiał sadzeniowy wyprodukowało (zbywanie
wewnętrzne)

339. GP - 1.1.2.1.2.3.2.23.2.

Sadzonki do zużycia przez inne jednostki organizacyjne Lasów Państwowych
(zagospodarowywanie nadwyżek)

340. GP - 1.1.2.1.2.3.2.23.3.

Sadzonki do zużycia przez właścicieli lasów nie należących do Skarbu Państwa – sadzonki
przekazywane nieodpłatnie na mocy ustawy o lasach

341. GP - 1.1.2.1.2.3.2.23.4.

Sadzonki do zużycia przez właścicieli lasów nie należących do Skarbu Państwa – sadzonki
przekazywanie na warunkach odpłatności

342. GP - 1.1.2.1.2.3.2.23.5.

Sadzonki do zużycia przez właścicieli lasów nie należących do Skarbu Państwa – sadzonki
zakupywane przez fundusz leśny

343. GP - 1.1.2.1.2.3.2.23.6.

Sadzonki do zużycia przez właścicieli lasów, nie należących do Skarbu Państwa – sadzonki
zakupywane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

344. GP - 1.1.2.1.2.3.2.23.7.

Sadzonki do zużycia przez właścicieli lasów, nie należących do Skarbu Państwa – sadzonki
w ciężar dotacji budżetu państwa na zadania zlecone Lasom Państwowym przez administrację
rządową

345. GP - 1.1.2.1.2.3.2.23.8.

Sadzonki do zużycia przez właścicieli lasów nie należących do Skarbu Państwa – sadzonki
w ciężar dotacji budżetu państwa dla właścicieli tych lasów

346. GP - 1.1.2.1.2.3.2.23.9.

Sadzonki zbywane na rzecz kontrahentów zewnętrznych

347. GP - 1.1.2.1.2.4.

Produkcja sadzonek na drodze wegetatywnego mnożenia drzew i krzewów

348. GP - 1.1.2.1.2.5.

Produkcja materiału sadzeniowego dla celów zadrzewień

349. GP - 1.1.2.1.2.5.1.

Prowadzenia działu rozmnażania szkółek zadrzewieniowych

350. GP - 1.1.2.1.2.5.2.

Prowadzenie działu produkcji szkółek zadrzewieniowych

351. GP - 1.1.2.1.2.6.

Produkcja sadzonek poprzez pozyskiwanie nalotów

352. GP - 1.1.2.1.2.7.

Produkcja sadzonek na potrzeby tworzenia bazy nasiennej

353. GP - 1.1.2.1.2.7.1.

Produkcja sadzonek z nasion z drzew doborowych, drzew elitarnych i drzew zachowawczych

354. GP - 1.1.2.1.2.7.1.1.

Produkcja na otwartej powierzchni

355. GP - 1.1.2.1.2.7.1.2.

Produkcja w warunkach kontrolowanych

356. GP - 1.1.2.1.2.7.2.

Produkcja sadzonek do zakładania plantacji nasiennych

357. GP - 1.1.2.1.2.7.2.1.

Produkcja podkładek

358. GP - 1.1.2.1.2.7.2.2.

Produkcja sadzonek po wykonaniu szczepień

359. GP - 1.1.2.1.2.7.3.

Produkcja sadzonek z nasion z plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych

360. GP - 1.1.2.1.2.7.3.1.

Produkcja na otwartej powierzchni

361. GP - 1.1.2.1.2.7.3.2.

Produkcja w warunkach kontrolowanych

362. GP - 1.1.2.1.2.7.4.

Produkcja sadzonek z wyłączonych drzewostanów nasiennych i z drzewostanów zachowawczych

363. GP - 1.1.2.1.2.8.

Działalność przygotowawcza

364. GP - 1.1.2.1.2.8.1.

Produkcja kompostu i innych nawozów organicznych

365. GP - 1.1.2.1.2.8.2.

Produkcja we własnym zakresie substratu glebowego

366. GP - 1.1.2.1.2.8.3.

Produkcja we własnym zakresie szczepionek mikoryzowych

367. GP - 1.1.2.1.2.8.4.

Produkcja we własnym zakresie biopreparatów zabezpieczających przed hubą korzeniową
drzewostany na gruntach porolnych

368. GP - 1.1.2.1.2.8.5.

Inna działalność przygotowawcza

369. GP - 1.1.2.1.2.9.

Okresowa działalność regeneracyjna

370. GP - 1.1.2.1.2.9.1.

Zakładanie i utrzymanie powierzchni w czarnym ugorze

371. GP - 1.1.2.1.2.9.2.

Zakładanie i utrzymanie powierzchni w ugorze zielonym

372. GP - 1.1.2.1.2.9.3.

Nawożenie organiczne powierzchni poprzez wysiew roślin motylkowych, innych roślin
(w tym mieszanek) o działaniu nawozowym
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373. GP - 1.1.2.1.2.9.4.

Okresowe nawożenie organiczne kwater

374. GP - 1.1.2.1.2.10.

Wprowadzanie do obrotu (sprzedaż) produktów pomocniczych działalności szkółkarskiej

375. GP - 1.1.2.1.2.10.1.

Wprowadzanie do obrotu szczepionek mikoryzowych

376. GP - 1.1.2.1.2.10.1.1.

Na rzecz innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

377. GP - 1.1.2.1.2.10.1.2.

Na rzecz kontrahentów zewnętrznych

378. GP - 1.1.2.1.2.10.2.

Wprowadzanie do obrotu substratu glebowego do produkcji sadzonek w warunkach
kontrolowanych

379. GP - 1.1.2.1.2.10.2.1.

Na rzecz innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

380. GP - 1.1.2.1.2.10.2.2.

Na rzecz kontrahentów zewnętrznych

381. GP - 1.1.2.1.2.10.3.

Wprowadzanie do obrotu nadwyżek kompostu

382. GP - 1.1.2.1.2.10.3.1.

Na rzecz innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

383. GP - 1.1.2.1.2.10.3.2.

Na rzecz kontrahentów zewnętrznych

384. GP - 1.1.2.1.2.11.

Pozostała działalność w zakresie gospodarki szkółkarskiej

385. GP - 1.1.2.1.3.

Melioracje agrotechniczne, rekultywacja gruntów i regradacja gleb jako działania poprzedzające
odnowienie lasu, zalesienie gruntu lub założenie plantacji drzew szybko rosnących

386. GP - 1.1.2.1.3.1.

Porządkowanie powierzchni przeznaczonej do odnowienia, zalesienia lub założenie plantacji drzew
szybko rosnących

387. GP - 1.1.2.1.3.1.1.

Rozdrabnianie części roślinnych zalegających w nadmiernej ilości na powierzchni przeznaczonej
do odnowienia, zalesienia lub pod plantację drzew szybko rosnących

388. GP - 1.1.2.1.3.1.2.

Uprzątanie powierzchni przeznaczonej do odnowienia lub zalesienia poprzez układanie w sterty
części roślinnych, zalegających w nadmiernej ilości na powierzchni przeznaczonej do odnowienia,
zalesienia lub pod plantację drzew szybko rosnących

389. GP - 1.1.2.1.3.1.3.

Inne metody zagospodarowywanie części roślinnych zalegających w nadmiernej ilości
na powierzchni, przeznaczonej do odnowienia lub zalesienia lub pod plantację drzew szybko
rosnących

390. GP - 1.1.2.1.3.1.4.

Pozostałe prace w zakresie porządkowania powierzchni przeznaczonej do odnowienia, zalesienia
lub założenia plantacji drzew szybko rosnących

391. GP - 1.1.2.1.3.2.

Lokalna regulacja stosunków wodnych na terenie powierzchni przeznaczonej do odnowienia
zalesienia lub założenia plantacji drzew szybko rosnących (prace nie kwalifikujące się do uznania
za melioracyjne roboty budowlano-montażowe)

392. GP - 1.1.2.1.3.3.

Zabiegi agrotechniczne

393. GP - 1.1.2.1.3.3.1.

Ustalanie (stabilizowanie) gleb na powierzchniach przeznaczonych do odnowienia, zalesienia
lub/oraz założenia plantacji drzew szybko rosnących, skłonnych do uruchamiania się

394. GP - 1.1.2.1.3.3.2.

Fitomelioracje (w tym przez przejściową uprawę roślin specjalnych) na powierzchniach
przeznaczonych do odnowienia, zalesienia lub założenie plantacji drzew szybko rosnących

395. GP - 1.1.2.1.3.3.2.1.

Przygotowanie gleby pod wysiew roślin o działaniu fitomelioracyjnym

396. GP - 1.1.2.1.3.3.2.2.

Wysiew roślin o działaniu fitomelioracyjnym

397. GP - 1.1.2.1.3.3.2.3.

Wysiew nasion krzewów i drzew o znaczeniu fitomelioracyjnym w połączeniu z przygotowaniem
gleby pod odnowienia lub zalesienia

398. GP - 1.1.2.1.3.3.2.4.

Przyorywanie roślin o działaniu fitomelioracyjnym, o ile rośliny te nie mają być długotrwałym
lub stałym elementem nowego pokolenia lasu

399. GP - 1.1.2.1.3.3.2.5.

Inne prace w zakresie fitomelioracji

400. GP - 1.1.2.1.3.3.3.

Nawożenie organiczne powierzchni przeznaczonej do odnowienia, zalesienia lub zakładania
plantacji drzew szybko rosnących

401. GP - 1.1.2.1.3.3.4.

Wapnowanie powierzchni przeznaczonej do odnowienia, zalesienia lub zakładania plantacji drzew
szybko rosnących

402. GP - 1.1.2.1.3.3.5.

Nawożenie mineralne powierzchni przeznaczonej do odnowienia, zalesienia lub zakładania
plantacji drzew szybko rosnących

403. GP - 1.1.2.1.3.3.6.

Mikoryzacja powierzchni przeznaczonej do odnowienia, zalesienia lub zakładania plantacji drzew
szybko rosnących

404. GP - 1.1.2.1.3.4.

Pomocnicze prace techniczno-gospodarcze związane z poborem próbek i innymi czynnościami
mającymi na celu stawienie diagnoz dotyczących nawożenia i przeprowadzenia innych zabiegów
w ramach melioracji agrotechnicznych
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405. GP - 1.1.2.1.3.5.

Pozostałe melioracje agrotechniczne poprzedzające odnowienie lasu zalesienie gruntu
lub założenie plantacji drzew szybko rosnących

406. GP - 1.1.2.1.3.6.

Rekultywacja gruntów nabytych przez Lasy Państwowe

407. GP - 1.1.2.1.3.6.1.

Rekultywacja techniczna

408. GP - 1.1.2.1.3.6.1.1.

Kształtowanie rzeźby terenu

409. GP - 1.1.2.1.3.6.1.2.

Regulacja stosunków wodnych w ramach działań rekultywacyjnych

410. GP - 1.1.2.1.3.6.1.3.

Odtwarzanie gleb metodami technicznymi

411. GP - 1.1.2.1.3.6.1.4.

Budowa dróg dojazdowych

412. GP - 1.1.2.1.3.6.1.5.

Pozostałe działania w zakresie rekultywacji technicznej

413. GP -1.1.2.1.3.6.2.

Rekultywacja biologiczna

414. GP -1.1.2.1.3.6.3.

Pozostałe prace w zakresie rekultywacji gruntów

415. GP -1.1.2.1.3.7.

Rekultywacja gruntów na zlecenie jednostek i osób do niej zobowiązanych

416. GP -1.1.2.1.3.7.1.

Rekultywacja techniczna

417. GP -1.1.2.1.3.7.2.

Rekultywacja biologiczna

418. GP -1.1.2.1.3.7.3.

Pozostałe prace rekultywacyjne

419. GP -1.1.2.1.3.7.4.

Wprowadzanie – na zlecenie jednostek i osób zobowiązanych do rekultywacji – roślinności leśnej
na tereny objęte rekultywacją techniczną, biologiczną i innymi działaniami w tym zakresie

420. GP -1.1.2.1.3.8.

Pozostałe prace w zakresie melioracji agrotechnicznych, rekultywacji gruntów i regradacja gleb
jako działania poprzedzające odnowienie lasu, zalesienie gruntu lub założenie plantacji drzew
szybko rosnących

421. GP - 1.1.2.1.4

Odnowienie lasu

422. GP - 1.1.2.1.4.1.

Odnowienia sztuczne

423. GP - 1.1.2.1.4.1.1.

Odnowienia sztuczne na otwartej powierzchni

424. GP - 1.1.2.1.4.1.1.1.

Przygotowanie gleby na powierzchni do odnowienia (z ochroną fragmentów powierzchni
odnowionej naturalnie)

425. GP - 1.1.2.1.4.1.1.1.1.

Wyorywanie bruzd

426. GP - 1.1.2.1.4.1.1.1.2.

Spulchnianie gleby spulchniaczem bez wyorywania bruzd

427. GP - 1.1.2.1.4.1.1.1.3.

Orka pługami talerzowymi lub frezowymi

428. GP - 1.1.2.1.4.1.1.1.4.

Orka pełnia dwupoziomowa

429. GP - 1.1.2.1.4.1.1.1.5.

Orka pełna średniogłęboka

430. GP - 1.1.2.1.4.1.1.1.6.

Przygotowanie gleby poprzez wykonanie placówek

431. GP - 1.1.2.1.4.1.1.1.7.

Przygotowanie gleby poprzez wykonanie wałków na bruzdach

432. GP - 1.1.2.1.4.1.1.1.8.

Przygotowanie gleby poprzez ręczne darcie pasów

433. GP - 1.1.2.1.4.1.1.1.9.

Przygotowanie gleby poprzez ręczne wykonanie talerzy

434. GP - 1.1.2.1.4.1.1.1.10.

Przygotowanie gleby poprzez mechaniczne wykonanie talerzy

435. GP - 1.1.2.1.4.1.1.1.11.

Przygotowanie gleby poprzez ręczne wykonanie kopczyków

436. GP - 1.1.2.1.4.1.1.1.12.

Przygotowanie gleby poprzez mechaniczne wykonanie kopczyków

437. GP - 1.1.2.1.4.1.1.1.13.

Przygotowanie gleby poprzez wykonanie jamek w miejscach sadzenia

438. GP - 1.1.2.1.4.1.1.1.14.

Ekstensywne przygotowanie gleby poprzez mineralizację gleby (przemieszanie gleby ze ściołą)

439. GP - 1.1.2.1.4.1.1.1.15.

Pozostałe metody przygotowania gleb

440. GP - 1.1.2.1.4.1.1.2.

Ponowne wprowadzenie roślinności leśnej na powierzchni odnawianej

441. GP - 1.1.2.1.4.1.1.2.1.

Ponowne wprowadzenie roślinności leśnej poprzez sadzenie

442. GP - 1.1.2.1.4.1.1.2.1.1.

Sadzenie w szparę wykonaną kosturem

443. GP - 1.1.2.1.4.1.1.2.1.2.

Sadzenie w jamkę

444. GP - 1.1.2.1.4.1.1.2.1.3.

Sadzenie w dołki

445. GP - 1.1.2.1.4.1.1.2.1.4.

Sadzenie przy użyciu sadzarek

446. GP - 1.1.2.1.4.1.1.2.2.

Ponowne wprowadzenie roślinności leśnej w drodze siewu

447. GP - 1.1.2.1.4.1.1.2.2.1.

Odnowienie poprzez siew ciągły

448. GP - 1.1.2.1.4.1.1.2.2.2.

Odnowienia poprzez siew przerywany
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449. GP - 1.1.2.1.4.1.1.2.2.3.

Odnowienia poprzez siew kupkowy

450. GP - 1.1.2.1.4.1.2.

Odnowienia sztuczne na otwartej powierzchni z przedplonem

451. GP - 1.1.2.1.4.1.2.1.

Przygotowanie gleby dla wprowadzenia sadzonek drzew przedplonowych (brzoza, modrzew, sosna
i olsza, ewentualnie osika przy braku sąsiedztwa upraw i młodników sosny)

452. GP - 1.1.2.1.4.1.2.2.

Wprowadzenie sadzonek dla wykształcenia przedplonu

453. GP - 1.1.2.1.4.1.2.3.

Wykonanie odpowiednich cięć i innych prac dla wykorzystania odnowień naturalnych do pełnienia
roli przedplonu

454. GP - 1.1.2.1.4.1.2.3.1.

Kształtowanie przedplonu powstałego z samosiewu bez pozyskania drewna użytkowego

455. GP - 1.1.2.1.4.1.2.3.2.

Kształtowanie przedplonu powstałego z samosiewu z pozyskaniem drewna użytkowego

456. GP - 1.1.2.1.4.1.2.4.

Przygotowanie gleby dla wprowadzenia docelowej roślinności leśnej

457. GP - 1.1.2.1.4.1.2.5.

Podsadzanie odnawianej powierzchni sadzonkami docelowej roślinności leśnej

458. GP - 1.1.2.1.4.1.2.6.

Wysiewanie na odnawianej powierzchni nasion docelowej roślinności leśnej

459. GP - 1.1.2.1.4.1.3.

Odnowienia sztuczne pod osłoną drzewostanu macierzystego

460. GP - 1.1.2.1.4.1.3.1.

Odnowienia sztuczne w rębniach złożonych

461. GP - 1.1.2.1.4.1.3.1.1.

Przygotowanie gleby dla wprowadzenia docelowej roślinności leśnej przy użytkowaniu lasu
w rębniach złożonych

462. GP - 1.1.2.1.4.1.3.1.2.

Ponowne wprowadzenie roślinności leśnej przy użytkowaniu lasu w rębniach złożonych

463. GP - 1.1.2.1.4.1.3.1.2.1.

Ponowne wprowadzenie roślinności leśnej przez sadzenie

464. GP - 1.1.2.1.4.1.3.1.2.2.

Ponowne wprowadzanie roślinności leśnej poprzez siew

465. GP - 1.1.2.1.4.1.3.2.

Wprowadzanie drugiego piętra

466. GP - 1.1.2.1.4.1.3.2.1.

Przygotowanie gleby dla wykonania podsadzeń w ramach wprowadzania drugiego piętra

467. GP - 1.1.2.1.4.1.3.2.2.

Podsadzanie drzewostanu dla wprowadzenia drugiego piętra

468. GP - 1.1.2.1.4.2.

Odnowienia naturalne

469. GP - 1.1.2.1.4.2.1.

Odnowienia naturalne drogą samosiewu górnego lub bocznego (w tym przygotowywanie gleby
dla stworzenia korzystnych warunków dla wschodów)

470. GP - 1.1.2.1.4.2.2.

Odnowienia odroślowe

471. GP - 1.1.2.1.4.3.

Pomocnicze czynności techniczno-gospodarcze związane z oceną udatności upraw

472. GP - 1.1.2.1.4.4.

Prace w zakresie przygotowania sadzonek do prac odnowieniowych

473. GP - 1.1.2.1.4.4.1.

Przygotowanie dołów i innych miejsc przechowywania sadzonek lub/oraz nasion

474. GP - 1.1.2.1.4.4.2.

Rozładunek sadzonek lub/oraz nasion

475. GP - 1.1.2.1.4.4.3.

Dołowanie sadzonek lub przejściowe przechowywanie nasion

476. GP - 1.1.2.1.4.4.4.

Specjalne zabiegi w zakresie zaprawiania systemów korzeniowych sadzonek przed wsadzaniem
do gleby

477. GP - 1.1.2.1.4.4.5.

Donoszenie sadzonek do miejsca wysadzania

478. GP - 1.1.2.1.4.5.

Pozostałe prace w zakresie odnawiania lasu

479. GP -1.1.2.1.5.

Zalesianie gruntów porolnych, gruntów zrekultywowanych i innych

480. GP -1.1.2.1.5.1.

Zalesianie sztuczne

481. GP - 1.1.2.1.5.1.1.

Zalesianie sztuczne na otwartej powierzchni

482. GP - 1.1.2.1.5.1.1.1.

Przygotowanie gleby na powierzchni do zalesienia (z ochroną fragmentów powierzchni odnowionej
naturalnie)

483. GP - 1.1.2.1.5.1.1.2.

Wprowadzenie roślinności leśnej na powierzchni zalesianej

484. GP - 1.1.2.1.5.1.1.2.1.

Wprowadzenie roślinności leśnej poprzez sadzenie

485. GP - 1.1.2.1.5.1.1.2.2.

Wprowadzenie roślinności leśnej w drodze siewu

486. GP - 1.1.2.1.5.1.2.

Zalesianie sztuczne na otwartej powierzchni z przedplonem

487. GP - 1.1.2.1.5.1.2.1.

Przygotowanie gleby dla wprowadzenia sadzonek drzew przedplonowych (brzoza, modrzew, sosna
i olsza, ewentualnie osika przy braku sąsiedztwa upraw i młodników sosny)

488. GP - 1.1.2.1.5.1.2.2.

Wprowadzenie sadzonek dla wykształcenia przedplonu

489. GP - 1.1.2.1.5.1.2.3.

Wykonanie odpowiednich cięć i innych prac dla wykorzystania samosiewów do pełnienia roli
przedplonu

490. GP - 1.1.2.1.5.1.2.3.1.

Kształtowanie przedplonu, powstałego z samosiewu, bez pozyskania drewna użytkowego
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491. GP - 1.1.2.1.5.1.2.3.2.

Kształtowanie przedplony, powstałego z samosiewu, z pozyskaniem drewna użytkowego

492. GP - 1.1.2.1.5.1.2.4.

Przygotowanie gleby dla wprowadzenia docelowej roślinności leśnej

493. GP - 1.1.2.1.5.1.2.5.

Podsadzanie zalesianej powierzchni sadzonkami docelowej roślinności leśnej

494. GP - 1.1.2.1.5.1.2.6.

Wysiewanie na zalesianej powierzchni nasion docelowej roślinności leśnej

495. GP - 1.1.2.1.5.2.

Zalesianie w drodze naturalnej sukcesji – przygotowanie gleby dla stworzenia korzystnych
warunków dla wystąpienia wschodów

496. GP - 1.1.2.1.5.3.

Pomocnicze czynności techniczno-gospodarcze związane z oceną udatności upraw

497. GP - 1.1.2.1.5.4.

Prace w zakresie przygotowania sadzonek i nasion do prac zalesieniowych

498. GP - 1.1.2.1.5.4.1.

Przygotowanie dołów i innych miejsc przechowywania sadzonek lub/oraz nasion

499. GP - 1.1.2.1.5.4.2.

Rozładunek sadzonek lub/oraz nasion

500. GP - 1.1.2.1.5.4.3.

Dołowanie sadzonek lub/oraz przechowywanie nasion

501. GP - 1.1.2.1.5.4.4.

Specjalne zabiegi w zakresie zaprawiania systemów korzeniowych sadzonek przed wsadzaniem
do gleby

502. GP - 1.1.2.1.5.4.5.

Donoszenie sadzonek lub/oraz nasion do miejsca wysadzania lub/oraz wysiewu

503. GP -1.1.2.1.5.5.

Zadania w zakresie zalesiania gruntów enumeratywnie wymienione w prawie

504. GP -1.1.2.1.5.5.1.

Wykonywanie Krajowego Programu Zwiększania Lesistości Kraju na gruntach w zarządzie Lasów
Państwowych

505. GP - 1.1.2.1.5.6.

Pozostałe prace w zakresie zalesiania gruntów

506. GP -1.1.2.1.6.

Zakładanie i utrzymanie plantacji drzew szybko rosnących

507. GP -1.1.2.1.6.1.

Zakładanie i utrzymanie plantacji topolowych

508. GP - 1.1.2.1.6.1.1.

Przygotowanie gleby

509. GP - 1.1.2.1.6.1.2.

Dowóz i rozładunek sadzonek przeznaczonych do założenia plantacji topolowych

510. GP -1.1.2.1.6.1.3.

Przejściowe przechowywanie sadzonek przeznaczonych do założenia plantacji topolowej

511. GP -1.1.2.1.6.1.4.

Donoszenie sadzonek do miejsca sadzenia

512. GP -1.1.2.1.6.1.5.

Sadzenie sadzonek

513. GP -1.1.2.1.6.1.6.

Prace w zakresie melioracji agrotechnicznych w toku prowadzenia plantacji topolowyh

514. GP -1.1.2.1.6.1.7.

Pielęgnowanie plantacji topolowych

515. GP - 1.1.2.1.6.1.8.

Ochrona plantacji topolowych przed zwierzyną, owadami i chorobami grzybowymi

516. GP - 1.1.2.1.6.1.9.

Pozostałe zadania w zakresie zakładania i utrzymania plantacji topolowych

517. GP -1.1.2.1.6.2.

Zakładanie i utrzymanie plantacji drzew leśnych szybko rosnących

518. GP - 1.1.2.1.6.2.1.

Przygotowanie gleby

519. GP - 1.1.2.1.6.2.2.

Dowóz i rozładunek sadzonek przeznaczonych do założenia plantacji drzew szybko rosnących

520. GP -1.1.2.1.6.2.3.

Przejściowe przechowywanie sadzonek przeznaczonych do założenia plantacji drzew szybko
rosnących

521. GP -1.1.2.1.6.2.4.

Donoszenie sadzonek do miejsca sadzenia

522. GP -1.1.2.1.6.2.5.

Sadzenie sadzonek

523. GP -1.1.2.1.6.2.6.

Prace w zakresie melioracji agrotechnicznych w toku prowadzenia plantacji drzew szybko
rosnących

524. GP -1.1.2.1.6.2.7.

Pielęgnowanie plantacji drzew szybko rosnących

525. GP - 1.1.2.1.6.2.8.

Ochrona plantacji drzew szybko rosnących przed zwierzyną, owadami i chorobami grzybowymi

526. GP - 1.1.2.1.6.2.9.

Pozostałe zadania w zakresie zakładania i utrzymania plantacji drzew szybko rosnących

527. GP - 1.1.2.1.7.

Wykonywanie poprawek, uzupełnień i dolesień

528. GP - 1.1.2.1.7.1.

Wykonywanie poprawek

529. GP - 1.1.2.1.7.1.1.

Przygotowanie gleby dla wykonania poprawek

530. GP - 1.1.2.1.7.1.2.

Rozładowywanie sadzonek przeznaczonych do wykonania poprawek

531. GP - 1.1.2.1.7.1.3.

Dołowanie sadzonek przeznaczonych do wykonania poprawek

532. GP - 1.1.2.1.7.1.4.

Specjalistyczne zaprawianie systemów korzeniowych sadzonek przeznaczonych do wykonania
poprawek

533. GP - 1.1.2.1.7.1.5.

Donoszenie sadzonek do miejsca wykonywania poprawek

534. GP - 1.1.2.1.7.1.6.

Sadzenie sadzonek w ramach wykonywania poprawek
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535. GP -1.1.2.1.7.1.7.

Poprawki przekształceniowe w drzewostanach sosnowych na gruntach porolnych

536. GP -1.1.2.1.7.1.7.1.

Przygotowanie gleby dla wykonania poprawek przekształceniowych na gruntach porolnych

537. GP -1.1.2.1.7.1.7.2.

Rozładowywanie sadzonek przeznaczonych do wykonania poprawek przekształceniowych
na gruntach porolnych

538. GP -1.1.2.1.7.1.7.3.

Dołowanie sadzonek przeznaczonych do wykonania poprawek przekształceniowych na gruntach
porolnych

539. GP -1.1.2.1.7.1.7.4.

Specjalistyczne zaprawianie systemów korzeniowych sadzonek przeznaczonych do wykonania
poprawek przekształceniowych na gruntach porolnych

540. GP -1.1.2.1.7.1.7.5.

Donoszenie sadzonek do miejsca wykonywania poprawek przekształceniowych na gruntach
porolnych

541. GP -1.1.2.1.7.1.7.6.

Sadzenie sadzonek w ramach wykonywania poprawek przekształceniowych na gruntach porolnych

542. GP - 1.1.2.1.7.2.

Wykonywanie uzupełnień

543. GP - 1.1.2.1.7.2.1.

Przygotowanie gleby dla wykonania uzupełnień

544. GP - 1.1.2.1.7.2.2.

Rozładowywanie sadzonek lub/oraz nasion przeznaczonych do wykonania uzupełnień

545. GP - 1.1.2.1.7.2.3.

Dołowanie sadzonek przeznaczonych do wykonania uzupełnień lub/oraz nasion przeznaczonych
do wykonania uzupełnień metodą siewu

546. GP - 1.1.2.1.7.2.4.

Specjalistyczne zaprawianie systemów korzeniowych sadzonek przeznaczonych do wykonania
uzupełnień

547. GP - 1.1.2.1.7.2.5.

Donoszenie sadzonek lub/oraz nasion do miejsca wykonywania uzupełnień

548. GP - 1.1.2.1.7.2.6.

Sadzenie sadzonek w ramach wykonywania uzupełnień

549. GP - 1.1.2.1.7.2.7.

Wykonywanie uzupełnień metodą siewu (dotyczy w szczególności jodły i buka)

550. GP - 1.1.2.1.7.3.

Wykonywanie dolesień luk i przerzedzeń

551. GP - 1.1.2.1.7.3.1.

Przygotowanie gleby dla wykonania dolesień

552. GP - 1.1.2.1.7.3.2.

Rozładowywanie sadzonek lub nasion przeznaczonych do wykonania dolesień

553. GP - 1.1.2.1.7.3.3.

Dołowanie sadzonek przeznaczonych do wykonania uzupełnień lub przechowywanie nasion
przeznaczonych do wykonania dolesień

554. GP - 1.1.2.1.7.3.4.

Specjalistyczne zaprawianie systemów korzeniowych sadzonek przeznaczonych do wykonania
uzupełnień

555. GP - 1.1.2.1.7.3.5.

Donoszenie sadzonek lub nasion do miejsca wykonywania uzupełnień

556. GP - 1.1.2.1.7.3.6.

Sadzenie sadzonek w ramach wykonywania uzupełnień

557. GP - 1.1.2.1.7.3.7.

Dolesianie (szczególnie jodły i buka) metodą siewu

558. GP - 1.1.2.1.8.

Melioracje agrotechniczne w toku hodowli lasu (działanie nie mające charakteru robót
budowlano-montażowych)

559. GP - 1.1.2.1.8.1.

Fitomelioracje

560. GP - 1.1.2.1.8.1.1.

Wprowadzanie podszytów (w tym gatunków krzewów i krzewinek biocentotycznych)

561. GP - 1.1.2.1.8.1.2.

Wysiew łubinu trwałego i innych roślin o działaniu fitomelioracyjnym

562. GP - 1.1.2.1.8.2.

Nawożenie lasu

563. GP - 1.1.2.1.8.3.

Pozostawianie w lesie drobnicy leśnej i rozdrobnionej masy roślinnej po cięciach pielęgnacyjnych

564. GP - 1.1.2.1.8.4.

Pozostałe melioracje agrotechniczne w toku hodowli lasu (działania nie mające charakteru robót
budowlano-montażowych)

565. GP - 1.1.2.1.9.

Pielęgnowanie lasu

566. GP - 1.1.2.1.9.1.

Pielęgnowanie drzewostanu

567. GP - 1.1.2.1.9.1.1.

Pielęgnowanie drzewostanu w okresie uprawy

568. GP - 1.1.2.1.9.1.1.1.

Spulchnianie gleby

569. GP - 1.1.2.1.9.1.1.2.

Niszczenie chwastów

570. GP - 1.1.2.1.9.1.1.3.

Poprawianie formy drzew

571. GP - 1.1.2.1.9.1.1.4.

Prowadzenie czyszczeń wczesnych

572. GP - 1.1.2.1.9.1.1.4.1.

Usuwanie lub hamowanie wzrostu zbędnych domieszek

573. GP - 1.1.2.1.9.1.1.4.2.

Łagodzenie różnic wysokości drzew na granicach grup lub kęp, różniących się między sobą

574. GP - 1.1.2.1.9.1.1.4.3.

Składem gatunkowym lub wiekiem

575. GP - 1.1.2.1.9.1.1.4.4.

Usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów
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576. GP - 1.1.2.1.9.1.1.4.5.

Przerzedzanie przegęszczonych partii siewów lub samosiewów oraz odrośli

577. GP - 1.1.2.1.9.1.1.4.6.

Usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych

578. GP - 1.1.2.1.9.1.2.

Pielęgnowanie drzewostanu w okresie młodnika

579. GP - 1.1.2.1.9.1.2.1.

Prowadzenie czyszczeń późnych

580. GP - 1.1.2.1.9.1.2.1.1.

Prowadzenie czyszczeń późnych bez pozyskania drewna użytkowego

581. GP - 1.1.2.1.9.1.2.1.2.

Prowadzenie czyszczeń późnych z pozyskaniem drewna użytkowego

582. GP - 1.1.2.1.9.1.2.2.

Formowanie strzał i koron poszczególnych drzew

583. GP - 1.1.2.1.9.1.3.

Pielęgnowanie drzewostanu w okresie dojrzewania drzewostanu (w okresie tyczkowiny
i drągowiny)

584. GP - 1.1.2.1.9.1.3.1.

Prowadzenie trzebieży wczesnych

585. GP - 1.1.2.1.9.1.3.1.1.

Prowadzenie pomocniczych prac techniczno-gospodarczych dla wybrania i oznaczenia drzew
dorodnych i szkodliwych

586. GP - 1.1.2.1.9.1.3.1.2.

Pozyskanie drewna w trakcie usuwania drzew szkodliwych

587. GP - 1.1.2.1.9.1.3.2.

Podkrzesywanie drzew

588. GP - 1.1.2.1.9.1.4.

Pielęgnowanie drzewostanu dojrzałego do odnowienia – trzebieże późne

589. GP - 1.1.2.1.9.1.4.1.

Prowadzenie pomocniczych prac techniczno-gospodarczych przy wyznaczaniu trzebieży

590. GP - 1.1.2.1.9.1.4.2.

Pozyskiwanie drewna w trakcie wykonywania trzebieży późnych

591. GP - 1.1.2.1.9.1.4.2.1.

Selekcja pozytywna w drzewostanach sosnowych, modrzewiowych i świerkowych średnich klas
wieku o należytym stanie zdrowotnym

592. GP - 1.1.2.1.9.1.4.2.2.

Selekcja pozytywna w zaniedbanych bliskorębnych drzewostanach sosnowych, modrzewiowych
i świerkowych

593. GP - 1.1.2.1.9.1.4.2.3.

Trzebież dolna w bliskorębnych drzewostanach sosnowych, modrzewiowych i świerkowych
o należytym stanie zdrowotnym i dobrze pielęgnowanych w przeszłości

594. GP - 1.1.2.1.9.1.4.2.4.

Cięcia sanitarne i przygotowawcze do odnowienia naturalnego w rębnych i starszych
drzewostanach sosnowych, modrzewiowych i świerkowych

595. GP - 1.1.2.1.9.1.4.2.5.

Pielęgnowanie drzewostanów olszowych starszych klas wieku

596. GP - 1.1.2.1.9.1.4.2.6.

Trzebieże późne w pozostałych drzewostanach liściastych i drzewostanach mieszanych
z przewagą gatunków liściastych

597. GP - 1.1.2.1.9.1.4.2.7.

Trzebież późna w drzewostanach jodłowych

598. GP - 1.1.2.1.9.1.4.2.8.

Cięcia sanitarne w drzewostanach chorych i osłabionych

599. GP - 1.1.2.1.9.1.5.

Pielęgnowanie dolnego piętra drzewostanu w okresie rozwoju pod osłoną drzewostanu piętra
górnego

600. GP - 1.1.2.1.9.1.5.1.

Pielęgnowanie dolnego piętra do czasu zwarcia się koron drzewek

601. GP - 1.1.2.1.9.1.5.2.

Pielęgnowanie dolnego piętra od okresu zwarcia się koron do okresu rozpoczęcia się procesu
wydzielania się drzew drugiego piętra

602. GP - 1.1.2.1.9.1.5.3.

Pielęgnowanie dolnego piętra w okresie dojrzewania drzewostanu tego piętra

603. GP - 1.1.2.1.9.1.5.4.

Pielęgnowanie dolnego piętra – drzewostan dojrzały

604. GP - 1.1.2.1.9.1.6.

Specjalne zabiegi pielęgnacyjne na zalesionych gruntach porolnych – intensywne przerzedzanie
młodników sosnowych po wystąpieniu zwarcia koron

605. GP - 1.1.2.1.9.1.7.

Pielęgnowanie i użytkowanie drzewostanów zagospodarowanych przerębowo

606. GP - 1.1.2.1.9.2.

Pozostałe prace pielęgnacyjne

607. GP - 1.1.2.2.

Działalność gospodarcza w zakresie ochrony lasu (gdzie indziej nie uwzględniona w niniejszej
klasyfikacji)

608. GP - 1.1.2.2.1.

Ochrona lasów przed czynnikami biotycznymi

609. GP - 1.1.2.2.1.1.

Ochrona lasów przed owadami i nicieniami

610. GP - 1.1.2.2.1.1.1.

Prace pomocnicze o charakterze techniczno-gospodarczym związane ze zbiorem materiału
diagnostyczno-prognostycznego

611. GP - 1.1.2.2.1.1.1.1.

Prace pomocnicze związane z próbnym poszukiwaniem owadów, zbiorem jaj itp.

612. GP - 1.1.2.2.1.1.1.2.

Prace pomocnicze związane z jesiennym poszukiwaniem szkodników sosny i innych gatunków
drzew

613. GP - 1.1.2.2.1.1.1.3.

Prace pomocnicze związane z badaniami zapędraczenia gleby

614. GP - 1.1.2.2.1.1.1.4.

Prace pomocnicze związane z pozostałymi pracami prognostycznymi
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615. GP - 1.1.2.2.1.1.1.5.

Prace pomocnicze związane z kontrolą występowania nicieni

616. GP - 1.1.2.2.1.1.2.

Ograniczanie występowania szkodliwych owadów i nicieni

617. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.

Ograniczanie występowania szkodliwych owadów

618. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.1.

Ograniczanie występowania szkodliwych szkodników glebowych

619. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.1.1

Ograniczanie liczebności ryjkowców

620. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.1.1.1.

Metodami chemicznymi

621. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.1.1.2.

Metodami biologicznymi

622. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.1.1.3.

Metodami biotechnicznymi

623. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.1.1.4.

Metodami naziemnymi zintegrowanymi

624. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.1.2.

Odpędraczanie gleby

625. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.1.3.

Ograniczanie liczebności pozostałych szkodników glebowych

626. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.2.

Ograniczanie liczebności szkodników pierwotnych

627. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.2.1.

W uprawach i młodnikach

628. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.2.2.

W drzewostanach iglastych średniowiekowych i starszych klas wieku

629. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.2.2.1.

Metodami naziemnymi biologicznymi

630. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.2.2.2.

Metodami naziemnymi chemicznymi

631. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.2.2.3.

Metodami lotniczymi biologicznymi

632. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.2.2.4.

Metodami lotniczymi chemicznymi

633. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.2.3.

W drzewostanach liściastych średniowiekowych i starszych klas wieku

634. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.2.3.1.

Metodami naziemnymi biologicznymi

635. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.2.3.2.

Metodami naziemnymi chemicznymi

636. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.2.3.3.

Metodami lotniczymi biologicznymi

637. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.2.3.4.

Metodami lotniczymi chemicznymi

638. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.3.

Ograniczanie liczebności szkodników wtórnych

639. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.3.1.

Z zastosowaniem pułapek klasycznych

640. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.3.2.

Z zastosowaniem pułapek feromonowych

641. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.3.3.

Poprzez usuwanie drzew opanowanych przez szkodniki wtórne

642. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.3.4.

Ograniczanie liczebności szkodników wtórnych zasiedlającego pozyskany surowiec drzewny

643. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.3.4.1.

Z zastosowaniem metod mechanicznych

644. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.3.4.2.

Z zastosowaniem metod chemicznych

645. GP - 1.1.2.2.1.1.2.1.4.

Pozostałe działania związane z ograniczaniem liczebności szkodliwych owadów

646. GP - 1.1.2.2.1.1.2.2.

Zwalczanie nicieni

647. GP - 1.1.2.2.1.1.2.2.1.

Z zastosowaniem metod mechanicznych

648. GP - 1.1.2.2.1.1.2.2.2.

Z zastosowaniem metod chemicznych

649. GP - 1.1.2.2.1.1.2.2.3.

Z zastosowaniem metod biologicznych

650. GP - 1.1.2.2.1.2.

Ochrona lasu przed grzybami

651. GP - 1.1.2.2.1.2.1.

Prace pomocnicze techniczno-gospodarcze związane z pracami diagnostyczno-prognostycznymi
oceniającymi zagrożenie lasu od grzybów i chorób grzybowych

652. GP - 1.1.2.2.1.2.2.

Prewencyjne zabezpieczanie upraw, młodników, drzewostanów średniowiekowych i starszych
przed inwazją grzybów

653. GP - 1.1.2.2.1.2.2.1.

Z zastosowaniem metod chemicznych

654. GP - 1.1.2.2.1.2.2.1.1.

Opryski zapobiegawcze fungicydami

655. GP - 1.1.2.2.1.2.2.1.2.

Pozostałe działania

656. GP - 1.1.2.2.1.2.2.2.

Z zastosowaniem metod biologicznych

657. GP - 1.1.2.2.1.2.2.2.1.

Smarowanie pniaków, miejsc po ściętych konarach i innych miejsc stanowiących potencjalne wrota
inwazyjne preparatami biologicznymi

658. GP - 1.1.2.2.1.2.2.2.2.

Opryski z użyciem preparatów biologicznych

659. GP - 1.1.2.2.1.2.2.2.3.

Pozostałe działania
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660. GP - 1.1.2.2.1.2.2.3.

Inne zabiegi o znaczeniu prewencyjnym (gdzie indziej nie wymienione w ramach niniejszej
klasyfikacji)

661. GP - 1.1.2.2.1.2.3.

Ograniczanie powierzchni i skutków występowania chorób grzybowych

662. GP - 1.1.2.2.1.2.3.1.

Z zastosowaniem metod chemicznych

663. GP - 1.1.2.2.1.2.3.1.1.

Opryski preparatami interwencyjnymi

664. GP - 1.1.2.2.1.2.3.1.2.

Pozostałe działania

665. GP - 1.1.2.2.1.2.3.2.

Z zastosowaniem metod biologicznych

666. GP - 1.1.2.2.1.2.3.2.1.

Opryski preparatami

667. GP - 1.1.2.2.1.2.3.2.2.

Iniekcja preparatów biologicznych

668. GP - 1.1.2.2.1.2.3.2.3.

Pozostałe działania

669. GP - 1.1.2.2.1.2.3.3.

Inne zabiegi ograniczające powierzchnię i skutki występowania chorób grzybowych, gdzie indziej
nie ujęte w ramach niniejszej klasyfikacji

670. GP - 1.1.2.2.1.3.

Ochrona lasu przed zwierzyną łowną i inną zwierzyną bytującą w lesie

671. GP - 1.1.2.2.1.3.1.

Ochrona przed zwierzyną łowną i innym ssakami kopytnymi, bytującymi w lesie

672. GP - 1.1.2.2.1.3.1.1.

Grodzenie upraw

673. GP - 1.1.2.2.1.3.1.1.1.

Zakładanie nowych grodzeń

674. GP - 1.1.2.2.1.3.1.1.2.

Konserwacja grodzeń

675. GP - 1.1.2.2.1.3.1.2.

Indywidualne zabezpieczanie sadzonek

676. GP - 1.1.2.2.1.3.1.3.

Pozostała działalność w zakresie ochrony lasu przed zwierzyną łowną i innymi ssakami kopytnymi,
bytującymi w lesie

677. GP - 1.1.2.2.1.3.2.

Ochrona lasu przed gryzoniami

678. GP - 1.1.2.2.1.3.2.1.

Zabezpieczanie lasu przed gryzoniami

679. GP - 1.1.2.2.1.3.2.2.

Ograniczanie liczebności gryzoni

680. GP - 1.1.2.2.1.3.2.2.1.

Z zastosowaniem metod mechaniczych

681. GP - 1.1.2.2.1.3.2.2.2.

Z zastosowaniem metod chemicznych

682. GP - 1.1.2.2.1.3.2.2.3.

Inne działania

683. GP - 1.1.2.2.1.4.

Pozostała działalność w zakresie ochrony lasu przed czynnikami biotycznymi

684. GP - 1.1.2.2.2.

Ochrona lasu przed pożarami

685. GP - 1.1.2.2.2.1.

Prewencja przeciwpożarowa

686. GP - 1.1.2.2.2.1.1.

Udział w wykonywaniu i utrzymaniu pasów przeciwpożarowych i podobnych urządzeń

687. GP - 1.1.2.2.2.1.1.1.

Wykonywanie nowych pasów przeciwpożarowych i podobnych urządzeń

688. GP - 1.1.2.2.2.1.1.2.

Konserwacja istniejących pasów przeciwpożarowych i podobnych urządzeń

689. GP - 1.1.2.2.2.1.2.

Porządkowanie dna lasu i inne czynności porządkowe w ramach prewencji przeciwpożarowej

690. GP - 1.1.2.2.2.1.3.

Działania dotyczące kształtowania sieci zbiorników przeciwpożarowych i punktów czerpania wody,
nie mieszczące się w zakresie tworzenia i utrzymania leśnej infrastruktury przeciwpożarowej

691. GP - 1.1.2.2.2.1.4

Utrzymanie sieci dróg służących do monitoringu i ochrony przeciwpożarowej lasu

692. GP - 1.1.2.2.2.1.5

Maszyny, urządzenia i sprzęt do ochrony przeciwpożarowej

693. GP - 1.1.2.2.2.1.6

Pełnienie dyżurów/obserwacji przeciwpożarowych

694. GP - 1.1.2.2.2.1.7

Oznakowanie przeciwpożarowe

695. GP - 1.1.2.2.2.1.8

Pozostałe działania w zakresie prewencji przeciwpożarowej, wynikające z instrukcji ochrony lasu
przed pożarami (nie wchodzące w zakres tworzenia i utrzymania leśnej infrastruktury
przeciwpożarowej)

696. GP - 1.1.2.2.2.2.

Zabiegi ratownicze w razie wystąpienia pożaru

697. GP - 1.1.2.2.2.2.1.

Udział w akcjach gaśniczych

698. GP - 1.1.2.2.2.2.1.1.

Z zastosowaniem metod lotniczych

699. GP - 1.1.2.2.2.2.1.2.

Z zastosowaniem metod naziemnych

700. GP - 1.1.2.2.2.2.2.

Udział w dozorowaniu i w działaniach dogaszających pożary

701. GP - 1.1.2.2.2.3.

Inne prace w zakresie ochrony lasu przed pożarami

702. GP - 1.1.2.2.3.

Ochrona lasu przed innymi czynnikami abiotycznymi

703. GP - 1.1.2.2.3.1.

Działania prewencyjne
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704. GP - 1.1.2.2.3.2.

Zabiegi ratownicze

705. GP - 1.1.2.2.4.

Ochrona przyrody w lasach, kształtowanie bioróżnorodności, wzmaganie pozaprodukcyjnych
świadczeń lasu oraz zdolności środowiska leśnego do oporu przed szkodliwym oddziaływaniem
czynników biotycznych i abiotycznych (zadania gdzie indziej nie ujęte w ramach niniejszej
klasyfikacji)

706. GP - 1.1.2.2.4.1.

Ochrona przyrody w lasach

707. GP - 1.1.2.2.4.1.1.

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt – czynności gospodarcze

708. GP - 1.1.2.2.4.1.2.

Realizacja planów ochrony dla rezerwatów przyrody znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych oraz planów ochrony przyrody wchodzących w skład planów urządzenia lasu

709. GP - 1.1.2.2.4.1.3.

Specjalna ochrona przyrody w bankach genów

710. GP - 1.1.2.2.4.1.3.1.

Prowadzenie stacjonarnych banków genów

711. GP - 1.1.2.2.4.1.3.2.

Zakładanie i utrzymanie archiwów klonów

712. GP - 1.1.2.2.4.1.3.3.

Zakładanie i utrzymanie pochodnych powierzchni rodowych

713. GP - 1.1.2.2.4.1.4.

Pozostała działalność gospodarcza w zakresie ochrony przyrody

714. GP - 1.1.2.2.4.1.5.

Urządzenia oraz aplikacje/systemy niezbędne do wspomagania prowadzenia zabiegów ochrony
przyrody realizowanych metodami gospodarki leśnej

715. GP - 1.1.2.2.4.1.6.

Utrzymanie,modernizacja i budowa oznakowania graficznego na obszarach leśnych w celu
ochrony granic i elementów cennych przyrodniczo

716. GP - 1.1.2.2.4.2.

Zakładanie i utrzymanie ognisk biocenotycznych, remiz i ekotonów

717. GP - 1.1.2.2.4.3.

Działania w zakresie zachowania, odtworzenia i utrzymania elementów środowiska, cennych
z punktu widzenia bioróżnorodności oraz kształtowania siły oporu środowiska przed szkodliwym
działaniem czynników biotycznych i abiotycznych

718. GP - 1.1.2.2.4.3.1.

Zapewnianie trwałości istnienia oraz odtwarzanie i renaturalizacja torfowisk i zabagnień
oraz naturalnych zbiorników wodnych – o ile zabiegi te na kwalifikują się do zaliczenia do prac
wodnomelioracyjnych w ramach kształtowania małej retencji (w rozumieniu prawa wodnego)

719. GP - 1.1.2.2.4.3.2.

Realizacja planów zwiększenia retencji w nadleśnictwie, gdzie indziej nie ujęta w niniejszej
klasyfikacji (o ile zadania w tym zakresie nie mieszczą się w zakresie zadań związanych
z robotami wodnomelioracyjnymi)

720. GP - 1.1.2.2.4.3.3.

Pozostała działalność

721. GP - 1.1.2.2.4.4.

Inna działalność w zakresie ochrony przyrody w lasach, kształtowania bioróżnorodności,
wzmagania pozaprodukcyjnych świadczeń lasu oraz zdolności środowiska leśnego do oporu
przed szkodliwym oddziaływaniem czynników biotycznych i abiotycznych
(zadania gdzie indziej nie ujęte w ramach niniejszej klasyfikacji)

722. GP - 1.1.2.2.4.4.1

Prowadzenie hodowli restytucyjnej gatunku

723. GP - 1.1.2.2.4.4.2

Tworzenie/utrzymanie miejsc schronienia i rozrodu gatunków

724. GP - 1.1.2.2.4.4.3

Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt

725. GP - 1.1.2.3.

Zagospodarowanie rekreacyjne, wypoczynkowe i turystyczne lasu

726. GP - 1.1.2.3.1.

Specjalne zabiegi hodowlane i ochronne

727. GP - 1.1.2.3.1.1.

Prowadzenie specjalnych cięć pielęgnacyjnych pod kątem nadania drzewostanom charakteru
rekreacyjnego

728. GP - 1.1.2.3.1.2.

Wprowadzanie warstwy podszytowej pod kątem nadania drzewostanom charakteru rekreacyjnego

729. GP - 1.1.2.3.1.3.

Wprowadzanie podsadzeń pod kątem nadania drzewostanom charakteru rekreacyjnego

730. GP - 1.1.2.3.1.4.

Inne prace hodowlane i ochronne pod kątem nadania drzewostanom charakteru rekreacyjnego

731. GP - 1.1.2.3.2.

Utrzymywanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego,
wypoczynkowego i turystycznego lasu – konserwacja, remonty, ulepszanie pozainwestycyjne

732. GP - 1.1.2.3.2.1

Parkingi leśne

733. GP - 1.1.2.3.2.2

Pola biwakowe

734. GP - 1.1.2.3.2.3

Campingi

735. GP - 1.1.2.3.2.4

Obiekty infrastruktury ścieżek rowerowych i konnych

736. GP - 1.1.2.3.2.5

Obiekty infrastruktury szlaków spacerowych oraz turystycznych

737. GP - 1.1.2.3.2.6

Obiekty infrastruktury sanitarnej
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738. GP - 1.1.2.3.2.7

Obiekty infrastruktury małej gastronomii oraz sprzedaży materiałów informacyjnych

739. GP - 1.1.2.3.2.8

Punkty i wieże widokowe

740. GP - 1.1.2.3.2.9

Pozostałe obiekty tworzące infrastrukturę zagospodarowania turystycznego, rekreacyjnego
i wypoczynkowe

741. GP - 1.1.2.3.3.

Utrzymanie i zakup środków trwałych ruchomych, wyposażenia (w tym zadaszeń turystycznych)
oraz inwentarza żywego, związanego z zagospodarowaniem rekreacyjnym, wypoczynkowym
i turystycznym lasu – bieżąca eksploatacja, konserwacja, remonty, ulepszanie pozainwestycyjne

742. GP - 1.1.2.3.4.

Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania wypoczynkowego, rekreacyjnego
oraz turystycznego lasu

743. GP - 1.1.2.4.

Utrzymanie maszyn i urządzeń do zagospodarowania lasu (przeglądy, konserwacje, naprawy,
remonty i ulepszenia pozainwestycyjne) – z wyłączeniem ruchomości dotyczących
zagospdoarowania turystycznego lasu

744. GP - 1.1.2.4.1.

Maszyny i urządzenia związane z nasiennictwem i selekcją

745. GP - 1.1.2.4.2

Maszyny i urządzenia związane z gospodarką szkółkarską

746. GP - 1.1.2.4.3.

Maszyny i urządzenia do prac odnowieniowych i zalesieniowych

747. GP - 1.1.2.4.4.

Maszyny i urządzenia związane z pielęgnowaniem lasu

748. GP - 1.1.2.4.5.

Pozostałe maszyny do prac hodowlanych

749. GP - 1.1.2.4.6.

Maszyny i urządzenia ochrony lasu przed czynnikami biotycznymi

750. GP - 1.1.2.4.7.

Maszyny i urządzenia ochrony lasu przed pożarami

751. GP - 1.1.2.4.8.

Maszyny i urządzenia do utrzymania infrastruktury drogowej

752. GP - 1.1.2.4.9.

Maszyny i urządzenia do utrzymania infrastruktury wodnomelioracyjnej

753. GP - 1.1.2.4.10.

Inne maszyny i urządzenia do zagospodarowania lasu

754. GP - 1.1.2.4.10.1

Sprzęt pomiarowy do wyznaczania granic powierzchni, na których prowadzone będą zabiegi
ochronne

755. GP - 1.1.2.5.

Utrzymanie infrastruktury leśnej, związanej z zagospodarowaniem lasu (gdzie indziej nie ujęte
w ramach niniejszej klasyfikacji)

756. GP - 1.1.2.5.1.

Infrastruktura edukacyjna

757. GP - 1.1.2.5.1.1.

Izby i inne obiekty edukacji przyrodniczoleśnej

758. GP - 1.1.2.5.1.2.

Obiekty infrastruktury ścieżek edukacji przyrodniczoleśnej

759. GP - 1.1.2.5.1.3.

Pozostałe obiekty infrastruktury edukacyjnej

760. GP - 1.1.2.5.2.

Infrastruktura nasiennictwa i selekcji

761. GP - 1.1.2.5.2.1.

Wyłuszczarnie

762. GP - 1.1.2.5.2.2.

Przechowalnie nasion

763. GP - 1.1.2.5.2.3.

Infrastruktura baz sprzętu do pozyskiwania szyszek i nasion

764. GP - 1.1.2.5.2.4.

Pozostałe obiekty infrastruktury nasiennictwa i selekcji

765. GP - 1.1.2.5.3.

Infrastruktura szkółkarska

766. GP - 1.1.2.5.3.1.

Chłodnie – przechowalnie nasion i sadzonek

767. GP - 1.1.2.5.3.2.

Infrastruktura stałych pól kompostowych

768. GP - 1.1.2.5.3.3.

Zbiorniki wyrównawcze i inna infrastruktura systemu nawadniania szkółek

769. GP - 1.1.2.5.3.4.

Infrastruktura produkcji sadzonek w warunkach kontrolowanych lub/oraz z zakrytym systemem
korzeniowych

770. GP - 1.1.2.5.3.5.

Infrastruktura zaplecza magazynowo-technicznego

771. GP - 1.1.2.5.3.6.

Pozostałe obiekty infrastruktury szkółkarskiej

772. GP - 1.1.2.5.4.

Infrastruktura ochrony przeciwpożarowej

773. GP - 1.1.2.5.4.1.

Wieże przeciwpożarowe i dostrzegalnie

774. GP - 1.1.2.5.4.2.

Obiekty infrastruktury baz sprzętu przeciwpożarowego

775. GP - 1.1.2.5.4.3.

Zbiorniki i trwałe punkty czerpania wody dla celów zwalczania pożarów

776. GP - 1.1.2.5.4.4.

Obiekty baz lotniczych

777. GP - 1.1.2.5.4.5.

Centra dowodzenia i koordynowania akcji zwalczania pożarów

778. GP - 1.1.2.5.5.

Infrastruktura drogowa

779. GP - 1.1.2.5.6.

Infrastruktura wodnomelioracyjna i inna związana z gospodarką wodną w lasach
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780. GP - 1.1.2.5.6.1.

Utrzymywanie przez Lasy Państwowe budowli tworzących brzeg wody oraz murów nie będących
urządzeniami wodnymi

781. GP - 1.1.2.5.6.2.

Utrzymywanie przez Lasy Państwowe urządzeń melioracji wodnych w lasach; współpraca
z właściwymi organami przy zabudowie potoków górskich

782. GP - 1.1.2.5.6.3.

Utrzymywanie przez Lasy Państwowe urządzeń wodnych, stanowiących zabudowę potoków
górskich

783. GP - 1.1.2.5.6.4.

Utrzymanie pozostałych urządzeń wodnych oraz pozostałej infrastruktury związanej z gospodarką
wodną w lasach

784. GP - 1.1.2.5.7.

Pozostała infrastruktura związana z zagospodarowaniem lasu

785. GP - 1.1.3.

Użytkowanie rębne lasu (oraz część zadań dotyczących użytkowania przedrębnego)

786. GP - 1.1.3.1.

Pozyskiwanie drewna w użytkowaniu rębnym (gdzie indziej nie wymienione w ramach niniejszej
klasyfikacji)

787. GP - 1.1.3.2.

Przemieszczanie drewna po ścięciu

788. GP - 1.1.3.2.1.

Zrywka drewna

789. GP - 1.1.3.2.2.

Podwóz drewna

790. GP - 1.1.3.3.

Utrzymanie maszyn i urządzeń służących do pozyskiwania drewna w użytkowaniu rębnym
i przedrębnym

791. GP - 1.1.3.4.

Utrzymanie obiektów infrastruktury do użytkowania rębnego i przedrębnego lasu

792. GP - 1.1.3.4.1.

Utrzymanie infrastruktury składowania i spedycji drewna (łącznie z urządzeniami do składu
wodnego drewna)

793. GP - 1.1.3.4.2.

Utrzymanie pozostałej infrastruktury do użytkowania rębnego i przedrębnego lasu

794. GP - 1.1.3.5.

Inne prace w zakresie użytkowania rębnego oraz przedrębnego lasu (na przykład: wodne
składowanie drewna w ochronie przed deprecjacją lub zraszanie pozyskanego surowca drzewnego
w ochronie przed deprecjacją)

795. GP - 1.1.4.

Zagospodarowanie i użytkowanie rębne drzewostanów, zmierzające do przebudowy drzewostanów

796. GP - 1.1.4.1.

Przebudowa drzewostanów niezgodnych z celami gospodarki leśnej i przemiana struktury
drzewostanów

797. GP - 1.1.4.1.1.

Całkowita przebudowa drzewostanów

798. GP - 1.1.4.1.1.1.

Pozyskanie drewna w ramach wykonywania rozrębów na słabych siedliskach borowych
w warunkach występowania na dużych powierzchniach równowiekowych monolitów sosnowych,
wymagających przebudowy całkowitej (z zachowaniem dominującej roli sosny)

799. GP - 1.1.4.1.1.2.

Zabiegi agrotechniczne na powierzchniach rozrębów przed odnowieniem powierzchni

800. GP - 1.1.4.1.1.3.

Odnawianie rozrębów z uwzględnieniem właściwego składu gatunkowego uprawy

801. GP - 1.1.4.1.1.4.

Postępowanie w drzewostanach wymagających całkowitej przebudowy do czasu objęcia
ich zrębami zupełnymi

802. GP - 1.1.4.1.1.4.1.

Zakładanie ognisk oporu środowiska z zastosowaniem udoskonalonej metody
ogniskowo-kompleksowej

803. GP - 1.1.4.1.1.4.2.

Dolesianie luk i przerzedzeń w monolitach sosnowych, wymagających przebudowy całkowitej

804. GP - 1.1.4.1.1.5.

Pozyskanie drewna w ramach wykonywania zrębów w monokulturach sosnowych i innych
drzewostanach, podlegających przebudowie zupełnej

805. GP - 1.1.4.1.1.6.

Zabiegi agrotechniczne na powierzchniach zrębów zupełnych w drzewostanach podlegających
przebudowie zupełnej

806. GP - 1.1.4.1.1.7.

Odnowienie lasu w ramach przebudowy zupełnej

807. GP - 1.1.4.1.1.8.

Pozostałe prace w zakresie przebudowy zupełnej drzewostanów

808. GP - 1.1.4.1.1.9.

Zabiegi agrotechniczne na powierzchniach po cięciach rębnych

809. GP - 1.1.4.1.2.

Stopniowa przebudowa drzewostanów (przebudowa częściowa)

810. GP - 1.1.4.1.2.1.

Przebudowa z wykorzystaniem dolesień luk i przerzedzeń dla utworzenia nowej generacji (nowego
pokolenia) lasu

811. GP - 1.1.4.1.2.1.1.

Wykorzystanie istniejących luk i przerzedzeń dla przeprowadzenia dolesień z uwzględnieniem
wprowadzenia właściwych gatunków drzew (głównie cienioznośnych)

812. GP - 1.1.4.1.2.1.2.

Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem
kształtowania luk i przerzedzeń

813. GP - 1.1.4.1.2.1.3.

Dolesianie luk, powstałych w wyniku cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych, właściwymi gatunkami
drzew

32

BILP 3/2017

Lp.

Symbol klasyfikacyjny

Kierunek

814. GP - 1.1.4.1.2.2.

Przebudowa z wykorzystaniem rębni gniazdowych

815. GP - 1.1.4.1.2.2.1.

Pozyskiwanie drewna w ramach rębni gniazdowej

816. GP - 1.1.4.1.2.2.1.1.

Cięcia dla założenia gniazd

817. GP - 1.1.4.1.2.2.1.2.

Cięcia uprzątające powierzchnię międzygniazdową

818. GP - 1.1.4.1.2.2.2.

Zabiegi agrotechniczne

819. GP - 1.1.4.1.2.2.2.1.

Na powierzchni gniazd

820. GP - 1.1.4.1.2.2.2.2.

Na powierzchni międzygniazdowej

821. GP - 1.1.4.1.2.2.3.

Prace odnowieniowe

822. GP - 1.1.4.1.2.2.3.1.

Odnowienie gniazd pożądanymi gatunkami drzew

823. GP - 1.1.4.1.2.2.3.2.

Odnowienie powierzchni miedzygniazdowej

824. GP - 1.1.4.1.2.3.

Przebudowa przez podsadzanie drzewostanu piętra górnego

825. GP - 1.1.4.1.2.3.1.

Podsadzanie drzewostanu przebudowywanego dolnym piętrem o właściwym składzie gatunkowym

826. GP - 1.1.4.1.2.3.2.

Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych sprzyjających rozwojowi dolnego piętra

827. GP - 1.1.4.1.2.4.

Prace w zakresie pielęgnowania nowej generacji lasu (nowego pokolenia lasu)

828. GP - 1.1.4.1.3.

Pozostałe prace w zakresie przebudowy drzewostanów niezgodnych z celami gospodarki leśnej

829. GP - 1.1.4.2.

Przebudowa drzewostanów częściowo niezgodnych z celami gospodarki leśnej drogą cięć
przekształceniowych

830. GP - 1.1.4.2.1.

Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem
kształtowania luk i przerzedzeń

831. GP - 1.1.4.2.2.

Dolesianie luk, powstałych w wyniku cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych, właściwymi gatunkami
drzew

832. GP - 1.1.4.2.3.

Pielęgnowanie nowego pokolenia lasu w lukach i przerzedzeniach

833. GP - 1.1.4.3.

Przebudowa drzewostanów w rejonach silnego oddziaływania pyłów i gazów przemysłowych

834. GP - 1.1.4.3.1.

Przebudowa całkowita

835. GP - 1.1.4.3.1.1.

Przebudowa całkowita z zastosowaniem rębni I a

836. GP - 1.1.4.3.1.1.1.

Pozyskanie drewna z użyciem rębni I a

837. GP - 1.1.4.3.1.1.2.

Zabiegi agrotechniczne na powierzchniach objętych rębnią I a

838. GP - 1.1.4.3.1.1.3.

Odnowienie zrębów z zastosowaniem właściwych gatunków lasotwórczych z punktu widzenia
rodzaju i nasilenia oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych

839. GP - 1.1.4.3.1.2.

Przebudowa całkowita z zastosowaniem rębni I b

840. GP - 1.1.4.3.1.2.1.

Pozyskiwanie drewna w ramach wykonywania wrębów

841. GP - 1.1.4.3.1.2.2.

Zabiegi agrotechniczne na powierzchni wrębów

842. GP - 1.1.4.3.1.2.3.

Odnowienie powierzchni wrębów z uwzględnieniem docelowych gatunków drzew

843. GP - 1.1.4.3.1.2.4.

Pozyskanie drewna z użyciem rębni I b

844. GP - 1.1.4.3.1.2.5.

Zabiegi agrotechniczne na zrębach wykonanych rębnią I b

845. GP - 1.1.4.3.1.2.6.

Odnowienie zrębów z zastosowaniem właściwych gatunków lasotwórczych z punktu widzenia
rodzaju i nasilenia oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych

846. GP - 1.1.4.3.1.3.

Przebudowa całkowita z zastosowaniem rębni I c z wrębami

847. GP - 1.1.4.3.1.3.1.

Pozyskanie drewna przez wycięcie smug (pasów) o szerokości 30 m

848. GP - 1.1.4.3.1.3.2.

Zabiegi agrotechniczne na smugach

849. GP - 1.1.4.3.1.3.3.

Odnowienie powierzchni pasów (smug)

850. GP - 1.1.4.3.1.3.4.

Pozyskanie drewna przez wycięcie kulis

851. GP - 1.1.4.3.1.3.5.

Zabiegi agrotechniczne na powierzchniach po wyciętych kulisach

852. GP - 1.1.4.3.1.3.6.

Zabiegi agrotechniczne na powierzchniach po wyciętych kulisach

853. GP - 1.1.4.3.1.3.7.

Odnowienie powierzchni po wyciętych kulisach

854. GP - 1.1.4.3.1.4.

Pozostałe prace w zakresie przebudowy całkowitej drzewostanów silnie uszkodzonych
przez przemysł

855. GP - 1.1.4.3.2.

Przebudowa częściowa

856. GP - 1.1.4.3.2.1.

Przebudowa przez dolesianie luk i przerzedzeń
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857. GP - 1.1.4.3.2.1.1.

Wykorzystanie istniejących luk i przerzedzeń dla przeprowadzenia dolesień z uwzględnieniem
wprowadzenia właściwych gatunków drzew (głównie cienioznośnych)

858. GP - 1.1.4.3.2.1.2.

Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o charakterze przekształceniowym

859. GP - 1.1.4.3.2.1.3.

Dolesianie luk, powstałych w wyniku cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych, właściwymi gatunkami
drzew (także bardziej światłożądnymi)

860. GP - 1.1.4.3.2.2.

Przebudowa przez podsadzanie drzewostanu uszkodzonego

861. GP - 1.1.4.3.2.2.1.

Podsadzanie drzewostanu przebudowywanego, przerzedzonego w następstwie cięć
pielęgnacyjnych i sanitarnych o właściwym składzie dla wytworzenia dolnego piętra

862. GP - 1.1.4.3.2.2.2.

Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych sprzyjających rozwojowi dolnego piętra

863. GP - 1.1.4.3.2.3.

Przebudowa z zastosowaniem rębni gniazdowych

864. GP - 1.1.4.3.2.3.1.

Pozyskiwanie drewna

865. GP - 1.1.4.3.2.3.1.1.

W ramach wykonywania gniazd

866. GP - 1.1.4.3.2.3.1.2.

W ramach uprzątania powierzchni międzygniazdowej

867. GP - 1.1.4.3.2.3.2.

Zabiegi agrotechniczne

868. GP - 1.1.4.3.2.3.2.1.

Na powierzchni gniazd

869. GP - 1.1.4.3.2.3.2.2.

Na powierzchni międzygniazdowej

870. GP - 1.1.4.3.2.3.3.

Prace odnowieniowe

871. GP - 1.1.4.3.2.3.3.1.

Na powierzchni gniazd

872. GP - 1.1.4.3.2.3.3.2.

Na powierzchni międzygniazdowej

873. GP - 1.1.4.3.2.4.

Przebudowa z zastosowaniem rębni częściowych

874. GP - 1.1.4.3.2.4.1.

Wykonywanie cięć przygotowawczych

875. GP - 1.1.4.3.2.4.2.

Wykonywanie cięć obsiewnych

876. GP - 1.1.4.3.2.4.3.

Wykonywanie cięć odsłaniających i uprzątających

877. GP - 1.1.4.3.2.5.

Pielęgnowanie nowej generacji (nowego pokolenia lasu)

878. GP - 1.1.4.4.

Przebudowa drzewostanów w związku z wystąpieniem zjawisk klęskowych (o charakterze
biotycznym i abiotycznym)

879. GP - 1.1.4.4.1.

Przebudowa całkowita drzewostanów dotkniętych klęskami żywiołowymi

880. GP - 1.1.4.4.1.1.

Przebudowa całkowita drzewostanów dotkniętych wielkoprzestrzennymi klęskami żywiołowymi

881. GP - 1.1.4.4.1.1.1.

Realizacja programu stopniowego uprzątania drzewostanów dotkniętych klęskami żywiołowymi

882. GP - 1.1.4.4.1.1.1.1.

Bez pozyskania drewna użytkowego

883. GP - 1.1.4.4.1.1.1.2.

Z zaliczaniem użytków przygodnych na poczet użytkowania rębnego

884. GP - 1.1.4.4.1.1.1.3.

Z zaliczaniem użytków przygodnych na poczet użytkowania przedrębnego

885. GP - 1.1.4.4.1.1.2.

Realizacja programu zabiegów agrotechnicznych na powierzchniach po uprzątniętych
drzewostanach zniszczonych przez klęski żywiołowe

886. GP - 1.1.4.4.1.1.3.

Realizacja programu ponownego wprowadzenia roślinności leśnej na powierzchniach dotkniętych
wielkoprzestrzennymi klęskami żywiołowymi

887. GP - 1.1.4.4.1.1.4.

Realizacja programu pielęgnowania upraw i młodników powstałych na terenach poklęskowych

888. GP - 1.1.4.4.1.1.5.

Realizacja programu ochrony upraw i młodników powstałych na terenach poklęskowych

889. GP - 1.1.4.4.1.1.6.

Pozostałe zadania w ramach przebudowy całkowitej drzewostanów dotkniętych
wielkoprzestrzennymi klęskami żywiołowymi

890. GP - 1.1.4.4.1.2.

Przebudowa całkowita drzewostanów dotkniętych klęskami żywiołowymi

891. GP - 1.1.4.4.1.2.1.

Uprzątanie drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe

892. GP - 1.1.4.4.1.2.1.1.

Bez pozyskania drewna użytkowego

893. GP - 1.1.4.4.1.2.1.2.

Z zaliczaniem użytków przygodnych na poczet użytkowania rębnego

894. GP - 1.1.4.4.1.2.1.3.

Z zaliczaniem użytków przygodnych na poczet użytkowania przedrębnego

895. GP - 1.1.4.4.1.2.2.

Zabiegi agrotechniczne na powierzchniach po uprzątniętych drzewostanach zniszczonych
przez klęski żywiołowe

896. GP - 1.1.4.4.1.2.3.

Odnowienie powierzchni, na których drzewostan został zniszczony przez klęski żywiołowe

897. GP - 1.1.4.4.2.

Przebudowa częściowa drzewostanów uszkodzonych w następstwie klęsk żywiołowych

898. GP - 1.1.4.4.2.1.

Porządkowanie stanu sanitarnego drzewostanu uszkodzonego w następstwie klęski żywiołowej
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899. GP - 1.1.4.4.2.1.1.

Bez pozyskania drewna użytkowego

900. GP - 1.1.4.4.2.1.2.

Z zaliczeniem użytków przygodnych na poczet użytkowania rębnego

901. GP - 1.1.4.4.2.1.3.

Z zaliczenie użytków przygodnych na poczet użytkowania przedrębnego

902. GP - 1.1.4.4.2.2.

Przebudowa z wykorzystaniem poprawek, uzupełnień i dolesień w lukach i przerzedzeniach

903. GP - 1.1.4.4.2.2.1.

Przeprowadzanie poprawek i uzupełnień oraz dolesianie luk i przerzedzeń powstałych
w następstwie porządkowania stanu sanitarnego drzewostanów uszkodzonych w następstwie
klęski żywiołowej

904. GP - 1.1.4.4.2.2.2.

Cięcia sanitarne wyprzedzające zamieranie drzew uszkodzonych przez klęski żywiołowe

905. GP - 1.1.4.4.2.2.3.

Dalsze poprawki, uzupełnienia i dolesienia w lukach i przerzedzeniach

906. GP - 1.1.4.4.2.3.

Przebudowa przez wprowadzenie drugiego piętra pod osłoną drzewostanu górnego, ustępującego
w następstwie uszkodzeń doznanych w wyniku klęsk żywiołowych

907. GP - 1.1.4.4.2.3.1.

Podsadzenie drzewostanu górnego

908. GP - 1.1.4.4.2.3.2.

Prowadzenie cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych sprzyjających rozwojowi drzewostanu piętra dolnego

909. GP - 1.1.4.4.2.4.

Przebudowa w drodze rębni częściowej, inicjującej wystąpienie odnowienia pod okapem
drzewostanu piętra górnego uszkodzonego przez klęski żywiołowe – pozyskiwanie drewna
w ramach rębni częściowej

910. GP - 1.1.4.4.2.5.

Pielęgnowanie nowej generacji (nowego pokolenia) lasu

911. GP - 1.1.4.4.2.6.

Pozostałe działania w zakresie przebudowy częściowej drzewostanu uszkodzonego w następstwie
wystąpienia klęsk żywiołowych i szkód od czynników biotycznych

912. GP - 1.1.4.5.

Przebudowa plantacji topolowych, założonych na gruntach leśnych

913. GP - 1.1.4.6.

Przebudowa drzewostanów na gruntach porolnych w fazie postępującego procesu chorobowego

914. GP - 1.1.4.6.1.

Przebudowa przez dolesianie luk i przerzedzeń

915. GP - 1.1.4.6.2.

Przebudowa przez wprowadzanie drugiego piętra w połączeniu z wprowadzaniem podszytów

916. GP - 1.1.4.6.3.

Całkowita przebudowa drzewostanów na gruntach porolnych

917. GP - 1.1.4.7.

Pozostałe prace w zakresie stopniowej przebudowy drzewostanów (w tym specjalistyczne zabiegi
w zakresie nawożenia dolistnego, wzmacniającego żywotność drzewostanu, uszkodzonego
przez pyły i gazy przemysłowe)

918. GP - 1.1.4.8.

Przebudowa drzewostanu w związku z dostosowaniem składu gatunkowego do siedliska

919. GP - 1.1.5.

Postępowanie szczególne na terenach objętych szkodami górniczymi oraz na terenach
ekstremalnych z punktu widzenia wzrostu i rozwoju drzewostanów

920. GP - 1.1.6.

Zadania w zakresie działalności podstawowej, której szczegółowy zakres jest zależny od zakresu
zlecenia przez administrację rządową oraz szczegółowe zakresu umowy z donatorem (wymienione
pod względem zakresu rzeczowego w różnych miejscach niniejszej klasyfikacji)

921. GP -1.1.6.1.

Wykonywanie Krajowego Programu Zwiększania Lesistości na gruntach w zarządzie Lasów
Państwowych

922. GP -1.1.6.2.

Pielęgnowanie i ochrona upraw i młodników powstałych w ramach realizacji Krajowego Programu
Zwiększenia Lesistości

923. GP -1.1.6.3.

Zagospodarowanie i ochrona lasów w przypadku zagrożenia ich trwałości (art.12 ustawy o lasach)

924. GP - 1.1.6.4.

Tworzenie leśnych kompleksów promocyjnych – działalność pozainwestycyjna
oraz pozaadministracyjna

925. GP - 1.1.6.5.

Zakładanie ścieżek przyrodniczo-leśnych – działalność pozainwestycyjna oraz pozaadministracyjna

926. GP - 1.1.6.6.

Prowadzenie leśnych kompleksów promocyjnych – zadania gospodarcze

927. GP -1.1.6.7.

Inne zadania gospodarcze administracji rządowej zlecane w ramach działalności podstawowej LP
przez administrację rządową

928. GP -1.1.6.8

Inne zadania gospodarcze dotyczące edukacji leśnej społeczeństwa

929. GP - 1.1.7.

Zadrzewienia w Lasach Państwowych

930. GP - 1.1.7.1.

Porządkowanie powierzchni pod zadrzewienia

931. GP - 1.1.7.2.

Nawożenie i inne zabiegi agrotechniczne

932. GP - 1.1.7.3.

Przygotowanie gleby pod zadrzewienia

933. GP - 1.1.7.4.

Sadzenie drzew i krzewów

934. GP - 1.1.7.5.

Pielęgnowanie zadrzewień
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935. GP - 1.1.7.5.1.

Pielęgnowanie gleby i niszczenie chwastów

936. GP - 1.1.7.5.2.

Formowanie koron

937. GP - 1.1.7.5.3.

Podkrzesywanie drzew

938. GP - 1.1.7.5.4.

Inne prace w zakresie pielęgnowania zadrzewień

939. GP - 1.1.7.6.

Zabiegi w zakresie ochrony zadrzewień przed grzybami i owadami

940. GP - 1.1.7.7.

Ścinka drzew

941. GP - 1.1.7.8.

Wyróbka sortymentów

942. GP - 1.1.7.9.

Likwidacja zadrzewień złożonych z krzewów

943. GP - 1.1.7.10.

Pozostałe prace

944. GP - 1.1.8.

Sprzedaż drewna („użytkowego”) – pomcnicze czynności techniczno-gospodarcze

945. GP - 1.1.8.1

Wywóz drewna („użytkowego”) – czynności spedycyjne i wywóz

946. GP -1.1.9.

Pozostała działalność podstawowa, gdzie indziej nie ujęta w niniejszej klasyfikacji

947. GP -1.1.9.1.

Specjalne wykorzystywanie drewna, w zasadzie nie mającego charakteru drewna o cechach
użytkowych (drewno małowymiarowe, w tym z czyszczeń wczesnych i późnych, np. podlegające
zrębkowaniu)

948. GP - 1.1.9.2.

Inne prace

949. GP - 1.2.

Działalność podstawowa w trybie usług wewnętrznych i usług wzajemnych

950. GP -1.2.1.

Wszelka działalność podstawowa w trybie usług wewnętrznych realizowanych w poszczególnych
jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych w ramach tzw. działalności pomocniczej

951. GP -1.2.2.

Wszelka działalność podstawowa realizowana przez jedne nadleśnictwa na rzecz innych
nadleśnictw w formie świadczeń i usług (przypadki świadczeń i usług, gdzie indziej enumeratywnie
nie wymienione w niniejszej klasyfikacji)

952. GP -1.3.

Gospodarcza działalność podstawowa realizowana przez nadleśnictwa w lasach pozostających
poza zarządem Lasów Państwowych (gdzie indziej nie ujęta w ramach niniejszej klasyfikacji)

953. GP - 1.3.1.

Wykonywanie zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu
Państwa

954. GP - 1.3.2.

Odpłatne udostępnianie specjalistycznego sprzętu leśnego właścicielom lasów nie stanowiących
własności Skarbu Państwa

955. GP - 1.3.3.

Wykonywanie innej (niż udostępnianie sadzonek) działalności gospodarczej ze środków funduszu
leśnego przeznaczonych na zalesianie gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

956. G - 2.

Gospodarcza działalność uboczna

957. G - 3.

Gospodarcza działalność dodatkowa

958. G - 4.

Gospodarcza działalność poza gospodarką leśną, nie na rzecz gospodarki leśnej

959. G - 4.1.

Działalność zakładów Lasów Państwowych poza gospodarką leśną

960. G - 4.2.

Działalność w zakresie skupu drewna

961. G - 4.3.

Wykonywanie zadań gospodarczych w sytuacjach kryzysowych, a także w stanach zagrożenia
suwerenności kraju

962. G - 4.4

Inna działalność poza gospodarką leśną

963. G - 5

Stosowanie ograniczeń oraz wykonywanie szczególnych czynności faktycznych przy prowadzeniu
działalności gospodarczej w związku z wymogami wynikającymi z prawa ochrony środowiska
(w tym prawa wodnego, prawa o odpadach, prawa geologicznego), prawa ochrony pracy,
przepisów sanitarnych itp. przepisów prawnych – gdzie indziej nie wymieniona w niniejszej
klasyfikacji
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 10 lutego 2017 r.
WARUNKI,
jakie powinny być spełnione łącznie, aby przedsięwzięcie badawcze, przewidziane do realizacji w parku narodowym,
mogło być przedmiotem finansowania z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym
Lp.

Nazwa warunku

Uwagi

1.

Park narodowy powinien być udostępniony
przez Służbę Parku Narodowego
na potrzeby badań

Co do zasady badania mogą być prowadzonej w tych częściach parku, które
zostały uznane za tereny do prac badawczych w planie ochrony parku lub
w zarządzeniu Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla parku

2.

Zakres tematyczny prac badawczych
powinien mieścić się w katalogu badań
naukowych, wynikającym z art. 59 ustawy
o ochronie przyrody

W art. 59 ustawy o ochronie przyrody jest mowa o badaniach naukowych
w zakresie:
1) ochrony siedlisk przyrodniczych;
2) ochrony siedlisk roślin i siedlisk zwierząt objętych ochroną gatunkową;
3) ochrony zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia oraz ich siedlisk
położonych na trasach wędrówek, a także miejsc ich zimowania lub
gniazdowania;
4) ustalania zmienności liczebności populacji gatunków roślin i zwierząt;
5) opracowania i doskonalenia sposobów zapobiegania szkodom
powodowanym przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową;
6) opracowania i doskonalenia sposobów zapobiegania przypadkowemu
chwytaniu lub zabijaniu zwierząt objętych ochroną gatunkową;
7) określania wpływu niekorzystnych skutków zanieczyszczenia
chemicznego na liczebność populacji roślin i zwierząt objętych ochroną
gatunkową

3.

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

4.

Badania powinny mieć na celu określenie
metod i sposobów ochrony przyrody,
skuteczności działań ochronnych
oraz rozpoznawania różnorodności
biologicznej
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Warunek dotyczy stanów faktycznych prowadzenia badań naukowych
bezpośrednio przez Służbę Parku Narodowego
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nie dotyczy

Wartość
całkowita
działania

Uwagi
Zwięzły opis
i wyjaśnienia
działania w ujęciu
do sposobu
merytorycznym
wyliczenia
mogący mieć
kosztów
znaczenie
przy ocenie
(w przypadku prac
badawczych należy
dodatkowo podać,
czy dana praca (1)
będzie wykonywana
siłami własnymi
parku narodowego,
(2) będzie
wykonywana
przez podmiot(y)
zewnętrzny(e)
(podać nazwę
podmiotu), czy też
będzie wykonywana
w kooperacji (podać
nazwy wszystkich
kooperantów)

UWAGA: treść wniosku, w zakresie, w jakim dotyczy on działań innych aniżeli działanie ochronne realizowane metodami gospodarki leśnej albo działanie badawcze, zostanie ustalony w trybie operacyjnym w wykonaniu § 22.
Układ graficzny wniosku może zostać dostosowany do możliwości technicznych przed rozpoczęciem naboru wniosków.

działanie „n”

nie dotyczy

Wartość wskaźnika przypisu kosztów pośrednich za ostatnie trzy lata (poprzedzające rok naboru):
Koszt
Wskaźnik
Koszt
Koszt
Liczba
Stopień
Wielkość
Nazwa działania Lokalizacja
Nazwa działania
przypisu
bezpośredni
bezpośredni bezpośredni
pilności
geograficzna przyjmowana jednostek
ogólna
w brzmieniu zgodnym
kosztów
działania
wykonania
wykonania
miar
działania
działań
w Lasach
w brzmieniu
z nazwami działań
bez kosztów
pośrednich
działania
działania
według planu
Państwowych
zgodnym
kwalifikujących się
inwestycyjnych odnoszących
według
według
ochrony parku
jako jednostka
z treścią planu
do finansowania
oraz nakładów
się do § 8
kalkulacji
kalkulacji
miary
narodowego
ochrony
z użyciem środków
ust. 2 pkt 1,
na budowę
kosztów
kosztów
lub według
dla danego
lub zarządzenia
związanych
rodzajowych rodzajowych środków trwałych proponowany
zarządzenia
działania
Ministra
z funduszem leśnym,
i wartości
na dany rok
(brutto)
(netto)
(nie dotyczy
Ministra
Środowiska
według załącznika
naboru
niematerialnych
Środowiska
prac
w sprawie zadań
nr 1
i prawnych
określającego
badawczych)
ochronnych
do niniejszego
zadania
parku
zarządzenia
ochronne
(nie dotyczy prac
(lub tytuł pracy
dla parku
badawczych)
badawczej)
narodowego

Działania
działanie 1: ……
działanie 2: ……..
ochronne
do
(….)
prowadzenia
w parku
działanie „n”
metodami
gospodarki
leśnej
Przedsiępraca badawcza 1:….
praca badawcza 2:….
wzięcia
(…)
badawcze
praca badawcza „n”
Inne działania
działanie 1: ……
działanie 2: ……..
(….)

Grupa działań

WNIOSEK W SPRAWIE SFINANSOWANIA NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ PARKU Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM LEŚNYM
Nazwa parku narodowego oraz adres jego siedziby:
Data sporządzenia wniosku:
Data wystosowania przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zaproszenia w sprawie składania wniosków:

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 5
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 10 lutego 2017 r.

Objaśnienia do wzoru wniosku:
1. Wnioski są wypełniane na zasadach dobrowolności po wpłynięciu do parku zaproszenia Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych do sporządzania tych wniosków i ich składania
do DGLP.
2. Postulat nazywania działań, przewidzianych do realizacji z
zastosowaniem metod gospodarki leśnej, z zachowaniem przy
tym możliwie pełnej zgodności tych nazw z nomenklaturą
utrwaloną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, ma na
celu umożliwienie przeprowadzenia weryfikacji kosztów przedwykonawczych zgodnie z postanowieniami § 8 zarządzenia.
3. Lokalizację geograficzną działań należy określać poprzez przypisanie do danego działania listy obejmującej nazwy obrębów
ochronnych, numerów oddziałów i pododdziałów.
4. Dla danego działania należy przyjmować wielkości powszechnie
stosowane w LP.
5. Stopień pilności należy określać w skali od 1 do 10 (przy czym
do działań najbardziej pilnych należy przypisywać liczbę 10).
Stopień pilności dyrektor parku określa samodzielnie, biorąc
pod uwagę zapisy w planie ochrony parku lub w zarządzeniu
Ministra Środowiska w sprawie ustalenia zadań ochronnych.
6. Koszt bezpośredni ustala się według zasad kalkulacji kosztów
rodzajowych (wynagrodzenia + pochodne + zużycie materiałów
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oraz energii + wartość usług obcych + amortyzacja); kalkulację
przedwykonawczą kosztów działań zachowuje się w zasobach
archiwalnych parku; koszty należy ująć w odpowiednich kolumnach z uwzględnieniem VAT w podziale na wartości netto i brutto.
7. Za jednostkę miary prac badawczych należy przyjmować
czasochłonność wyrażoną w godzinach, przy czym za liczbę
jednostek miar należy przyjmować sumaryczną liczbę godzin
pracy pracowników naukowych i pomocniczych (z uwzględnieniem wszystkich podmiotów mających wykonywać badania).
8. Przy zwięzłym opisie prac badawczych należy podawać informacje dowodzące, że dana praca badawcza spełnia warunki
określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Należy
odnieść się do planowanego zakresu merytorycznego oraz
odpowiednio go uzasadnić.
9. W uwagach i wyjaśnieniach należy odnieść się do sposobu
wyliczenia kosztów przedstawionych działań, w tym do przyjętych stawek godzinowych oraz cen jednostkowych.
10. Jeżeli działanie o danej lokalizacji geograficznej jest realizowane z wykorzystaniem środków z różnych źródeł, należy
podawać liczbę jednostek miar, charakteryzujących dane działanie, ciążących do środków związanych z funduszem leśnym.
11. Do udzielania wszelkich objaśnień roboczych w sprawie wniosków upoważniony jest Wydział Ochrony Przyrody oraz CKPŚ.
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Nazwa
parku narodowego
wnioskującego

2
Park A
(…)
Park Z

1
Praca badawcza 1
(…)
Praca badawcza N

2
Park A
(…)
Park Z
(…)
Park A
(…)
Park Z

Nazwa parku narodowego wnioskującego

Tytuł
pracy badawczej

(…)

(…)
Działanie N

Nazwa działania
ogólna w brzmieniu
zgodnym z treścią
planu ochrony
lub zarządzenia
Ministra Środowiska
w sprawie zadań
ochronnych parku
1
Działanie 1

(…)

(…)

(…)

(…)

5

(…)

(…)

(…)

Ankieta dotyczące działań w zakresie prac badawczych w parku narodowym
Stopień pilności działania według
Zwięzły opis celu i metodyki
Ocena priorytetu realizacji badanie w skali od 1 do 10
planu ochrony parku narodowego badań, mogący mieć znaczenie dokonana przez eksperta (10 punktów przydziela się
lub według zarządzenia Ministra
przy ocenie
działaniom o najwyższym priorytecie)
Środowiska określającego zadania
ochronne dla parku narodowego
w ocenie dyrektora parku
3
4
5

(…)

4

(…)

3

Ankieta dotycząca działań prowadzonych w parkach narodowych metodami gospodarki leśnej
Stopień pilności działania według
Zwięzły opis działania mogący Ocena priorytetu realizacji działania w skali od 1 do 10
mieć znaczenie przy ocenie
dokonana przez eksperta (10 punktów przydziela się
planu ochrony parku narodowego
działaniom o najwyższym priorytecie)
lub według zarządzenia Ministra
Środowiska określającego zadania
ochronne dla parku narodowego
w ocenie dyrektora parku

ANKIETA SŁUŻĄCA USTALENIU PRIORYTETU REALIZACJ DZIAŁANIA UJĘTEGO WE WNIOSKACH DYREKTORÓW PARKÓW NARODOWYCH
W SPRAWIE SFINANSOWANIA NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ PARKU Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM LEŚNYM

WZÓR ANKIET
kierowanych do ekspertów oceniających działania planowane w parkach narodowych
(oraz objaśnienia co do sposobu ich wypełniania, a także wraz z opisem algorytmów określania wartości punktowej
poszczególnych działań oraz tworzenia pakietów, o których mowa w części 4 zarządzenia)

(…)

6

Uzasadnienie oceny
(część opisowa)

(…)

(…)

6

Uzasadnienie oceny
(część opisowa)

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 10 lutego 2017 r.
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Park
narodowy

2

Park A

(…)

Park Z

Park A

(…)

Park Z

Park A

(…)

Park Z

Nazwa
działania
lub pracy
badawczej

1

Działanie 1

(…)

Działanie N

Praca badawcza 1

(…)

Praca badawcza N

Działanie
inne 1

(…)

Działanie
inne N

10

(…)

10

10

(…)

10

7

(...)

10

3

ocena wystawiona
przez eksperta A

10

(…)

9

10

(…)

9

8

(...)

8

4

5

ocena wystawiona
przez eksperta C
(…)
22

ocena wystawiona
przez eksperta Y

10

(…)

9

10

(…)

9

9

(…)

9

(…)

(…)

(…)

Działania inne

(…)

(…)

(…)

Prace badawcze

(…)

(…)

(…)

9

(…)

10

9

(…)

10

9

(…)

7

Działania ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej

ocena wystawiona
przez eksperta B

Oceny wystawione danemu działaniu przez poszczególnych ekspertów

A. Ustalenie priorytetu realizacyjnego danego działania lub danej pracy badawczej

9

(…)

8

9

(…)

8

10

(…)

10

23

ocena wystawiona przez
eksperta Z

Przykład na liczbach umownych określania wartości punktowej danego działania lub danej pracy badawczej oraz tworzenia pakietów

9,6

(…)

9,2

9,6

(…)

9,2

8,6

(…)

8,8

24

Średnia arytmetyczna

Ankieta dotycząca innych działań prowadzonych w parkach narodowych
Nazwa działania
Nazwa
Stopień pilności działania według
Zwięzły opis działania mogący Ocena priorytetu realizacji działania w skali od 1 do 10 Uzasadnienie oceny
ogólna w brzmieniu
parku narodowego
planu ochrony parku narodowego
mieć znaczenie przy ocenie
dokonana przez eksperta (10 punktów przydziela się
(część opisowa)
zgodnym z treścią
wnioskującego
lub według zarządzenia Ministra
działaniom o najwyższym priorytecie)
planu ochrony
Środowiska określającego zadania
lub zarządzenia
ochronne dla parku narodowego
Ministra Środowiska
w ocenie dyrektora parku
w sprawie zadań
ochronnych parku
1
2
3
4
5
6
Działanie 1
Park A
(…)
(…)
Park Z
Park Z
Objaśnienia do ankiet: (1) ankieta jest kierowana do ekspertów, o których mowa w § 9 ust. 3 i 4 zarządzenia; (2) informacje zawarte w kolumnach 1, 2, 3 oraz 4 przenosi się z wniosków składanych
przez dyrektorów parków; (3) do udzielania wszelkich objaśnień roboczych w sprawie ankiet upoważniony jest Wydział Ochrony Przyrody DGLP.
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Park A

Park B

Park C

Działanie 9

Działanie 10

Działanie 11

11 500,00

780,00

5,00

300,00

100,00

160,00

1 200,00

80,00

5,00

3

12 000,00

900,00

5,00

250,00

100,00

160,00

1 560,00

110,00

7,00

4

5

Jednostka
miary przyjęta
przez park
6

Wartość
jednostki miary
przyjętej
przez park
7

Działania inne

Prace badawcze

2,00

10,00

100,00

2,00

10,00

100,00

2,00

10,00

100,00

8

Jednostka
miary przyjęta Wartość jednostki
do porównania
miary przyjętej
(np. jednostka
do porównania
nadleśnictwa)

Działania ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej

Średni koszt
jednostkowy
działania
w nadleśnictwie
lub na podst. stawek rynkowych

24 000,00

9 000,00

500,00

500,00

1 000,00

16 000,00

3 120,00

1 100,00

700,00

9

23 000,00

7 800,00

500,00

600,00

1 000,00

16 000,00

2 400,00

800,00

500,00

10

Koszt bezpośredKoszt bezpośredni
ni działania
działania zgodny
w nadleśnictwie
z deklaracją parku
(kol. 4 * kol. 8)

Wskaźnik przypisu kosztu pośredniego deklarowany
przez park na dany rok
2
0,2
0,4
0,6

Park narodowy

1

Park A

Park B

Park C

C. Ustalenie wartości wskaźnika przypisu kosztów pośrednich

Tabela tworzona jest dla każdej grupy działań osobno.

31 200,00

11 700,00

650,00

650,00

1 300,00

20 800,00

4 056,00

1 430,00

910,00

11

Maksymalny
koszt
bezpośredni
działania
(kol 9 * 1,30)

0,4

0,4

0,2

3

Wskaźnik przypisu kosztu pośredniego przyjęty na dany rok

Objaśnienia: koszty jednostkowe muszą zostać sprowadzone do takich samych jednostek miar i wartości jednostki miar dla wyliczenia średnich wartości kosztów jednostkowych.

Park B

Park C

Działanie 6

Park A

Działanie 5

Działanie 7

Park B

Park C

Park A

Działanie 1

Działanie 2

2

1

Działanie 3

Park
narodowy

Nazwa działania lub pracy
badawczej

Koszt jednostkowy działania
lub pracy
badawczej
w parku

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

2

Park A

Park B

Park C

Park A

Park B

Park C

Park A

Park B

Park C

Nazwa działania
lub pracy badawczej

1

Działanie 1

Działanie 2

Działanie 3

Działanie 5

Działanie 6

Działanie 7

Działanie 9

Działanie 10

Działanie 11

D. Weryfikacja warunku odrzucającego

43 680,00

16 380,00

780,00

910,00

1 820,00

24 960,00

5 678,40

2 002,00

1 092,00

Działania inne

Prace badawcze

32 200,00

10 920,00

600,00

840,00

1 400,00

19 200,00

3 360,00

1 120,00

600,00

4

Koszt całkowity parku (koszt bezpośredni działania powiększony
o 1 + maksymalny wskaźnik przypisu
kosztu pośredniego przyjęty
na dany rok

Działania ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej

3

Iloczyn maksymalnego kosztu
bezpośredniego (tabela B kol.11)
do 1 + maksymalny wskaźnik przypisu kosztu
pośredniego przyjęty na dany rok
(tabela C kol. 3)

FAŁSZ

FAŁSZ

FAŁSZ

FAŁSZ

FAŁSZ

FAŁSZ

FAŁSZ

FAŁSZ

FAŁSZ

5

Warunek odrzucający
kol. 4 > kol. 3
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2

1

3

Park A

Park B

Park C

Działanie 9

Działanie 10

Działanie 11

3 120,00

1 430,00

650,00

320,00

1 600,00

16 000,00

2 400,00

800,00

500,00

Działania inne

Park B

Park C

Park C

Działanie 7

Działanie 8

Działanie 9

2,30

4,56

2,40

5,23

2,30

5,00

2,15

7,50

8,88

3,81

10,00

1,00

10,00

1,00

1,00

7,65

8,85

9,23

Działania ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej

4

WAGA: 0,75

WAGA: 0,25
3

Ocena punktowa z punktu widzenia kosztu jednostkowego wykonania działania lub pracy badawczej
(tabela F kol. 8)

0,68

0,54

0,29

6

7

6,19

0,00

9,00

0,00

9,00

9,00

2,35

1,15

0,77

(Kol. 5 – min.
wartość z zakresu
kol. 5) * kol. 6
proporcją

1,00

1,00

7,65

8,85

9,23

3,81

10,00

1,00

10,00

8

(10 –
kol. 7)

3,43

8,64

1,35

8,81

1,33

2,00

6,27

8,52

9,14

5

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

(10–1) / (max. z kol.5
– min. z kol. 5)
proporcją wartość
jedna dla wszystkich
kategorii działań

Ocena punktowa priorytetu
wykonawczego (wartość kolumny 24
w tabeli pod poz. A)

95,83

86,67

100,00

83,33

100,00

100,00

76,92

72,73

71,43

5

Kol. 4 * 100
W przypadku przekroczenia 100%
przyjmujemy
wartość 100%

Uwaga: wartość punktową poszczególnych prac badawczych i innych działań ustala się per analogiam, wartość uznaje się do dwóch miejsc po przecinku.

Park B

Park B

Park B

Działanie 4

Działanie 5

Park A

Działanie 3

Działanie 6

Park A

Park A

Działanie 1

2

1

Działanie 2

Park narodowy

Nazwa działania
lub pracy badawczej

0,96

0,87

1,00

0,83

1,00

1,00

0,77

0,73

0,71

4

Wartość wyrażenia:
iloraz kosztu
jednostkowego parku
do kosztu jednostkowego
nadleśnictwa
lub stawek rynkowych

Prace badawcze

F. Określenie wartości punktowej danego działania lub danej pracy badawczej

Park B

Park C

Działanie 5

Działanie 6

Park A

Działanie 3

Działanie 7

Park B

Park C

Działanie 2

Park A

Działanie 1

Działania ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej

Park narodowy

Nazwa działania
lub pracy badawczej

Ostateczny koszt bezpośredni
realizacji działania
warunek – najmniejszy z kosztów przy
porównaniu (tabela B kol.10 lub 11)

E. Określenie wartości punktowej danego działania lub danej pracy badawczej
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Park narodowy

Ostateczna wartość punktowa

Koszt całkowity działania

Koszt całkowity działań
(narastająco)
Uwagi

Park Z

Park A

Park B

Park B

Park B

Park C

Działanie 11

Działanie 3

Działanie 4

Działanie 5

Działanie 7

Działanie 8

Objaśnienia: pakiet działań tworzony jest w podziale na trzy grupy działań.

Park A

Działanie 1

2,00

3,43

6,27

8,52

8,64

8,81

9,14

25 526 488,00

19 865 431,00

656 591,00

34 556 751,00

1 986 532,00

3 000 645,00

2 006 660,00

87 599 098,00

62 072 610,00

42 207 179,00

41 550 588,00

6 993 837,00

5 007 305,00

2 006 660,00

Działanie przekraczające
budżet dofinansowania
na dany rok

Działania możliwe
do sfinansowania
(budżet na dany rok
~ 42 mln zł)

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

Nazwa działania
lub pracy badawczej

G. Tabela końcowa pakietu działań

DECYZJA NR 16
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie organizacji w Ożarowie Mazowieckim Krajowej Narady Leśników
z udziałem ministra środowiska, parlamentarzystów,
dyrektora generalnego Lasów Państwowych i jego zastępców,
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, naczelników marketingu, koordynatorów akcji DREWNO-16,
tj. inspektorów i komendantów Straży Leśnej, zespołu weryfikacji terenowej zjawisk
i procesów związanych z przerobem drewna
oraz udziałem zespołu ds. kontrolingu terenowego
GS.0210.1.2017
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, określonego m.in. w art. 33 ust. 3
pkt 1a ustawy o lasach3 – postanawiam, co następuje:
§1
1. Na dzień 8 lutego 2017 r. z moim udziałem i udziałem moich
zastępców oraz ministra środowiska, parlamentarzystów, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, naczelników
marketingu, koordynatorów akcji DREWNO-16, tj. inspektorów
i komendantów Straży Leśnej, zespołu weryfikacji terenowej
zjawisk i procesów związanych z przerobem drewna, zespołu
ds. kontrolingu terenowego na godzinę 10:00 do Centrum Konferencyjnego i Hotelowego „Mazurkas”, ul. Poznańska 177, 05-850
Ożarów Mazowiecki, zwołuję pod moim przewodnictwem
Krajową Naradę Leśników, zwaną dalej naradą.
2. W zależności od potrzeb do udziału w naradzie mogą być zaproszone inne osoby – stosownie do roboczych ustaleń w tym zakresie.
§2
Celem narady jest zapoznanie jej uczestników z bieżącą sytuacją w zakresie znowelizowanych zasad sprzedaży drewna w
Lasach Państwowych, weryfikacji rynku drewna oraz permanentnych działań w zakresie terenowego monitoringu procesu jego
sprzedaży oraz przerobu.
§3
1. Prowadzenie narady powierzam rzecznikowi prasowemu Lasów
Państwowych.
2. Ustala się następujący harmonogram przebiegu narady:
1) godz. 09:00 – 10:00 – rejestracja uczestników;
2) godz. 10:00 – 14:00 – wystąpienia i prezentacje, w tym
wystąpienie ministra środowiska i dyrektora generalnego
Lasów Państwowych;
3) godz. 14:00 – 15:00 – dyskusja;
4) godz. 15:00 – 17:00 – obiad i spotkania kuluarowe.
3. Szczegółowy scenariusz narady opracuje dyrektor Centrum
Informacyjnego Lasów Państwowych w porozumieniu z Gabinetem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

1

2

3

§4
1. Prace logistyczne dotyczące organizacji narady powierzam
dyrektorowi Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.
2. Prace logistyczne obejmują:
1) wynajem Centrum Konferencyjnego i Hotelowego
„Mazurkas”, ul. Poznańska 177, w Ożarowie Mazowieckim w
dniu 8 lutego 2017 r., w tym:
a) sali konferencyjnej,
b) sali VIP,
c) foyer,
d) parkingów;
2) aranżację miejsca narady i sali konferencyjnej, w tym:
a) umieszczenie flagi Polski oraz flagi Lasów Państwowych,
b) projekcję slajdu konferencyjnego,
c) udział Zespołu Sygnalistów Myśliwskich działających przy
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie,
d) przygotowanie wystawy prezentującej projekt węglowy,
problematykę związaną z historią i stanem obecnym
Puszczy Białowieskiej oraz problematykę Puszczy Karpackiej;
3) zapewnienie obsługi audiowizualnej narady, w tym:
a) przygotowanie prezentacji dyrektora generalnego Lasów
Państwowych wzbogaconej o film ukazujący gradację
kornika w Puszczy Białowieskiej,
b) rejestrację video narady na potrzeby leśnej telewizji;
4) zabezpieczenie i oznakowanie dojazdu oraz parkingów dla
uczestników narady (we współpracy z Regionalną Dyrekcją
Lasów Państwowych w Warszawie i Nadleśnictwem
Chojnów);
5) zabezpieczenie narady (w tym m.in. medyczne) oraz ubezpieczenie wydarzenia zgodnie z ustawą z dnia 20 marca
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009
Nr 62 poz. 504).
§5
Gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wystosuje
pismo zapraszające do uczestników narady, którego załącznikiem
będzie decyzja zarządcza dyrektora generalnego LP w tej sprawie.

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor
Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
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§6
1. Koszty wynajęcia miejsca organizacji narady (w tym: wynajęcia
sali konferencyjnej, sali VIP, foyer, parkingów, zabezpieczenia
medycznego, ubezpieczenia wydarzenia) i wyżywienia uczestników pokryje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych na
podstawie faktury wystawionej przez Centrum Informacyjne
Lasów Państwowych.
2. Koszty oprawy audiowizualnej oraz promocji narady (w tym
aranżacji miejsca narady oraz sali konferencyjnej) pokryje
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w ramach planu
finansowo-gospodarczego Centrum Informacyjnego Lasów
Państwowych.

3. Koszty transportu oraz ewentualnych noclegów uczestników
narady uregulują właściwe jednostki LP w ramach delegacji.
§7
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 17
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników
GD.001.2.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z okoliczności, że zgodnie z § 12 Statutu Lasów Państwowych Dyrekcja
Generalna Lasów Państwowych (DGLP) jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, stanowiącą aparat wykonawczy Dyrektora Generalnego LP – postanawiam, co następuje:
§1
1. Na dzień 30 stycznia 2017 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 Środowiska właściwej w sprawie nadzorowania Lasów Państwowych, jeżeli zechce przyjąć zaproszenie;
2) dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych;
3) dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych;
4) dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych;
5) dyrektor Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego LP;

1

2

6) przewodniczący Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych (lub członek tej Rady przez
niego wskazany);
7) przewodniczący organizacji związkowych działających w
DGLP (lub osoba przez niego wskazana), jeżeli będą tym
zainteresowani.
§2
1. Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
2. W trakcie narady kierowników zapadną ustalenia co do ewentualnej kontynuacji narady w kolejnych dniach.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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DECYZJA NR 20
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej
pod nazwą „Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników
i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2017–2021”
OR.5001.1.1.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2,
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 6
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy
z 29 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 zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych5 –
postanawiam, co następuje:
§1
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą „Krótkoterminowa
prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób
infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2017–2021”
należy zlecić Instytutowi Badawczemu Leśnictwa, zgodnie z
ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone w umowie:
a) okres realizacji badań – około 60 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 3 000 000,00 zł brutto, w tym na
2017 r. – 592 350,00 zł brutto.

1

2

3

4

5

2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki
organizacyjne Lasów Państwowych (DGLP, RDLP, nadleśnictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych, a przez Wykonawcę w zakresie określonym w umowie.
§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

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.
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.
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.
Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których
przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5,
określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
(Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001–0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem
Zamówień”, oraz jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności,
całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.
§ 5 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 22
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 31 stycznia 2017 r.
zmieniająca Decyzję nr 541 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Przyrodniczemu
w Poznaniu realizacji usługi badawczej pod nazwą „Opracowanie systemu elektronicznego pomiaru drewna
(akronim: Elektro)”
OR.5001.36.1.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2,
w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 6
ustawy o lasach3, mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych4 i § 5 Zarządzenia
nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r.
w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych5 –
postanawiam, co następuje:
§1
1. W § 1 ust. 1 pkt a i b otrzymują nowe brzmienie:
„a) okres realizacji badań – około 23 miesiące,
b) koszty planowane ogółem – 2 427 244,65 zł brutto, w tym na
2017 r. – 1 073 451,30 zł brutto.”

1

2

3

4

5

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach
realizacji ww. usługi badawczej wyników badań przez jednostki
organizacyjne Lasów Państwowych (DGLP, RDLP, nadleśnictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych, a przez Wykonawcę w zakresie określonym w umowie.”
§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

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

BILP 3/2017

49

DECYZJA NR 24
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 31 stycznia 2017 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.001.2.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z całokształtu obowiązków nałożonych na Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych jako reprezentanta pracodawcy, skutkujących w
szczególności nakazem zapewnienia przez niego należytej funkcjonalności Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) –
postanawiam, co następuje:

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

§1
Jako wiążące kierowników komórek organizacyjnych DGLP
przyjmuję ustalenia z narady, która odbyła się w dniu 30 stycznia
2017 r., zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika
nie drukujemy – przyp. red.).

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 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.
1

DECYZJA NR 25
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych
pt. „Rozwój łączności w Lasach Państwowych – modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej”
OS.011.13.1.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 62 i § 103 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w wykonaniu zadania Dyrektora

Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33
ust. 3 pkt 34 ustawy o lasach
– postanawia się, co następuje:

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
2
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 10 Statut Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać inne stałe lub doraźne zespoły doradcze dla określonych
spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów.
4
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony
lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
1
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§1
1. Uruchamia się do realizacji projekt rozwojowy Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt. „Rozwój łączności
w Lasach Państwowych – modernizacja sieci radiokomunikacji
ruchomej lądowej”.
2. Głównymi celami projektu są:
1) budowa i uruchomienie ogólnokrajowej sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej na potrzeby Lasów Państwowych,
opartej o technologię analogowo-cyfrową, według standardu
DMR, zintegrowaną z siecią WAN Lasów Państwowych;
2) zapewnienie łączności współdziałania wszystkich służb
zaangażowanych w akcje ratowniczo-gaśnicze na obszarach
leśnych, poprzez bezpośredni kontakt radiowy;
3) utworzenie spójnej sieci łączności służącej ochronie przeciwpożarowej lasu, ochronie lasu przed szkodnictwem leśnym,
zarządzaniu kryzysowemu a także celom administracyjnym i
gospodarczym.
3. Projekt będzie realizowany w okresie od 6 lutego 2017 r. do 31
grudnia 2020 r.
4. Projekt będzie finansowany ze środków własnych jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych oraz ze środków funduszu
leśnego.
5. Projekt będzie realizowany przez Wydział Ochrony Lasu DGLP.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych LP (nadleśnictwa/
RDLP/zakładu) – odpowiadają za realizację delegowanych
zadań projektowych.
§3
W terminie do 40 dni od daty podpisania niniejszej decyzji zobowiązuje się kierownika komórki organizacyjnej DGLP, nadzorującej
realizację projektu, do przedstawienia do zatwierdzenia „Wniosku o
realizację i dofinansowanie projektu rozwojowego pt. »Rozwój łączności w Lasach Państwowych – modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej«”.
§4
Przedsięwzięcie rozwojowe realizowane jest zgodnie z procedurami i zasadami opisanymi w Zarządzeniu nr 40 z dnia 1 września
2016 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie
zasad zarządzania przedsięwzięciami rozwojowymi – projektami w
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
§5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

§2
W celu sprawnej realizacji Projektu wyznacza się następujące
osoby odpowiedzialne:
1. Kierownik komórki organizacyjnej DGLP – Aldona Perlińska,
naczelnik Wydziału Ochrony Lasu – nadzór nad realizacją
projektu.
2. Koordynator/Kierownik Projektu –
Jan Kaczmarowski,
pracownik Wydziału Ochrony Lasu DGLP; członkami zespołu
projektowego są: Rafał Majcher – pracownik Wydziału Informatyki DGLP, Marcin Jutkiewicz – pracownik Wydziału Informatyki
DGLP, Jacek Cichocki – kierownik Zespołu ds. Obronności i
Ochrony Mienia w RDLP Toruń.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 27
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 5 – Lista nadleśnictw uczestniczących w PLGW
do Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 17 stycznia 2017 r.
OS.011.10.4.2017
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 wynikającego z
§ 69 ust. 1 Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (znak sprawy:

1

2

OS.011.10.2.2017) w sprawie realizacji w formie wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
projektu rozwojowego o charakterze pilotażowym pod nazwą
„Leśne Gospodarstwa Węglowe” (z późniejszymi zmianami) –
postanawiam, co następuje:

Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z 2016 r. poz. 422, 586, 903, 1020) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje
Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r. § 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.
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Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o
lasach, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w wykonaniu zadania wynikającego
z § 69 ust. 1 Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (znak sprawy:
OS.011.10.2.2017) w sprawie realizacji w formie wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
projektu rozwojowego o charakterze pilotażowym pod nazwą
„Leśne Gospodarstwa Węglowe” (z późniejszymi zmianami) –
postanawiam, co następuje:

2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1, będący listą nadleśnictw
uczestniczących w PLGW według stanu na dzień 31 stycznia
2017 r., stanowi integralną część składową niniejszej decyzji.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
1. Wprowadza się w życie załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 2
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia
2017 r. w sprawie realizacji w formie wspólnego przedsięwzięcia
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych projektu rozwojowego o charakterze pilotażowym pod nazwą „Leśne Gospodarstwa Węglowe”, zwanego dalej zarządzeniem w sprawie
PLGW.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 2
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 17 stycznia 2017 r.
LISTA NADLEŚNICTW UCZESTNICZĄCYCH W PLGW
według stanu na dzień 31 stycznia 2017 r.
Lp.

52

RDLP

Nazwa jednostki

Adres jednostki

1.

Białystok

Hajnówka

n0114

2.

Białystok

Pisz

n0120

3.

Białystok

Płaska

n0121

4.

Białystok

Dojlidy

n0108

5.

Katowice

Herby

n0206

6

Katowice

Koszęcin

n0216

7.

Katowice

Ustroń

n0235

8.

Katowice

Wisła

n0237

9.

Kraków

Gorlice

n0305

10.

Łódź

Przedbórz

n0625

11.

Piła

Krucz

n0816

12.

Piła

Tuczno

n0817

13.

Piła

Wałcz

n0811

14.

Poznań

Oborniki

n0915

15.

Radom

Kozienice

n1606

16.

Szczecin

Drawno

n1008

17.

Szczecin

Myślibórz

n1021

18.

Szczecinek

19.

Toruń

20.

Warszawa

21.

Wrocław

22.

Karnieszewice

n1123

Dąbrowa

n1204

Celestynów

n1701

Milicz

n1318

Wrocław

Szklarska Poręba

n1324

23.

Wrocław

Świeradów

n1327

24.

Zielona Góra

Lubsko

n1407

25.

Zielona Góra

Torzym

n1413

26.

Zielona Góra

Bytnica

n1420
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DECYZJA NR 28
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 2 lutego 2017 r.
w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym
GD.0050.1.2017
Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 (LP) – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, związanego m.in. z przepisem
art. 33 ust. 2 pkt 1a ustawy o lasach3 – postanawiam, co następuje:
§1
1. Na dzień 21 lutego 2017 r., z moim udziałem i udziałem: moich
zastępców, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym oraz kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych (DGLP) na godzinę 10.00 do siedziby Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie przy ulicy
Grójeckiej 127 zwołuję pod moim przewodnictwem naradę
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
oraz dyrektorów zakładów Lasów Państwowych o zasięgu
krajowym, zwaną dalej naradą. Do udziału w naradzie, o której
mowa w zdaniu poprzedzającym, zaprasza się przedstawicieli
central związkowych i przewodniczącego Rady Konsultacyjnej
przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych.
2. Szefowa Gabinetu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
zwróci się z prośbą o udział w naradzie przedstawiciela departamentu właściwego w Ministerstwie Środowiska w sprawach leśnictwa.
3. W zależności od potrzeb do udziału w naradzie mogą być zaproszone inne osoby – stosownie do roboczych ustaleń w tym
zakresie.
§2
Porządek narady stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
(Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
§3
1. Ustala się następujące zasady przebiegu narady:
1) przewodniczenie naradzie przypada Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych;
2) realizację każdego z punktów porządku narady będzie rozpoczynać wprowadzenie dokonywane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
3) po każdym ww. wprowadzeniu, ze wskazania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, następować będzie co
najwyżej pięciominutowe uszczegółowienie danego z
punktów porządku narady;

1

2

3

4) po każdym wystąpieniu i uszczegółowieniu będzie odbywać
się dyskusja lub odnoszenie się do poruszonych kwestii;
5) przerwy w przebiegu narady są ogłaszane z inicjatywy przewodniczącego naradzie lub na wniosek;
6) w ramach podsumowania narady Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych sformułuje robocze wersje ustaleń.
2. Gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w ciągu 2
dni od zakończenia narady, przygotuje projekt decyzji Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jej ustaleń.
Decyzja w sprawie ustaleń z narady zostanie podana do wiadomości z wykorzystaniem intranetu, a docelowo będzie przedmiotem publikacji w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.
§4
1. Uczestników narady, zatrudnionych w LP, w tym kierowników
komórek organizacyjnych DGLP, zobowiązuję do przygotowania
się do ewentualnych, co najwyżej pięciominutowych, wystąpień
uszczegóławiających poszczególne punkty porządku narady.
2. Dyrektora zakładu Lasów Państwowych o zasięgu krajowym,
działającego pod firmą Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, zobowiązuję do zapewnienia rejestracji przebiegu narady
na potrzeby leśnej telewizji internetowej.
§5
1. Koszty związane z naradą są kosztami działania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, finansowanymi z wpłat nadleśnictw na utrzymanie tych jednostek organizacyjnych LP.
§6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

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”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Przepis art. 33 ust. 2 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
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DECYZJA NR 29
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 3 lutego 2017 r.
w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych
pt. „Centrum szkolenia strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi”
OS.011.14.1.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 62 i § 103 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33
ust. 3 pkt 34 ustawy o lasach – postanawia się, co następuje:
§1
1. Uruchamia się do realizacji projekt rozwojowy Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt. „Centrum szkolenia strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w
Plaskoszu k. Tucholi”.
2. Głównymi celami projektu są:
1) podnoszenie i utrzymywanie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy Straży Leśnej;
2) szkolenie i doskonalenie umiejętności posługiwania się
bronią przez pracowników PGL LP, którzy mają przydziały
organizacyjno-mobilizacyjne na czas kryzysu i wojny do
jednostki zmilitaryzowanej, jaką staje się RDLP na czas
kryzysu i wojny, ale także ich współdziałanie z tworzącą się
obroną terytorialną;
3) podnoszenie i utrzymywanie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej i innych służb oraz
członków grup paramilitarnych;
4) realizacja wymogów prawnych w zakresie współpracy, w tym
na płaszczyźnie szkoleń, pomiędzy Strażą Leśną i Policją
poprzez podnoszenie kwalifikacji Służby Leśnej, w tym
Straży Leśnej, oraz prowadzenie wspólnych szkoleń dla
pracowników Lasów Państwowych oraz funkcjonariuszy,
m.in. Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży
Miejskiej/Gminnej, Straży Pożarnej, w szczególności w
zakresie zasad użycia, przechowywania i konserwacji broni
palnej, zasad stosowania środków przymusu bezpośredniego, zwalczania szkodnictwa leśnego, w tym kłusownictwa
i kradzieży drewna w lasach;
5) uniezależnienie jednostek PGL LP w zakresie realizacji
szkoleń od innych podmiotów władających lub zarządzających tego typu obiektami;
6) nauka i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie
gospodarki leśnej oraz zwalczania szkodnictwa leśnego
wśród uczniów techników oraz studentów.
3. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.02.2017 r. do
31.12.2018 r.

4. Projekt w będzie finansowany ze środków funduszu leśnego.
5. Projekt będzie realizowany przez Głównego Inspektora Straży
Leśnej we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Toruniu.
§2
W celu sprawnej realizacji Projektu wyznacza się następujące
osoby odpowiedzialne:
1. Kierownik komórki organizacyjnej DGLP – Tadeusz
Pasternak, Głowny Inspektor Straży Leśnej – nadzór nad realizacją projektu.
2. Koordynator/Kierownik Projektu – Mariusz Woźniak,
pracownik Nadleśnictwa Tuchola.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych LP – odpowiadają za
realizację delegowanych zadań projektowych.
§3
W terminie do 28.02.2017 r. zobowiązuje się kierownika komórki
organizacyjnej DGLP, nadzorującej realizację projektu, do przedstawienia do zatwierdzenia Wniosku o realizację i dofinansowanie
projektu rozwojowego pt. „Centrum szkolenia strzeleckiego Lasów
Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi”.
§4
Przedsięwzięcie rozwojowe realizowane jest zgodnie z procedurami i zasadami opisanymi w Zarządzeniu nr 40 z dnia 2016.09.01
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie zasad
zarządzania przedsięwzięciami rozwojowymi – projektami w
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
§5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
2
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 10 Statut Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać inne stałe lub doraźne zespoły doradcze dla określonych
spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów.
4
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony
lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
1

54

BILP 3/2017

DECYZJA NR 30
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 3 lutego 2017 r.
w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych
pt. „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe”
OS.011.15.1.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 62 i § 103 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33
ust. 3 pkt 34 ustawy o lasach – postanawia się, co następuje:
§1
1. Uruchamia się do realizacji projekt rozwojowy Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt. „Kompleksowy
projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe”. Głównym celem
projektu jest: zachowanie żubra jako gatunku występującego w
faunie Polski, który zostanie zrealizowany poprzez uzyskanie
poniższych celów szczątkowych:
a. zwiększenie areału występowania żubra na terenie PGL LP i
za granicą;
b. rozrzedzenie populacji;
c. monitorowanie populacji;
d. poprawienie stanu zdrowotnego;
e. gospodarowanie zasobami i pulą genową żubra;
f. zbudowanie leśnego banku genów żubra;
g. kształtowanie świadomości społeczeństwa na temat potrzeb
i metod ochrony i zachowania gatunku, a także zasad zachowania się na obszarach, gdzie gatunek ten występuje;
h. stworzenie trwałych podstaw prawnych i organizacyjnych dla
zachowania lokalnych populacji żubra na obszarach zarządzanych przez Lasy Państwowe.
2. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 marca 2017 r. do 31
grudnia 2020 r.
3. Projekt będzie finansowany ze środków własnych jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych oraz ze środków funduszu
leśnego.
4. Projekt będzie realizowany przez Wydział Ochrony Przyrody
DGLP.
§2
W celu sprawnej realizacji projektu wyznacza się następujące
osoby odpowiedzialne:
1. Kierownik komórki organizacyjnej DGLP – Pani Jolanta
Błasiak, Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody DGLP – nadzór
nad realizacją projektu.
2. Kierownik projektu – Pani Małgorzata Czyżewska, pracownik
Wydziału Ochrony Przyrody DGLP.
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3. Koordynator merytoryczny i naukowy projektu: Pani Wanda
Olech-Piasecka.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych LP (nadleśnictwa:
Baligród, Białowieża, Bielsk, Borki, Browsk, Cisna, Czerwony
Dwór, Gołdap, Hajnówka, Kobiór, Komańcza, Krynki, Lesko,
Lidzbark, Lutowiska, Niepołomice, Płaska, Stuposiany, Supraśl,
Waliły, Żednia, OKL Gołuchów, LBG Kostrzyca i RDLP w Białymstoku, Olsztynie, Krośnie, Krakowie, Katowicach, Lublinie) –
odpowiadają za realizację delegowanych zadań projektowych.
5. Projekt będzie realizowany uczestnictwem i we współpracy,
po zawarciu odpowiednich umów, ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów i
Białowieskim Parkiem Narodowym.
§3
W terminie do 28 lutego 2017 r., od daty podpisania niniejszej
decyzji, zobowiązuje się kierownika komórki organizacyjnej DGLP,
nadzorującej realizację projektu, do przedstawienia do zatwierdzenia „Wniosku o realizację i dofinansowanie projektu rozwojowego
pt. »Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe«”.
§4
Przedsięwzięcie rozwojowe realizowane jest zgodnie z procedurami i zasadami opisanymi w Zarządzeniu nr 40 z dnia 1 września
2016 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie
zasad zarządzania przedsięwzięciami rozwojowymi – projektami w
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
§5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 10 Statut Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać inne stałe lub doraźne zespoły doradcze dla określonych
spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz
ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
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DECYZJA NR 33
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 lutego 2017 r.
w sprawie aktualizacji makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2017
EP.0300.1.1.2017
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
Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., mając na względzie § 6 ust. 3
Rozporządzenia 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 Państwowych ogółem, o których mowa w § 2, 3, 4 i 5, oraz wskaźniki określone dla poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, o których mowa w § 7 niniejszej decyzji, zaktualizowane w związku z zapisami zawartymi w załączniku 12 do zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24
lutego 2010 roku w sprawie zasad tworzenia planów finansowo-gospodarczych w jednostkach organizacyjnych Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
§2
Makrowskaźniki w zakresie kosztów jednostkowych w zagospodarowaniu i użytkowaniu lasu należy przyjmować na poziomie nie
wyższym niż ustalone w prowizorium planu finansowo-gospodarczego na rok 2017, z uwzględnieniem zapisów § 6.
§3
1. Makrowskaźniki w zakresie kosztów jednostkowych działalności
zarządczej, zwanej potocznie działalnością administracyjną,
tj. kosztów Służby Leśnej i pozostałych kosztów administracyjnych, należy przyjmować na poziomie nie wyższym niż ustalone
w prowizorium planu na rok 2017, z uwzględnieniem ust. 2 oraz
zapisów § 6.
2. Przy planowaniu wynagrodzeń należy przyjmować następujące
założenia i okoliczności:
1) poziom zatrudnienia nie wyższy niż w prowizorium planu na
rok 2017,
2) współczynniki i stawka wyjściowa na poziomie aktualnie
obowiązującym,
3) awansowanie od 1 lipca 2017 roku w kwocie 350 zł dla 1/3
planowanej liczby zatrudnionych,
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4) wartość nagród na poziomie prowizorium planu na rok 2017,
5) wartość grubizny opałowej na potrzeby ustalenia ekwiwalentu za deputat opałowy miesięcznie na jednego zatrudnionego w kwocie 180,25 zł.
§4
Makrowskaźniki z zakresu planowania kosztów związanych z
rozliczeniami z budżetem państwa:
1) cena drewna do podatku leśnego – 191,01 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
przyjmować jak w prowizorium planu na rok 2017 z uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów § 3 ust. 2 oraz zmian zatrudnienia objętych odrębną zgodą Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych.
§6
Przy opracowywaniu planu na rok 2017 koszty działalności
administracyjnej i podstawowej, uwzględniane przy ustalaniu
niedoborów powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej i
zadań dotyczących administracji publicznej w zakresie leśnictwa,
powinny kształtować się w skali regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych na poziomie nie wyższym niż przyjęte w prowizorium
planu na rok 2017. Zmiana kosztów, o których mowa wyżej, może
następować w związku z:
1) rozstrzygnięciami postępowań przetargowych;
2) planowaniem zatrudnienia i wynagrodzeń zgodnie z założeniami określonymi w § 3 ust. 2 wraz ze zmianami objętymi
odrębną zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
3) zwiększeniem, w porównaniu z prowizorium planu na 2017
rok, planowanego rozmiaru pozyskania drewna;
4) realizacją zapisów zawartych w art. 58a ustawy o lasach;
5) realizacją dodatkowych zadań wynikających z odrębnych
decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
§7
W planie finansowo-gospodarczym na rok 2017 przychody przyjęte w prowizorium planu finansowo-gospodarczego na rok 2017
podlegają weryfikacji w zakresie wynikającym z rozstrzygnięć dotyczących sprzedaży drewna. Na potrzeby sporządzenia planu na
rok 2017, w układzie regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
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.
§ 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
regionalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego”.
W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczofinansowych Lasów Państwowych”.
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należy przyjąć wskaźniki poziomu cen drewna ogółem (bez potrzeb
własnych) w wartościach 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 konkretyzacji 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 Państwowych na rok 2017 w jego wersji, zwanej w zarządzeniu nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lutego 2010 r.
– planem finansowo-gospodarczym (§ 2 ust. 5 pkt 2).
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 36
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie wprowadzenia oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców
na aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno”:
na rynkach uzupełnień oraz przez zakłady Lasów Państwowych,
oraz w ramach zagospodarowywania drewna poklęskowego
ZM.800.10.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania, o którym mowa
w § 8 ust. 1 pkt 5 Statutu3 – postanawiam, co następuje:
§1
1. Na mocy niniejszej decyzji wprowadza się, z zastrzeżeniem ust. 2,
oznaczanie surowca drzewnego pod względem przyszłych
nabywców na aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno”:
1) na rynkach uzupełnień, o których mowa w § 138 Zarządzenia
nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24
października 2016 r. w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe (zwanego dalej zarządzeniem);
2) przez zakłady Lasów Państwowych, w wykonaniu § 139
ust. 1 punkt 2 zarządzenia;
3) w ramach zagospodarowywania drewna poklęskowego,
w wykonaniu § 139 ust. 2 zarządzenia.
2. Oznaczaniu na aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno”
nie podlega surowiec:
a) przeznaczony na rynki drewna niepełnowartościowego energetycznego – rynki drewna energetycznego podstawowe, o
których mowa w § 4 ust. 1 punkt 7 podpunkt c zarządzenia;
b) przeznaczony na rynki dla rozwoju, o których mowa w § 4
ust. 1 punkt 2 zarządzenia, lub dodatkowo skierowany na te
rynki na mocy odrębnej decyzji.
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§2
1. Przyjmuje się, że aukcje są ogłaszane po wprowadzeniu drewna
na stan magazynowy. Drewno wystawiane jest w takich ilościach,
aby zachować ład organizacyjny prac w leśnictwie i możliwości
wywozu niezakłócającego rytmiki dalszego obrotu drewna.
2. W przypadku drewna znajdującego się na stanie magazynowym
w dniu wejścia w życie niniejszej decyzji w pierwszej kolejności
oznaczaniu podlega surowiec zagrożony utratą właściwości
decydujących o możliwości kumulacji węgla.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
W § 8 ust. 1 pkt 5 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określił, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności (...) zasady sprzedaży
drewna przez Lasy Państwowe”.
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DECYZJA NR 37
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany składu Rady Naukowo-Społecznej
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”
OE.7160.13.1.1.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z art. 13b
ust. 4 ustawy o lasach3 – postanawiam, co następuje:
§1
Na wniosek Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku zmieniam skład Rady Naukowo-Społecznej
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska” w
następujący sposób:
1. Odwołuję ze składu Rady następujące osoby:
a) Pana dr. inż. Lecha Magrela – byłego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,
b) Pana dr. Mirosława Stepaniuka – byłego Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego.
2. Powołuję w skład Rady następujące osoby:
a) Panią mgr inż. Beatę Bezubik – Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku,
b) Panią mgr Olimpię Pabian – Dyrektora Białowieskiego Parku
Narodowego.

1

2

3

§2
Skład osobowy Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „Puszcza Białowieska” powołanej decyzją nr 23
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca
2013 r. nie ulega innym zmianom.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor
Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym”.
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DECYZJA NR 48
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników
GD.001.3.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z okoliczności, że zgodnie z § 12 Statutu Lasów Państwowych Dyrekcja
Generalna Lasów Państwowych (DGLP) jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, stanowiącą aparat wykonawczy Dyrektora Generalnego LP – postanawiam, co następuje:
§1
1. Na dzień 27 lutego 2017 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 Środowiska właściwej w sprawie nadzorowania Lasów Państwowych, jeżeli zechce przyjąć zaproszenie;
2) dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych;
3) dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych;
4) dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych;
5) dyrektor Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego LP;

1

2

6) przewodniczący Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych (lub członek tej Rady przez
niego wskazany);
7) przewodniczący organizacji związkowych działających w
DGLP (lub osoba przez niego wskazana), jeżeli będą tym
zainteresowani.
§2
1. Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
2. W trakcie narady kierowników zapadną ustalenia co do ewentualnej kontynuacji narady w kolejnych dniach.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy
pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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DECYZJA NR 49
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie działań zmierzających do utworzenia innej jednostki organizacyjnej
Lasów Państwowych nieposiadającej osobowości prawnej o zasięgu krajowym
– Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi
OR.0140.1.2017
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, zwanej dalej
ustawą, i § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe2, zwanego dalej Statutem LP – w wykonaniu zadań
wynikających z
obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych określonych w art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy3 oraz § 8
ust. 1 pkt 7 Statutu LP4, a ponadto mając na względzie (1) art. 33
ust. 2 pkt 2 ustawy5, (2) art. 34 pkt 2 ustawy6, (3) art. 33 ust. 3 pkt 1b
ustawy7, (4) art. 58 ust. 2 ustawy8, (5) § 3 rozporządzenia Rady

Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe9, zwanego
dalej rozporządzeniem finansowym, (6) § 4 ust. 1 pkt 3, ust. 2
i ust. 3, § 6 ust. 4, § 8 ust. 1 i § 10 ust. 2, § 15 i § 16 rozporządzenia
finansowego10, (7) § 9 ust. 3 pkt 3, § 19 pkt 6, § 24 ust. 2, § 27
ust. 2 Statutu LP11, a także (8) m.in. art. 26 ustawy o związkach
zawodowych12 oraz mając na względzie m.in. § 113 Zarządzenia nr
22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 kwietnia

Art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59, z 2011 r. Nr 34 poz. 170, Nr 106 poz. 622, Nr 224 poz. 1337, z 2013 r. poz. 628,
1247, z 2014 r. poz. 222) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych.
2
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
18 maja 1994 r. § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także
innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3
Z art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy wynika, że do obowiązku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, realizowanego na wniosek dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, należy tworzenie, łączenie, dzielenie, likwidowanie oraz określanie zasięgu terytorialnego nadleśnictw.
4
§ 8 ust. 1 pkt 7 Statutu LP stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala „zasady tworzenia, łączenia, dzielenia, likwidowania zakładów Lasów Państwowych”.
5
Art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych tworzy, łączy, dzieli i likwiduje jednostki organizacyjne o zasięgu krajowym, o których mowa
w art. 32 ust. 2 pkt 4 (przy czym w art. 32 ust. 2 pkt 4 jest mowa o innych jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wchodzących w skład Lasów
Państwowych).
6
Z art. 34 pkt 2 ustawy wynika obowiązek dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych tworzenia (za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych), a także
łączenia, dzielenia i likwidowania jednostek organizacyjnych o zasięgu regionalnym, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy.
7
Art. 33 ust. 3 pkt 1b ustawy stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych „zarządza gruntami i innymi nieruchomościami nabytymi lub wydzielonymi z bezpośredniego
zarządu nadleśnictwa na potrzeby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych lub wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych”.
8
Art. 58 ust. 2 ustawy stanowi, że środki finansowe związane z funduszem leśnym mogą być przeznaczane na: wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych, w szczególności w zakresie gospodarki leśnej, badania naukowe, tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej, sporządzanie
planów urządzenia lasu, prace związane z oceną i prognozowaniem stanu lasów i zasobów leśnych, inne zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach.
9
Rozporządzenie 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). § 3 przedmiotowego rozporządzenia stanowi, że „działalność Lasów Państwowych i ich jednostek organizacyjnych jest prowadzona na podstawie
rachunku ekonomicznego”.
10
§ 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia finansowego stanowi, że w „Lasach Państwowych (…) jest prowadzona działalność dodatkowo produkcyjna i usługowa na rzecz gospodarki
leśnej, opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeżeli wydatki związane z wytwarzaniem produktów lub świadczeniem usług w ramach tej działalności nie
są wyższe od ich zakupu poza Lasami Państwowymi”; § 4 ust. 2 rozporządzenia finansowego stanowi, że zakłady „prowadzą działalność niezbędną do realizacji zadań
Lasów Państwowych w zakresie gospodarki leśnej lub działalność poza gospodarką leśną”; § 4 ust. 3 rozporządzenia finansowego stanowi, że „przychody z działalności
ubocznej i dodatkowej nie powinny być niższe niż koszty poniesione na ich prowadzenie”; § 6 ust. 4 rozporządzenia finansowego stanowi, że „w planie finansowo-gospodarczym Lasów Państwowych zapewnia się środki na tworzenie, łączenie, dzielenie i likwidację nadleśnictw oraz zakładów”; § 8 ust. 1 rozporządzenia finansowego
stanowi, że jednostki „organizacyjne Lasów Państwowych (…) prowadzą ewidencję ilościową i wartościową powierzonego w zarząd mienia Skarbu Państwa”; § 10 ust. 2
rozporządzenia finansowego stanowi, że „zasoby poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych mogą ulegać (…) zmianie w przypadku tworzenia i
likwidowania, łączenia i dzielenia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych”; § 15 rozporządzenia finansowego stanowi, że sprzedaż „wyrobów i usług” pomiędzy
Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych oraz nadleśnictwami „jest realizowana po koszcie wykonania”; § 16 rozporządzenia
finansowego stanowi, że jednostki „organizacyjne Lasów Państwowych nie mogą nabywać produktów lub usług po cenach równych lub wyższych od tych, które oferują
określone jednostki organizacyjne Lasów Państwowych”.
11
§ 9 ust. 3 pkt 3 Statutu LP stanowi, że „Dyrektor Generalny przedstawia Kolegium, dla wyrażenia opinii, projekty (…) zmian prawnych i organizacyjnych w Lasach
Państwowych”; § 19 pkt 6 Statutu LP stanowi, że „dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych przedstawia Dyrektorowi Generalnemu wnioski w sprawie tworzenia,
dzielenia, łączenia i likwidacji oraz określenia zasięgu terytorialnego działania nadleśnictw i zakładów, po zasięgnięciu opinii kierowników tych jednostek”; § 24 ust. 2 Statutu
LP stanowi, że „w przypadkach związanych z potrzebami: 1) Dyrekcji Generalnej, 2) regionalnych dyrekcji oraz 3) wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych z
bezpośredniego zarządu nadleśniczego mogą być wyłączone niektóre nieruchomości. Wyłączenia dokonuje Dyrektor Generalny, który obejmuje również zarząd
nieruchomościami wydzielonymi dla potrzeb Dyrekcji Generalnej lub wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych oraz przekazuje w zarząd dyrektora regionalnego
nieruchomości wydzielone dla potrzeb regionalnej dyrekcji”; § 27 ust. 2 Statutu LP stanowi, że „Dyrektor Generalny przy tworzeniu zakładu wydziela z mienia Lasów
Państwowych niezbędne środki dla prowadzenia działalności przez zakład”.
12
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 167). Przepis art. 261 stanowi, że „1. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na
nowego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca są obowiązani do poinformowania na piśmie działających u każdego z nich zakładowych organizacji związkowych
o przewidywanym terminie tego przejścia, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla swoich pracowników, a także zamierzonych działaniach
dotyczących warunków zatrudnienia tych pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotychczasowy
i nowy pracodawca są obowiązani przekazać co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części. 3. Jeżeli dotychczasowy lub
nowy pracodawca zamierza podjąć działania dotyczące warunków zatrudnienia pracowników, jest obowiązany do podjęcia negocjacji z zakładowymi organizacjami
związkowymi w celu zawarcia porozumienia w tym zakresie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania informacji o tych działaniach. 4. W razie niezawarcia
porozumienia w terminie, o którym mowa w ust. 3, z powodu niemożności uzgodnienia przez strony jego treści, pracodawca samodzielnie podejmuje działania w sprawach
dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, uwzględniając ustalenia dokonane z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku negocjacji nad zawarciem
porozumienia. 5. Przepisy ust. 3 i 4 nie mają zastosowania, gdy tryb dokonania działań dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, jakie zamierza podjąć pracodawca,
określają odrębne przepisy.
13
Zarządzenie nr 22 DGLP z dnia 21 kwietnia 2016 r., stanowiąc konkretyzację wykonawczą norm prawnych, zawartych m.in. w przywołanych powyżej przepisach aktów
prawa powszechnego – ustala obowiązującą w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe procedurę realizacji przedsięwzięć, polegających na zmianach
organizacyjnych w LP obejmujących likwidowanie, dzielenie, łączenie oraz tworzenie nadleśnictw, a także innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy, zwanych dalej zakładami LP.
1
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2016 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć, polegających na zmianach organizacyjnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
„Lasy Państwowe”, obejmujących likwidowanie, dzielenie, łączenie
oraz tworzenie nadleśnictw, a także innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych nieposiadających osobowości prawnej
(znak sprawy: OR.013.13.2016), postanawia się, co następuje:
Mając na uwadze istotną rolę, jaką Centrum Szkolenia Strzeleckiego
Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi odgrywać
będzie w systemie przygotowania i profesjonalnego doskonalenia
zawodowego pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe, szczególnie funkcjonariuszy Straży Leśnej, inicjuje
się niniejszą decyzją działania zmierzające do utworzenia zakładu
Lasów Państwowych o zasięgu krajowym – Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi
do realizacji nowych zadań i wyzwań wynikających z potrzeb, wymagań
i oczekiwań szkoleniowych kadr PGL Lasy Państwowe.
§1
1. Zatwierdza się sporządzony przez Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wniosek, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy
– przyp. red.)
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę działań
reorganizacyjnych, polegających na wydzieleniu z Nadleśnictwa
Tuchola, zorganizowanej części, służących do utworzenia
Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana
Wendy w Plaskoszu k. Tucholi o statusie zakładu LP o zasięgu
krajowym – w budowie, zwanego dalej Centrum.
§2
1. Wskazuję Pana Mariusza Woźniaka – Komendanta Posterunku
Straży Leśnej w Nadleśnictwie Tuchola – do pełnienia funkcji
Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
zwanego dalej Pełnomocnikiem, w procesie tworzenia Centrum.
2. Ustala się następujący zakres obowiązków i uprawnień Pełnomocnika, obejmujący w szczególności:
a) przygotowanie, stosownie do treści wniosku, projektu decyzji
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie
podjęcia działań doprowadzających do powstania i rozpoczęcia działalności Centrum, zawierającej w szczególności:
– plan finansowy oraz harmonogram zdarzeń – ramy
czasowe przedsięwzięcia,
– plan zagospodarowania nieruchomości oraz innych składników majątkowych mających wejść we władanie Centrum;
b) doprowadzenie do spisania porozumień (aktów prawnych
odpowiadających) oraz protokołów zdawczo-odbiorczych, w
wykonaniu decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych przygotowanej przez Pełnomocnika, o której mowa w lit. a;
c) doprowadzenie do sporządzenia bilansu otwarcia dla tworzonego Centrum;
d) doprowadzenie do zawarcia umowy rachunku bankowego
oraz do ujęcia Centrum w oficjalnych rejestrach i ewidencjach (REGON, NIP, VAT, rejestr sądowy, ewidencja gruntów
i budynków, inne oficjalne rejestry i ewidencje), przy czym w
uzasadnionych przypadkach aktualizacja danych o Centrum
w ewidencji gruntów i budynków może podlegać jedynie
zainicjowaniu przez Pełnomocnika, a także doprowadzenie
do umieszczenia w bazie danych SILP wszelkich wymaganych informacji o Centrum według stanu na datę uznania
tego Centrum za utworzone;
e) doprowadzanie do sporządzania i przedkładania Dyrektorowi
Generalnemu LP dokumentacji przedwykonawczej oraz
powykonawczej, stanowiącej podstawę wnioskowania o
przelew środków związanych z funduszem leśnym służących
finansowaniu przedsięwzięcia reorganizacyjnego;
f) wnioskowanie do Dyrektora Generalnego LP o przyznanie
odpowiednich środków finansowych związanych z funduszem leśnym na tworzenie Centrum, ujmowanych w planie
finansowo-gospodarczym LP;
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g) zapewnienie prowadzenia rzetelnej ewidencji księgowej i
pozabilansowej zdarzeń, będących realizacją tworzenia
Centrum;
h) opracowanie wniosku o wydanie decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o uznaniu Centrum
za utworzone wraz z projektem regulaminu organizacyjnego
Centrum;
i) inne obowiązki wskazane przez Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych.
§3
Protokolarne przekazanie składników majątkowych do Centrum
jest dokonywane na podstawie ich inwentaryzacji (w tym po dokonaniu uzgodnienia sald) oraz po wykonanej zgodnie z przepisami
o rachunkowości wycenie tych składników majątkowych z uwzględnieniem umorzeń, odpisów aktualizujących, różnic kursowych oraz
odchyleń od cen ewidencyjnych.
§4
Jeżeli Centrum przewiduje prowadzenie działalności zarobkowej zewnętrznej, konieczne jest wykazanie, że działalność ta
pośrednio jest prowadzona na rzecz gospodarki leśnej.
§5
1. Formalną podstawą przystąpienia przez Pełnomocnika do
działań, o których mowa w niniejszej decyzji, jest pisemne
oświadczenie o przyjęciu pełnomocnictwa.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust 1, sporządzane jest przez
Pełnomocnika w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z
czego jeden egzemplarz przesyłany jest do komórki organizacyjnej właściwej ds. kadr w Dyrekcji Generalnej LP.
§6
1. Pełnomocnik, w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na
kwartał, przedkłada Dyrektorowi Generalnemu LP wnioski oraz
meldunki operacyjne o postępie realizacji niniejszego przedsięwzięcia organizacyjnego.
2. Poza obowiązkami wskazanymi w poprzedzających postanowieniach niniejszej Decyzji – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych korzysta m.in. z pomocy Głównego Inspektora Straży
Leśnej, działającego w ścisłym porozumieniu z właściwą
komórką organizacyjną ds. realizacji projektów rozwojowych w
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, do którego należy
prowadzenie działalności pomocniczej w zakresie tworzenia
Centrum, polegającej na:
1) odnoszeniu się decyzyjnie do informacji przedkładanych
przez Pełnomocnika, w szczególności, o których mowa w
ust. 1;
2) zapewnieniu prowadzenia ewidencji zdarzeń oraz dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia;
3) rozliczaniu poszczególnych zadań finansowanych ze
środków funduszu leśnego;
4) udzielaniu wszelkich wyjaśnień operacyjnych, związanych z
realizacją niniejszego przedsięwzięcia;
5) podejmowaniu wszelkich innych działań, bezpośrednio wskazanych przez Dyrektora Generalnego LP.
3. Rozliczanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w § 2 ust. 2
lit. e, następuje na podstawie opinii uzyskanej od komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. inwestycji infrastrukturalnych.
§7
W związku z przystąpieniem do realizacji niniejszego przedsięwzięcia reorganizacyjnego zobowiązuję Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych (CKPŚ) do:
1) dokonania, we współpracy z właściwą komórką organizacyjną ds. realizacji projektów rozwojowych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, analizy możliwości pozyskania
środków zewnętrznych, w tym przede wszystkim środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jako kwalifikują-
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cych się do współfinansowania realizacji stosownego przedsięwzięcia reorganizacyjnego środkami;
2) przedstawienia Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych wyników analizy, o której mowa w pkt 1;
3) doprowadzenia – w razie podjęcia przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych stosownej decyzji zarządczej,
przygotowanej przez komórkę organizacyjną DGLP, o której
mowa w pkt 1 – do zaprojektowania wymaganej dokumentacji.

§8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

DECYZJA NR 50
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji
Międzynarodowych Zawodów Leśników w Biathlonie w 2020 roku
OE.715.1.3.2017
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe1, w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33
ust. 3 pkt 3 i pkt 8 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach2, zwanej dalej ustawą o lasach, postanawiam, co następuje:
§1
1. Działając na podstawie zasad uczestnictwa w przedsięwzięciach
wspólnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych na
rzecz wspomagania administracji publicznej, zobowiązuję:
1) Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we
Wrocławiu, jednostki wiodącej;
2) Nadleśniczego Nadleśnictwa Świeradów;
3) Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych;
4) Zespół ds. mediów oraz wydział właściwy do spraw udostępniania lasu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
do podjęcia działań w zakresie organizacji imprezy wielofunkcyjnej promującej polski model leśnictwa oraz Lasy Państwowe
w zakresie: edukacji leśnej z elementami współzawodnictwa
sportowego i integracji, tzw. miękkiego rozwoju obejmującego
promowanie, propagowanie oraz wykonywanie innych działań w
celu kształtowania wizerunku Lasów Państwowych oraz innych
elementów goodwillu.
2. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych powinny:
1) zapewnić należytą organizację imprezy wielofunkcyjnej –
Międzynarodowych Zawodów Leśników w Biathlonie, we
współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD);

1

2

2) udostępnić infrastrukturę będącą w posiadaniu jednostek
organizacyjnych LP na potrzeby organizatorów, służb,
uczestników zawodów oraz publiczności zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności dróg leśnych, parkingów i
obiektów turystycznych;
3) stworzyć infrastrukturę niezbędną do zapewnienia ochrony
zasobów leśnych na terenie przeprowadzania zawodów, w
tym zapewnienie miejsc parkingowych dla pojazdów związanych z zabezpieczeniem medycznym oraz innych pojazdów i
dróg ewakuacji;
4) zorganizować wycieczkę terenową promującą osiągnięcia
polskiego leśnictwa dla uczestników imprezy;
5) zapewnić nagrody dla laureatów;
6) wykorzystać Międzynarodowe Zawody Leśników w Biathlonie do promocji Lasów Państwowych, turystyki leśnej oraz
infrastruktury w polskich lasach;
7) promocję wydarzeń w mediach;
8) przygotować materiały informacyjno-promocyjne oraz
zorganizować inaugurację zawodów dla uczestników
Międzynarodowych Zawodów Leśników w Biathlonie oraz
publiczności;
9) wykorzystać Międzynarodowe Zawody Leśników w Biathlonie do przeprowadzenia działań edukacyjnych poświęconych zagadnieniom trwale zrównoważonej gospodarki leśnej
oraz turystyki w lesie;
10) podjąć działania na rzecz rozpropagowania przedsięwzięcia
wspólnego jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
na rzecz wspomagania administracji publicznej.

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 inne przepisy prawne, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59; z 2011 r. Nr 34 poz. 170, Nr 106 poz. 622, Nr 224 poz. 1337) 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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§2
1. Zakres i zasady współpracy niezbędne do realizacji przedsięwzięcia określone zostaną w drodze porozumienia wielostronnego.
2. Porozumienie będzie regulować zakres zadań, system rozliczeń finansowych i odpowiedzialności wynikający z organizacji Międzynarodowych Zawodów Leśników w Biathlonie,
określony załącznikiem nr 1.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 50
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 17 lutego 2017 r.
ZAWODY LEŚNIKÓW – BIATHLON 2020
Szacowana liczba uczestników – 1000

Lp.

Kategoria

SITLiD

CILP

Uczestnicy

LKP Sudety
Zachodnie

Szacowany
koszt
ogólny*

Uwagi

1.

Materiały
promocyjne

---

60 000,00

---

---

60 000,00

Rzecz użytkowa dla biegacza,
np: koszulka, bezrękawnik,
futerał na buty do nart 60 zł
na osobę: plakietka, torba
ekologiczna, numer startowy,
mapa regionalna, program
ramowy – wydruk

2.

Obsługa biegu

---

---

30 000,00

---

30 000,00

Przygotowanie tras,
organizacja techniczna
zawodów itp.

3.

Inauguracja

---

30 000,00

---

---

30 000,00

Nagłośnienie, prowadzący,
atrakcje

4.

Promocja
w mediach

---

15 000,00

---

---

15 000,00

Radio, telewizja, folder

5.

Noclegi,
wyżywienie
uczestników

---

---

900 000,00

---

900 000,00

6 noclegów z pełnym
wyżywieniem

6.

Wycieczka

---

7 000,00

50 000,00

---

57 000,00

Autobusy, obiad, bilety wstępu

7.

Nagrody

---

36 000,00

---

---

36 000,00

Łącznie 36 kategorii

8.

Zakończenie

9.

Koszty
osobowe

10.

Koszty spotkań,
delegacji oraz
inne bieżące
Razem:

25 000,00

25 000,00

---

---

50 000,00

Wynajem sali na 1000 osób,
nagłośnienie, poczęstunek

---

---

---

100 000,00

100 000,00

Obsługa pracowników

77 000,00
25 000,00

250 000,00

77 000,00
980 000,00

100 000,00

1 355 000,00

*Zakładane koszty wyliczone na podstawie cen z roku 2015.
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PROTOKÓŁ
z posiedzenia Kolegium Lasów Państwowych
w dniu 18 kwietnia 2016 r.
w Warszawie*
GD.O.000.2.2016
Posiedzenie Kolegium LP otworzył Dyrektor Generalny LP
Konrad Tomaszewski.
Udział w posiedzeniu wzięło 39 członków Kolegium LP –
nieobecność usprawiedliwiło 8 osób; byli ponadto obecni: Anna
Żornaczuk-Łuba – zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i
Ochrony Przyrody, Andrzej Borowski i Krzysztof Janeczko –
zastępcy Dyrektora Generalnego LP oraz naczelnicy i pracownicy
Dyrekcji Generalnej LP.
Dyr. K. Tomaszewski wręczył akty powołania nowo powołanym
członkom Kolegium LP: przewodniczącemu Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ
„Solidarność” Zbigniewowi Kuszlewiczowi i nadleśniczemu Nadleśnictwa Kłobuck Grzegorzowi Półtorakowi.
Przew. R. Kapuściński przedstawił porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia i omówienie porządku dziennego.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Kolegium LP.
Informacja Dyrektora Generalnego LP o aktualnej sytuacji LP.
Projekt Planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych
na 2016 r.
5. Sprawy różne.
Nie zgłoszono uwag do porządku dziennego.
Ad 2.
Protokół z poprzedniego posiedzenia Kolegium LP został przyjęty bez uwag.
Ad 3.
Dyr. K. Tomaszewski odniósł się do aktualnej sytuacji Lasów
Państwowych. Obecnie do jednych z najważniejszych przedsięwzięć należy inwentaryzacja przyrodnicza prowadzona w trzech
nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej. Dyrektor Generalny LP
zamierza wystąpić do właściwych organów o wydanie pozwolenia
na dokonanie przez LP inwentaryzacji przyrodniczej w Białowieskim Parku Narodowym, która stanowiłaby punkt odniesienia w
zakresie oceny wpływu gospodarki leśnej na różnorodność biologiczną w nadleśnictwach puszczańskich. Metodyka prowadzonej
inwentaryzacji uwzględnia występowanie takich gatunków ptaków,
jak: żuraw, dzięcioły, bielik, orlik krzykliwy, puchacz, sóweczka
włochatka. Przyjęto założenie, że określone gatunki roślin są
wskaźnikami dla: 1) siedlisk przyrodniczych o charakterze naturalnym (tzw. gatunki wierne siedliskom przyrodniczym) albo 2) „starych
lasów”, świadcząc o nieprzerwanym trwaniu lasu na danym terenie.
Trwają prace nad stworzeniem homogenicznych zgrupowań
wydzieleń leśnych. Prace zespołu inwentaryzacyjnego w zakresie
taksacji i identyfikacji siedlisk wraz z rozpoznaniem gatunków
roślinnych, tzw. gatunków wiernych i starych lasów, rozpoczynają
się 25 kwietnia br. Planuje się pobieranie próbek glebowych do
badania zawartości węgla i inwentaryzację martwego drewna.
Zwrócił uwagę – odnosząc się do często podnoszonego w
dyskusji na temat Puszczy Białowieskiej argumentu o naturalnym
krajobrazie – że w istocie nie ma wzorca naturalnej różnorodności
biologicznej krajobrazu. Plan zadań ochronnych dla nadleśnictw
puszczańskich zawiera listę działań, które należy realizować, aby
osiągnąć pożądane rezultaty. Plan zadań ochronnych to akt prawa
powszechnego, którego musimy przestrzegać wbrew postulatom

organizacji ekologicznych, wzywających do zaniechania wszelkich
działań.
Podkreślił, że sieć obszarów Natura 2000 w Polsce była
tworzona na podstawie danych z literatury, bez prac inwentaryzacyjnych. Inwentaryzacja przyrodnicza, która zostanie przeprowadzona przez LP, będzie unikatową możliwością empirycznego
udzielenia odpowiedzi na pytanie o wpływ gospodarki leśnej na
różnorodność biologiczną. Inwentaryzacja jest przedsięwzięciem,
które odbywa się pod osłoną naukową, w ramach którego będzie
dokonywana także inwentaryzacja archeologiczna.
W dyskusji na powyższy temat udział wzięli i poruszyli następujące sprawy:
– Prof. A. Grzywacz przytoczył przykłady badań naukowych, dotyczących różnych aspektów różnorodności biologicznej. Podkreślił,
że ewolucja trwa, las się zmienia, nie ma wzorca, a prawdziwy opis
lasu musi być holistyczny. Poinformował o sympozjum poświęconym
prof. W. Szaferowi, które odbyło się w Nadleśnictwie Mielec. Lektura
pism prof. W. Szafera, w których relacjonuje on sposób wyznaczania
obszaru tworzonego Białowieskiego Parku Narodowego, jest świadectwem ogromnej odpowiedzialności i roztropności.
– Dr T. Mizera odniósł się do gatunków ptaków inwentaryzowanych
w Puszczy.
– Dyr. L. Banach podkreślił, że współczesne leśnictwo musi mieć
akceptację społeczną.
– Dyr. K. Tomaszewski zauważył, że punktem wyjścia do dyskusji
powinno być zdefiniowanie pojęć krajobrazu pierwotnego, naturalnego, poklęskowego, ruderalnego, industrialnego.
Dyr. K. Tomaszewski poinformował o konferencji na temat leśnych gospodarstw węglowych, która ma odbyć się w Tucznie w
dniach 26–28 kwietnia 2016 r. Wyjaśnił koncepcje: dodatkowości
działań w zakresie gospodarki leśnej (zwiększających poziom
pochłaniania węgla) i zastosowania „modelu kanadyjskiego” do
ustalania wielkości pochłaniania węgla. Do udziału w konferencji i
eksperymentalnej aukcji zaproszono przedstawicieli przemysłu.
Ad 4.
Dyr. K. Janeczko przedstawił założenia do Planu finansowo-gospodarczego LP na 2016 r., w porównaniu do roku 2015,
omawiając:
– przychody,
– koszty,
– wynik.
Podkreślił, że w planie na 2016 r. na zmianę struktury kosztów
mają wpływ: zniesienie w 2016 r. ulgi podatkowej od lasów ochronnych oraz obowiązkowa wpłata 2% przychodów od sprzedaży
drewna do budżetu państwa (zgodnie z nowelizacją ustawy o
lasach).
Zaprezentował plan finansowy funduszu leśnego LP, w tym
fundusz leśny lasów innych własności. Wnioskowany wskaźnik
odpisu na fundusz leśny wynosi 14% (w ubiegłym roku 14,5%).
Środki funduszu leśnego zostaną przeznaczone m.in. na: wyrównanie niedoborów przy realizacji zadań gospodarki leśnej, wspólne
przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych LP, badania naukowe
(43 mln zł), sporządzanie planów urządzenia lasu (73 mln zł). Ze
środków funduszu leśnego lasów innych własności dofinansowane
zostaną zadania w parkach narodowych. Omówił nakłady na
budowę środków trwałych i przedstawił plan zatrudnienia (25 857

* Protokół przyjęty na kolejnym posiedzeniu Kolegium Lasów Państwowych w dniu 14 lutego 2017 r.
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osób) i wynagrodzenia w 2016 r. Dotacja budżetowa na poziomie
1,2 mln zł zostanie przeznaczona na finansowanie zadań z art. 54
pkt 7 i 8 ustawy o lasach.
W dyskusji na powyższy temat udział wzięli i poruszyli następujące sprawy:
– Pan K. Uleniecki – wysokość środków finansowych na badania
naukowe, efektywność wykorzystania tych środków i finansowanie
badań w parkach narodowych.
– Dyr. K. Tomaszewski w odpowiedzi na powyższe pytanie
podkreślił, że ulega zmianie filozofia finansowania badań naukowych. Prace badawcze zlecane przez DGLP muszą odnosić się do
docelowego systemu funkcjonalnego LP. Została opracowana
przez dyrektora generalnego LP szczegółowa koncepcja wartościowania zasobów leśnych, której informatyczne wspomaganie
zostanie przygotowane przez ZILP. Z projektu wartościowania
wynika potrzeba zlecenia kilku ważnych tematów badawczych,
takich jak np. leśna stopa procentowa, wartość wyjściowa gruntu
leśnego, wycena lasu jako zasobu CO2 etc. W kwestii finansowania
parków narodowych poinformował, że zarządzenie Dyrektora
Generalnego LP nr 13/2016 r. zawiera szczegółowe procedury
przyznawania i rozliczania wniosków.
– Prof. A. Grzywacz zauważył, że koszty ochrony przyrody w LP
wynoszą 1,5 mld zł (w tym koszty alternatywne i utraconych korzyści). Społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z tego faktu.
– Dyr. K. Tomaszewski stwierdził, że nowelizacja Planu kont, w
wyniku której powstanie konto 5 Wspomaganie administracji
publicznej, będzie służyła unaocznieniu wysokości kosztów ponoszonych przez LP na ten cel.
W tej kwestii, w odniesieniu do opodatkowania i badania przez
biegłych rewidentów, wypowiedzieli się również: dyr. A. Paszkiewicz i Gł. Księgowy LP A. Czerski.
– Przew. Z. Kuszlewicz – nowelizacja ustawy o lasach w zakresie
pierwokupu i zaplanowanie środków finansowych na ten cel oraz
środków finansowych na imprezy pracownicze.
– Dyr. J. Dawidziuk – finansowanie sporządzania uproszczonych
planów urządzenia lasu w kontekście potrzeby zapewnienia ich
wysokiej jakości.
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– Nadleśniczy G. Półtorak zaniedbania w gospodarce leśnej w
lasach prywatnych.
Dyskusję na temat Planu finansowo-gospodarczego LP podsumował przew. R. Kapuściński, zwracając się do Kolegium LP o
przyjęcie uchwały następującej treści:
Kolegium LP, obradujące na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia
2016 r. w Warszawie, pozytywnie opiniuje projekt Planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe na 2016 r.
Za pozytywnym zaopiniowaniem Planu głosowało 39 członków
Kolegium LP, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od
głosu.
Przew. R. Kapuściński zaproponował, aby członkowie Kolegium LP upoważnili przewodniczącego Kolegium do podpisania
opinii w sprawie „Planu finansowo-gospodarczego PGL LP na 2016
rok”. Za upoważnieniem przewodniczącego do podpisania ww.
opinii głosowało 39 członków Kolegium LP, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Wyniki głosowania ustalała Komisja Skrutacyjna.
Opinia Kolegium LP w sprawie „Planu finansowo-gospodarczego PGL LP na rok 2016” stanowi załącznik do niniejszego protokołu. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
Ad 5.
Przew. R. Kapuściński poinformował o rezygnacji pani
S. Nowak z udziału w pracach Kolegium LP.
Protokołowała
Anna Trzeciak
Przewodniczący
Kolegium Lasów Państwowych
dr inż. Ryszard Kapuściński
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Białogard
Na podstawie postanowień: art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.)
oraz Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych
(pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12, z dnia 12 grudnia 2012 r.), a także zgody dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (pismo, zn. spr.: ZS.2261.5.2017.KK, z dnia 1 lutego 2017 r.), Nadleśnictwo Białogard informuje
o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę

adres leśny

adres
administracyjny

nr działki

32-01-022-0070

9/3

11-01-2-11-9-d-01
1.02.2017 r.
11-01-2-11-9-i-99

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

Ls

0,0835

R IVB

0,0512

wartość
(w tys. zł)
38 000,00

Razem:

38 000,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Koło Łowieckie „DANIEL”
w Białogardzie

adres administracyjny

32-01-022-0074

Razem:

Białogard, 10 lutego 2017 r.
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nr działki

112/6

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

R IVB

0,5887

RV

0,3107

ŁV

1,1599

wartość
(w tys. zł)

39 327,00

39 327,00
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Białogard
dr inż. Ireneusz Stypuła
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek
Nadleśnictwo Czaplinek
Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) oraz zapisów punktu IX
Ramowych wytycznych w sprawie zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych,
wytycznych stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r. (znak:
ZS-D-2141-11/12), Nadleśnictwo Czaplinek informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany z Gminą Barwice następujących
nieruchomości na podstawie zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku (pismo nr ZS.2261.3.2017 z dnia
20 stycznia 2017 r.).

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę

adres leśny

adres administracyjny

11-04-3-03-145 -l -00
20.01.2017 r.

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

N

0,1982

Ls

0,2463

32.1502_5.0044.145/6
11-04-3-03-145 -m -00

wartość
(w tys. zł)
42,44

Razem:

0,4445

42,44

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Barwice

32.1502_5.0054.202/2

RVI

0,7600

40,26

Czaplinek, 2 lutego 2017 r.
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Nadleśniczy
Tomasz Tomecki
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OGŁOSZENIA

***
Nadleśnictwo Siewierz (RDLP Katowice) zgodnie z § 3 ust. 2
Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie obrotu i prowadzenia
ewidencji urządzeń do cechowania pozyskanego drewna w
jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (ZG-01027/98) informuje o zagubieniu na terenie leśnictwa Mierzęcice
oznaczników do numerowania drewna. Kod jednostki –
022806, numery oznaczników – od 3669 do 3680 (12 szt.).
W przypadku ujawnienia ww. płytek prosimy o ich zatrzymanie i przekazanie do Nadleśnictwa Siewierz.

Siewierz, 20 stycznia 2017 r.
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Nadleśniczy
Nadleśnictwa Siewierz
mgr inż. Grzegorz Cekus

***
Zgodnie z § 8 Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie
wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników
Służby Leśnej w Lasach Państwowych Nadleśnictwo Kartuzy
(RDLP Gdańsk) unieważnia zagubioną legitymację służbową
nr 18 wydaną dnia 4 lutego 1999 r. strażnikowi leśnemu
Wojciechowi Kiełpikowskiemu.

Kartuzy, 3 lutego 2017 r.

p.o. Nadleśniczy
Michał Majewski
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Czasopisma Lasów Państwowych
„Echa Leśne”
Kwartalnik przyrodniczo-kulturalny nie tylko dla leśników. Ukazuje się od 1924 r. Pismo popularyzujące wiedzę o lesie i przyrodzie.
„Głos Lasu”
Miesięcznik branżowy dla leśników, w którym prezentowane są specjalistyczne artykuły na temat gospodarki leśnej.
Adres obydwu redakcji: ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa,
tel. 22 185 53 53, e-mail: echa.lesne@cilp.lasy.gov.pl, glos.lasu@cilp.lasy.gov.pl

Cennik reklam

Obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku
„Głos Lasu”

„Biuletyn Informacyjny LP”

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

Miejsce
IV strona okładki

4200

II i III strona okładki

3800

wewnątrz numeru

3500

2/3 kolumny

wewnątrz numeru

2500

1/2 kolumny

wewnątrz numeru

1900

1/3 kolumny

wewnątrz numeru

1400

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

1000

1/6 kolumny

wewnątrz numeru

700

1/12 kolumny

wewnątrz numeru

350

Artykuł
promocyjny

1 kolumna

Cała kolumna

Wkładki dostarczone przez zamawiającego*)
*)

Cena
zł netto
+ 23% VAT

Rodzaj reklamy

Miejsce

Cena
zł netto
+ 23% VAT

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

II i III strona okładki

2000

IV strona okładki

2500

wewnątrz numeru

1800

wewnątrz numeru

1000

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

600

1/8 kolumny

wewnątrz numeru

400

1/16 kolumny

wewnątrz numeru

200

Okładki w biuletynie w kolorze zielono-białym
Pismo czarno-białe

3500
0,60 zł za szt..

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

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

Miejsce
IV strona okładki

4200

1/2 kolumny
1/3 kolumny

wewnątrz numeru
wewnątrz numeru
wewnątrz numeru

3500
1900
1400

1/4 kolumny

wewnątrz numeru

1000

1/6 kolumny

wewnątrz numeru

700

1/12 kolumny

wewnątrz numeru

350

Artykuł
promocyjny

1 kolumna

Cała kolumna

Wkładki dostarczone przez zamawiajacego*)
*)

Cena
zł netto
+ 23% VAT

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

3500
0,60 zł za szt.

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

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

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