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AKTY OGÓLNEGO ZARZĄDU
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 1 maja 2018 r. do 13 czerwca 2018 r.)
l

l

l

l

l

l

Zarządzenie nr 33 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Wytycznych do realizacji projektu rozwojowego
pn. »Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)«” (OB.011.5.2018)
Zarządzenie nr 34 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
14 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (OR.012.2.2018)
Zarządzenie nr 35 z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. stworzenia treści zarządzenia w sprawie
wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych (OE.7161.17.2018)
Zarządzenie nr 36 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
24 lipca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Leśnego Banku Genów Kostrzyca (OR.013.3.2018)
Zarządzenie nr 37 z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
17 stycznia 2018 r. w sprawie finansowania ze środków związanych z funduszem leśnym niektórych działań w parkach narodowych
(ZP.0210.2.4.2018)
Zarządzenie nr 38 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałych dyżurów w Państwowym Gospodarstwie
Leśnym Lasy Państwowe (GN.2601.2.2018)

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 15 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r.)
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Decyzja nr 90 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej
pod nazwą własną „XIX Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację” organizowanej przez Nadleśnictwo Bytów (GK.166.8.2018)
Decyzja nr 91 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych, z udziałem eksperta z Wydziału
Urządzania Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, kontroli doraźnej dotyczącej skargi mieszkańców kolonii Latosówka na
działania Nadleśnictwa Złoty Potok oraz RDLP w Katowicach (GI.0210.8.2018)
Decyzja nr 92 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu doradczego ds. określenia poziomu wdrożenia i funkcjonowania rozwiązań IT (informatycznych) w PGL LP oraz ustalenia kierunków działań w obszarze IT dla PGL LP na lata 2018–2030
(GI.0210.7.2018)
Decyzja nr 93 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zlecenia Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie realizacji usługi
badawczej pn.: „Badanie wybranych grup owadów na stałych powierzchniach prognostycznych oraz ocena i prognoza stanu zagrożenia lasu” (OR.5001.4.1.2018)
Decyzja nr 94 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w biurze Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (OR.0180.2.2018)
Decyzja nr 95 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej z zakresu
działalności Nadleśnictwa Połczyn, wskazanego w skardze (GI.0210.9.2018)
Decyzja nr 96 z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach Nagrody Loreta
(GD.M.0611.1.2018)
Decyzja nr 97 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej dotyczącej
skargi (…) na działania Nadleśnictwa Jamy, RDLP w Toruniu, w zakresie polityki mieszkaniowej (GI.0210.10.2018)
Decyzja nr 98 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 kwietnia
2018 r. w sprawie zmiany podziału surowca drzewnego na grupy handlowo-gatunkowe oraz przeliczników dla sortymentów drewna w
ramach grupy handlowo-gatunkowej (ZM.800.18.2018)
Decyzja nr 99 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie kontynuacji programu rozwojowego jako wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – „Rozwój potencjału wykonawczego i technicznego jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
oraz jego standaryzacja” (OR.011.1.2018)
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l
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l
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Decyzja nr 100 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 18 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23
stycznia 2018 r. w sprawie powołania „Komitetu Sterującego na potrzeby realizacji projektu pt. »Ochrona rybołowa, Pandion haliaetus,
na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce«” będącego wspólnym przedsięwzięciem jednostek organizacyjnych LP
(ZP.L.0210.4.2018)
Decyzja nr 101 z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniająca Decyzję nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 stycznia
2018 r. w sprawie wykazu działań możliwych do sfinansowania (współfinansowania) w parkach narodowych w 2018 roku z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym (ZP.0210.2.5.2018)
Decyzja nr 102 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i
innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów na terenie Puszczy Białowieskiej (ZP.I.720.1.11.2018)
Decyzja nr 103 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „XI Mistrzostwa Polski Leśników w Piłce Siatkowej” organizowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Szczecinku (GK.166.10.2018)
Decyzja nr 104 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie określenia orientacyjnego jednostkowego kosztu netto na 1 ha prac dotyczących
sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu przewidzianego do dofinansowania ze środków funduszu leśnego w 2019 roku
(ZU.6007.6.2018)
Decyzja nr 105 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 328 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
28 grudnia 2017 r. w sprawie kontynuowania finansowania w roku 2018 realizacji przedsięwzięć drogowych, zmiany Decyzji nr 73
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie kontynuowania finansowania w roku 2018 realizacji
przedsięwzięć drogowych, zmiany Decyzji nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2018 nowych przedsięwzięć drogowych, finansowanych z wykorzystaniem środków funduszu leśnego, polegających na budowie lub przebudowie dróg wewnętrznych, będących drogami leśnymi oraz budowie, przebudowie lub istotnym remontowaniu drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej (OB.770.2.2018)
Decyzja nr 106 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia środków związanych z funduszem leśnym na koszty udrażniania
dróg publicznych w zakresie wspomagania administracji publicznej, w związku z wystąpieniem stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym (OB.0302.28.2018)
Decyzja nr 107 z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca Decyzję nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 stycznia
2018 r. w sprawie przystąpienia do organizacji wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
pn. „Ochrona rybołowa, Pandion haliaetus, na obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” (ZP.L.0210.5.2018)

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 33
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania
„Wytycznych do realizacji projektu rozwojowego
pn. »Termomodernizacja budynków PGL LP
(łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)«”
OB.011.5.2018
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1 oraz 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 33 ustawy o lasach,
postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych
Lasów Państwowych „Wytyczne do realizacji projektu rozwojowego
pn. »Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)«” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1

2

3

§2
Wytyczne należy stosować przy realizacji zadań zakwalifikowanych do niniejszego projektu oraz w procesie naboru wniosków o
przyznanie środków związanych z funduszem leśnym na realizację
inwestycji w ramach niniejszego projektu Lasów Państwowych.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

Art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2017.788 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, ze 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.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 24 maja 2018 r.
WYTYCZNE DO REALIZACJI
PROJEKTU ROZWOJOWEGO
„Termomodernizacja budynków PGL LP
(łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)”
Projekt „Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)”, realizowany jako przedsięwzięcie
rozwojowe Lasów Państwowych, jest finansowany ze środków
związanych z funduszem leśnym przy współudziale środków
własnych jednostek Lasów Państwowych.
1. Realizacja zadań projektowych i ich monitoring
Za przygotowanie inwestycji i bezpośrednią realizację oraz rozliczenie odpowiadają jednostki organizacyjne LP zakwalifikowane
do projektu.
Jednostki LP, realizujące projekt, ponoszą pełną odpowiedzialność za jakość i prawidłowość realizacji inwestycji zgodnie z
obowiązującym prawem, w szczególności za stosowanie Prawa
zamówień publicznych. Jednostki LP muszą dokonywać sumowania tożsamych zamówień publicznych tylko w ramach rocznych
planów zamówień publicznych jednostki.
Planując docieplanie budynku, należy z odpowiednim wyprzedzeniem rozważyć wszelkie aspekty prawne, zarówno wynikające z
prawa budowlanego, jak i prawnej ochrony przyrody. Postępowanie
zgodne z prawem jest obowiązkiem inwestora (właściciela,
BILP 7/2018

zarządcy) oraz wykonawców. Z powyższych względów prace
termomodernizacyjne należy wykonywać z uwzględnieniem
ochrony ptaków i nietoperzy oraz ich siedlisk, biorąc pod uwagę
zapisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
1997 Nr 11 poz. 724 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.
U. Nr 75 poz. 493 z późn. zm.).
1.1. MONITORING W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA
Jednostki organizacyjne LP uczestniczące w projekcie zobowiązane są do przekazywania informacji o:
a) opóźnieniach w harmonogramie realizacji zadania stanowiących zagrożenie dla terminowej realizacji inwestycji wraz z
podaniem przyczyn,
b) innych nieprzewidzianych istotnych zmianach mających
wpływ na realizację zadania, w szczególności na planowane
nakłady i efekty energetyczne.
Powyższe informacje powinny być kierowane do koordynatora
regionalnego w RDLP lub bezpośrednio do Wydziału Infrastruktury
DGLP w przypadku jednostek niepodlegających RDLP. Koordyna-
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tor regionalny w RDLP powinien przekazać zbiorczą informację do
Wydziału Infrastruktury DGLP w postaci tabeli monitoringowej do 5
dnia miesiąca po zakończeniu danego kwartału roku. Wzór tabeli
monitoringowej zostanie przekazany koordynatorom regionalnym
odrębną korespondencją.
Monitoring ma na celu badanie postępu realizacji zadań oraz
zidentyfikowanie ewentualnych oszczędności w projekcie. W przypadku powstania oszczędności w ramach jednej z realizowanych
inwestycji niewykorzystane środki finansowe wracają do puli
projektu i mogą zostać zagospodarowane na inne inwestycje,
również w innych jednostkach LP. Nie ma możliwości rozdysponowania oszczędności w ramach jednostki, która je wygenerowała,
lub danej RDLP.
1.2. MONITORING PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI ZADANIA
Wszystkie jednostki LP uczestniczące w projekcie, po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego, zobowiązane będą do
przedłożenia raportu monitorującego efekty przedsięwzięcia.
Raport będzie obejmował również jednostki, które zrealizowały
zadania od początku funkcjonowania projektu rozwojowego.
Raport będzie sporządzany za pełen rok kalendarzowy następujący po roku, w którym zakończono realizację zadania (okres
styczeń – grudzień) i przesyłany do końca lutego roku następującego po roku, w którym przeprowadzono inwestycję. Przez termin
zakończenia realizacji zadania należy rozumieć dzień podpisania
protokołu odbioru końcowego robót, przy czym jeżeli realizacja
projektu wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie, będzie to
data jego wydania. Forma raportu zostanie przekazana jednostkom
LP odrębnym pismem.
1.3. ROZLICZENIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
a) Rozliczenie zadania inwestycyjnego (końcowe lub
częściowe), realizowanego w danym roku kalendarzowym w
ramach projektu, powinno nastąpić zgodnie z obwiązującymi
zasadami rozliczeń środków związanych z funduszem
leśnym.
b) Jednostki organizacyjne LP realizujące inwestycje celem
uzyskania środków związanych z funduszem leśnym zobowiązane są przedstawić następujące dokumenty:
– sprawozdanie z realizacji zadania (zgodnie ze wzorem
załączonym do niniejszych wytycznych);
– oryginał noty obciążeniowej wystawionej na DGLP;
– kopię faktury VAT/ innego równoważnego dokumentu księgowego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem:
 na odwrocie faktury VAT/ innego równoważnego dokumentu księgowego wymagany jest dodatkowy zapis:
Zadanie finansowane z funduszu leśnego zrealizowane
w ramach projektu rozwojowego LP „Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE
w budynkach)”;
– w przypadku braku prawa do odliczenia podatku VAT od
zakupów i usług, które podlegają rozrachunkom z funduszem leśnym, jednostka organizacyjna LP, po złożeniu
przez kierownika jednostki stosownego oświadczenia,
ma prawo przedstawić koszty bądź nakłady na budowę
środków trwałych w kwocie brutto wynikającej z faktury
VAT (zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszych
wytycznych);
– zbiorcze zestawienie dowodów księgowych do noty księgowej wystawionej na DGLP, zawierające m.in. następujące elementy: nazwę dowodu księgowego, jego datę,
treść operacji księgowej, wartość, kwotę finansowania
ze środków funduszu leśnego, źródło finansowania, ślad
rewizyjny, podpisy osoby sporządzającej i kierownika
jednostki, datę i miejsce sporządzenia, nazwę jednostki;
– kopię potwierdzonego za zgodność z oryginałem protokołu
odbioru robót (częściowego lub końcowego – w zależności
od zaawansowania prac)
oraz w wypadku zakończenia inwestycji:
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– potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu
OT lub oświadczenie kierownika jednostki o wszczęciu
postępowania o dopuszczenie obiektu do użytkowania;
– dla budynków biurowych nadleśnictw, zakładów krajowych
i ośrodków LP oraz dla budynków o powierzchni o regulowanej temperaturze większej niż 250 m2 (powierzchnia
ogrzewana lub chłodzona):
a) audyt energetyczny budynku powykonawczy (ex post),
b) świadectwo charakterystyki energetycznej,
c) tabelę efektów energetycznych i ekologicznych analogiczną jak składana przy wniosku o przyznanie środków
na realizację zadania inwestycyjnego,
a dla wyżej niewymienionych budynków i tych o powierzchni
o regulowanej temperaturze mniejszej niż 250 m2 – tylko
dokumenty wymienione w pkt b i c.
Uzyskane efekty, wykazane w audycie energetycznym/ świadectwie charakterystyki energetycznej budynku, podlegają
weryfikacji i warunkują uzyskanie ostatecznego rozliczenia
ze środków związanych z funduszem leśnym.
Dokumenty wymienione w ppkt b przekazywane są przez
jednostki organizacyjne LP do właściwej RDLP. Jednostki
niepodlegające RDLP przekazują te dokumenty bezpośrednio do Dyrekcji Generalnej LP.
d) Regionalna Dyrekcja LP przekazuje następujące dokumenty:
– zbiorczą notę księgową (podpisaną przez osoby upoważnione),
– sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym,
rachunkowym dowody księgowe, o których mowa w
pkt 1.3. ppkt b,
– zbiorcze zestawienie do noty obciążeniowej zawierające
następujące elementy: nazwę jednostki, nr noty księgowej
jednostki, datę wystawienia, wartość, sporządził – data,
datę i podpisy osób – sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym, źródło finansowania,
podpisy głównego księgowego i dyrektora RDLP, datę i
miejsce sporządzenia dokumentu, imię i nazwisko sporządzającego.
e) W wypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub
złożenia wyjaśnień, za pośrednictwem RDLP lub bezpośrednio w wpadku jednostek niepodlegających RDLP, występuje się w tym celu do danej jednostki LP (w formie pisma
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej).
f) W wypadku stwierdzenia nieprawidłowej realizacji inwestycji
jednostka LP może nie otrzymać całości bądź części przyznanych środków związanych funduszem leśnym. Decyzję
indywidualną każdorazowo podejmuje Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych.
1.4. WIZYTY MONITORUJĄCE ZADANIA INWESTYCYJNE
Dla ustalenia prawidłowego toku realizacji zadania inwestycyjnego
w trakcie jego realizacji lub po jego zakończeniu może odbyć się
wizyta monitorująca zadanie inwestycyjne w miejscu jego realizacji.
W wizycie monitorującej zadanie inwestycyjne biorą udział
pracownicy Wydziału Infrastruktury DGLP.
Z przeprowadzonej wizyty monitorującej sporządzane jest sprawozdanie (tylko dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych). W
wypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania lub
innych istotnych zastrzeżeń sprawozdanie będzie przekazywane
do innych odpowiednich wydziałów DGLP.
2. Wybór zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w
ramach projektu
Jednostki organizacyjne LP chcące uczestniczyć w projekcie
powinny na rok przed planowanym rozpoczęciem inwestycji
zwrócić się z pisemnym wnioskiem o przyznanie środków związanych z funduszem leśnym na realizację inwestycji w ramach
projektu.
Do projektu „Termomodernizacja budynków PGL LP (…)” można
zgłaszać zadania inwestycyjne polegające na modernizacji energeBILP 7/2018

tycznej budynków posiadających status obiektu niezbędnego do
prowadzenia gospodarki leśnej, będących w zarządzie nadleśnictw
oraz zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym.
2.1. ZAKRES DZIAŁAŃ I AUDYT ENERGETYCZNY
Załącznikiem niezbędnym do wniosku jest audyt energetyczny
obiektu planowanego do termomodernizacji. Audyt energetyczny
nie może być starszy niż sprzed 2 lat (np. dla zadań planowanych
do realizacji w 2019 r. powinien być wykonany nie wcześniej niż
przed dniem 1 stycznia 2017 r.).
Audyt powinien być sporządzony zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Każdorazowo do audytu powinna zostać przygotowana dodatkowa tabela efektów energetycznych i ekologicznych,
podpisana przez audytora energetycznego, która stanowić powinna
załącznik do wniosku.
W ramach projektu możliwe do realizacji są następujące działania:
– ocieplenie obiektów oraz podniesienie szczelności
powietrznej budynków;
– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną;
– modernizacja/wymiana systemów grzewczych i ciepłej wody
użytkowej;
– modernizacja/wymiana źródeł ciepła oraz systemu dystrybucji energii cieplnej w obiektach;
– modernizacja/wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji;
– zastosowanie rekuperacji z odzyskiem ciepła;
– zastosowanie instalacji do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii (w
zakresie zgodnym ze wskazaniami audytu);
– zastosowanie energooszczędnych źródeł światła lub opraw
oświetleniowych, systemów automatycznego sterowania
wydajnością i parametrami oświetlenia, optymalizację czasu
załączania oświetlenia oraz wprowadzenie sekcji oświetleniowych w zależności od przeznaczenia oświetlanych stref i
pomieszczeń (jedynie w budynkach biurowych);
– wprowadzenie systemów kontroli wykorzystania oraz zarządzania energią w budynkach.
W wypadku ulepszeń polegających na poprawie izolacyjności
cieplnej przegród (docieplenie przegród, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej) powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w
przepisach techniczno-budowlanych, obowiązujące od roku 20211.
Przy planowaniu zadań inwestycyjnych należy stosować Zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15
marca 2017 r. w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne LP
budynków mieszkalnych i biurowych z wykorzystaniem drewna i
materiałów drewnopochodnych. Obowiązują również wytyczne
zawarte „Informatorze w sprawie realizacji inwestycji i remontów
budowlanych w PGL LP”, wprowadzonym Zarządzeniem nr 93 z
dnia 17 grudnia 2012 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, przy czym należy mieć na uwadze obowiązek stosowania
powszechnie obowiązującego prawa.
W wypadku budynków mieszkalnych wskazane jest dokładne
przenalizowanie zasadności modernizacji tych budynków, w szczególności w odniesieniu do planowania wysokich nakładów inwestycyjnych i montażu nowych instalacji na cele centralnego ogrzewania,
ciepłej wody użytkowej oraz energii elektrycznej (odnawialne źródła
energii – kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy
ciepła), których koszty eksploatacji pokrywają głównie użytkownicy
obiektu.
Dla zadań mających na celu realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2017 poz. 130)
należy stosować metody obliczeń określone w rozporządzeniu
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wydanym na podstawie art. 18 ust. 1 ww. ustawy, z uwzględnieniem
różnic w sposobie użytkowania tych budynków i ich właściwościach
– tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r.
(Dz. U. 2009 Nr. 43 poz. 346 z poźn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu
remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
W celu modernizacji lub wymiany oświetlenia należy metody
obliczeń określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie
art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1498) oraz uwzględnia się
specyficzne wymagania w zakresie pomiarów, parametrów i jakości
oświetlenia określone w przepisach odrębnych i w Polskich
Normach. Wyniki obliczeń powinny stanowić załącznik do audytu
energetycznego.
Urządzenia do ogrzewania powinny charakteryzować się co
najmniej minimalnym poziomem efektywności energetycznej i
normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21
października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania
wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z
energią. W wypadku zaistnienia konieczności zastosowania kotłów
na paliwa stałe zaleca się umieszczenie w audycie wymogu, aby
kotły takie spełniały wymagania dotyczące ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń i kotłów na paliwa stałe. Stosowane w termomodernizacji urządzenia powinny spełnić wymagania,
jakie od końca 2020 r. będą obowiązywały, i wymagania te powinny
zostać opisane w audycie energetycznym jako wytyczna dla projektanta.
Zastosowanie i dobór wielkości instalacji OZE, jak również urządzeń mikrokogeneracji i mikrotrigeneracji muszą być na etapie
wykonywania audytu energetycznego określone na podstawie
analizy bilansu energetycznego i zapewniać możliwość efektywnego wykorzystania całości energii wytwarzanej z tej instalacji w
budynku. Można rozważać oddawanie do sieci energetycznej
nadwyżek wyprodukowanej energii, ale jedynie po wykazaniu
ekonomicznej opłacalności takiego działania.
W trakcie termomodernizacji zaleca się wykonać tzw. próbę
szczelności powietrznej budynku – należy ją przeprowadzić po
wykonaniu wszystkich powłok szczelnych i przechodzących przez
nie instalacji przy użyciu drzwi nawiewnych (Blower Door).
2.2. FINANSOWANIE ZADAŃ
Zadania inwestycyjne w ramach projektu finansowane są ze
środków związanych z funduszem leśnym przy współudziale środków własnych jednostek Lasów Państwowych.
Finansowaniu ze środków związanych z funduszem leśnym
podlegać mogą wyłącznie koszty związane z modernizacją energetyczną budynku, materiały oraz koszty robocizny, które zostały
wskazane w audycie energetycznym.
Pozostałe koszty powinny stanowić wkład własny jednostki LP,
są to m.in.:
– koszty prac dodatkowych niezwiązane z modernizacją energetyczną budynków (tj. rozbudowy, przebudowy, adaptacje,
wyposażenie, zagospodarowanie terenu itp.);
– koszty opracowania kosztorysów, projektów i dokumentacji;
– koszty uzyskania decyzji administracyjnych oraz ewentualnych ekspertyz;
– koszty nadzoru budowlanego/inwestorskiego;
– koszty innych prac nieokreślonych w audycie energetycznym.
Jednostki organizacyjne LP, którym przy realizacji inwestycji nie
przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, mogą otrzymać
środki finansowe w kwocie brutto, pozostałym jednostkom przysługuje finansowanie w kwocie netto.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr 75 z poźn. zm.).
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Pula środków na dany rok, przeznaczona na realizację zadań
termomodernizacyjnych, zostanie ustalona w trakcie prac nad
prowizorium planu finansowo-gospodarczego LP. Zostanie ona
podzielona zgodnie z przeznaczeniem na realizację:
a) zadań inwestycyjnych w ramach naboru wniosków na dany
rok kalendarzowy w podziale na:
– budynki biurowe, zakładów krajowych, ośrodków LP i innych
obiektów będących w zarządzie LP (80% puli środków na
nowe inwestycje),
– budynki mieszkalne (20% puli środków na nowe inwestycje);
b) zadań inwestycyjnych kontynuowanych, dla których w
poprzednich latach przyznano środki na realizację zadań
termomodernizacyjnych zgodnie z przedłożonymi przez
jednostki wnioskami.
2.3. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW I WYBORU ZADAŃ DO
PROJEKTU
Za wniosek kompletny uważa się wniosek wypełniony na
obowiązującym wzorze wraz ze wszystkimi wymaganymi załączni-

kami (zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszych wytycznych),
pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Dyrekcją Lasów
Państwowych2, przesłany do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w terminie ogłoszonego naboru. Termin naboru będzie przekazany jednostkom LP odrębnym pismem.
Wniosek powinien zostać wypełniony dla każdego z budynków z
osobna. Wyjątkiem mogą być zadania inwestycyjne nierozerwalnie
obejmujące kompleks budynków.
Wnioski na kontynuację zadań inwestycyjnych z roku poprzedniego powinny być składane ponownie w przypadku konieczności
zmiany zakresu rzeczowego zadania bądź zmiany wnioskowanej
kwoty środków funduszu leśnego. W takiej sytuacji należy dołączyć
stosowne uzasadnienie.
2.3.1. Kryteria wyboru zadań do projektu
Wybór inwestycji do projektu na rok kolejny odbywa się w systemie oceny punktowej na podstawie poniższych kryteriów wyboru:

a) Kryteria dostępu
Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

1.

Posiadanie dokumentacji
definiującej zakres modernizacji
energetycznej budynku

Warunkiem spełnienia kryterium jest przedstawienie audytu energetycznego budynku, w którym
zdefiniowany będzie najbardziej optymalny zakres modernizacji energetycznej budynku pod względem ekonomiczno-technicznym

2.

Ujęcie zadania inwestycyjnego
w średniookresowych planach
nakładów jednostki

Warunkiem spełniania kryterium jest ujęcie przez jednostkę LP inwestycji w średniookresowych
planach nakładów jednostki zgodnie z Zarządzeniem nr 11 z dnia 5 kwietnia 2011 r.

3.

Zwiększenie efektywności
energetycznej o minimum 25%
w stosunku do stanu istniejącego

Warunek jest spełniony, gdy jest wykazane, że realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia
efektywności energetycznej termomodernizowanego budynku o minimum 25%.
Powyższa wartość będzie weryfikowana na podstawie przedłożonego audytu energetycznego
budynku i wyliczeń dotyczących energii końcowej

b) Kryteria punktowe
Lp.
1
1.

2.

3.

2
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Nazwa
kryterium

Opis kryterium i zasady oceny

2
3
Gotowość do realizacji projektu 3 pkt – posiadanie wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej oraz przedstawienie
deklaracji jednostki LP o dysponowaniu w momencie rozpoczęcia realizacji inwestycji kompletem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych niezbędnych
do jej realizacji.
Ocena kryterium na podstawie oświadczenia jednostki LP
Stopień zwiększenia
1 pkt – wzrost efektywności energetycznej w przedziale powyżej 25% do 40% (włącznie)
efektywności energetycznej
w stosunku do stanu wyjściowego (dla obiektów objętych ochroną konserwatorską: powyżej
inwestycji
25% do 30% włącznie)
3 pkt – wzrost efektywności energetycznej w przedziale powyżej 40% do 60% (włącznie)
w stosunku do stanu wyjściowego (dla obiektów objętych ochroną konserwatorską: powyżej
30% do 40% włącznie)
5 pkt – wzrost efektywności energetycznej powyżej 60% w stosunku do stanu wyjściowego
(dla obiektów objętych ochroną konserwatorską: powyżej 40%).
Ocena kryterium na podstawie przedłożonego audytu energetycznego budynku i danych z
wniosku o przyznanie środków, na podstawie wyliczeń dotyczących energii końcowej
Nakład środków związanych
Wartość planowanych nakładów środków związanych z funduszem leśnym na jednostkową
funduszem leśnym na jednost- oszczędność energii końcowej (GJ/rok).
kową oszczędność energii
Za osiągniecie wartości X (liczonej jako iloraz wysokości wnioskowanych środków związanych z funduszem leśnym [zł] na roczną oszczędność energii końcowej [GJ/rok]) w ramach
poszczególnych przedziałów zostaną przyznane następujące punkty:
1 pkt – X > 2000
2 pkt – 1500 < X ≤ 2000
3 pkt – 1000 < X ≤ 1500
4 pkt – 500 < X ≤ 1000
5 pkt – X ≤ 500.
Ocena kryterium na podstawie danych przedstawionych we wniosku i audycie energetycznym

Maks.
liczba
punktów
4
3

5

5

Nie dotyczy jednostek niepodlegających RDLP
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2

3

4

4.

Kompleksowość projektu

Ocena na postawie wskazanego w audycie energetycznym najbardziej optymalnego zakresu inwestycji pod względem ekonomiczno-technicznym w podziale na 3 typy działań:
TYP 1 – Termomodernizacja energetyczna budynku,
TYP 2 – Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła lub podłączenie budynku do
sieci nośników ciepła,
TYP 3 – Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.
1 pkt – realizacja jednego z typów działań
2 pkt – realizacja projektu polegającego na termomodernizacji wraz z wykorzystaniem OZE
(1 typ + 3 typ) lub wymiana/modernizacja źródła ciepła wraz z wykorzystaniem OZE (2 typ
+ 3 typ), także wraz z systemem zarządzania energią lub wymianą oświetlenia na energooszczędne
3 pkt – realizacja łącznie trzech typów projektów lub wymiana/modernizacja źródła ciepła
wraz z termomodernizacją (1 typ + 2 typ)
5 pkt – realizacja wszystkich 3 typów działań wraz z systemem zarządzania energią lub
wymianą oświetlenia na energooszczędne.
Ocena kryterium na podstawie przedłożonego audytu energetycznego budynku

5

5.

Wkład środków własnych

Dodatkowe punkty dla zadań, które mają największy wkład własnych środków:
0 pkt – poniżej 15%
1 pkt – 15%–30%
2 pkt – 30%–50%
3 pkt – powyżej 50%.
Ocena kryterium na podstawie danych przedstawionych we wniosku

3

6.

Istotność inwestycji
dla realizacji celów PGL LP

0–3 pkt – przyznawane przez Wydział Infrastruktury DGLP na podstawie oceny istotności
inwestycji dla realizacji celów PGL LP

3

Maksymalna liczba punktów: 24.
Ocenie podlegać będą wyłącznie inwestycje, które spełnią
obowiązujące kryteria dostępu. Inwestycje najwyżej ocenione
zostaną zakwalifikowane do projektu, aż do wyczerpania dostępnej
puli środków przeznaczonych na realizację projektu.
Dyrektor Generalny LP może wskazać, do zakwalifikowania do
projektu, inwestycje mające szczególne znaczenie dla PGL LP.
Inwestycje wskazane w ww. trybie nie podlegają ocenie punktowej.
2.3.2. Lista zadań zakwalifikowanych do projektu i lista rezerwowa
Lista zadań inwestycyjnych do projektu na rok kolejny zostanie
ogłoszona na etapie przygotowywania prowizorium planu finansowo-gospodarczego na rok kolejny.
Inwestycje spełniające kryteria wyboru zadań do projektu, dla
których nie wystarczyło środków finansowych w ramach rocznego

budżetu, zostaną wpisane na listę rezerwową i w wypadku ich zwolnienia, w ramach wygenerowanych oszczędności w projekcie,
mogą zostać włączone do projektu w danym roku. Ujęcie zadania
na liście rezerwowej nie gwarantuje przyznania środków finansowych w roku kolejnym. W wypadku chęci uczestniczenia w projekcie w roku kolejnym należy przedłożyć stosowny wniosek w terminie
naboru.
Wzory dokumentów:
1. Wzór sprawozdania z realizacji zadania w projekcie „Termomodernizacja budynków PGL LP (…)”
2. Wzór oświadczenia ws. podatku VAT
3. Wzór wniosku o przyznanie środków funduszu leśnego wraz z
załącznikami
(Wzorów dokumentów nie drukujemy – przyp. red.).

ZARZĄDZENIE NR 34
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
OR.012.2.2018
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) oraz w związku z § 6 i § 13
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony
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Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.
w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu
Lasy Państwowe,
zarządza się, co następuje:
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§1
W strukturze organizacyjnej Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych tworzy się w ramach Biura Marketingu:
l Zespół Analiz Rynkowych.
						
§2
W załączniku do Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 2018 r. (Regulamin organizacyjny DGLP) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 5 pkt 2 lit a otrzymuje następujące brzmienie:
„a) Biuro Marketingu symbol ZM
w ramach Biura Marketingu funkcjonuje:		
– Zespół Analiz Rynkowych ZM.R”;
2) § 49 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 49. 1. Biuro Marketingu (ZM) – zajmuje się sprawami związanymi z ustalaniem zasad sprzedaży drewna w LP,
analizą rynków, bankiem informacji handlowej oraz
cenami surowca drzewnego. Reprezentuje, w uzgodnionym zakresie, Dyrektora Generalnego w kontaktach z przedstawicielami przemysłu drzewnego w
sprawach związanych ze sprzedażą drewna przez LP,
uzgadnianiem propozycji rozwiązań dotyczących
zasad sprzedaży drewna oraz innych kwestii związanych z handlem drewnem i jego produktami. Prowadzi
zagadnienia dot. racjonalnego pozyskiwania surowca
drzewnego oraz użytków ubocznych. Opracowuje i
aktualizuje normy na surowiec drzewny, zasady jego
pomiaru, ewidencji i oznakowania oraz obrotu
surowcem drzewnym. Prowadzi zagadnienia związane z brakarstwem i szacunkami brakarskimi. Koordynuje funkcjonowanie oraz nadzoruje realizację
zadań przez Zespół Analiz Rynkowych.
Do zadań Biura Marketingu należy w szczególności:
1) ustalanie zasad sprzedaży i marketingu drewna
przez Lasy Państwowe;
2) kształtowanie polityki racjonalnego wykorzystania drewna oraz użytków ubocznych;
3) prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami
kształtowania cen i bieżącej polityki cenowej na
drewno w Lasach Państwowych;
4) prowadzenie całokształtu spraw związanych z
promocją drewna i jego wyrobów;
5) doskonalenie zasad sprzedaży i systemu ustalania cen na drewno w PGL LP;
6) koordynacja działania komórek właściwych
ds. sprzedaży drewna w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych;
7) współpraca z przedstawicielami przemysłu
drzewnego w zakresie zasad sprzedaży drewna;
8) opracowywanie
planu
zagospodarowania
nadwyżek surowca drzewnego w wypadku klęsk
żywiołowych i innych przyczyn oraz podejmowanie działań interwencyjnych w celu likwidowania
zatorów w sprzedaży drewna;
9) ustalanie kierunków rozwoju użytkowania głównego oraz ubocznego;
10) prowadzenie spraw związanych z klasyfikacją i
sortymentacją surowca drzewnego oraz szacunkami brakarskimi;
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11) koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem brakarzy regionalnych;
12) analizowanie działań w zakresie użytkowania
lasu pod kątem zgodności z ustaleniami planów
urządzenia lasu, ustalenie i nadzór nad realizacją rozmiaru użytkowania lasu w poszczególnych
kategoriach cięć;
13) nadzór, koordynacja oraz prowadzenie całokształtu spraw związanych z odbiórką oraz
ewidencją surowca drzewnego, w szczególności
z zasadami jego pomiaru, obliczania miąższości,
znakowania wraz ze sposobami oraz narzędziami do tego służącymi;
14) prowadzenie spraw związanych ze zrywką,
podwozem oraz transportem surowców leśnych;
15) prowadzenie spraw dotyczących legalności
obrotu drewnem (flegt).
2. Zespół Analiz Rynkowych (ZM.R) – funkcjonujący
w ramach Biura Marketingu – realizuje zadania w
następującym zakresie:
1) sporządza bieżące i miesięczne informacje oraz
analizy dotyczące sprzedaży drewna;
2) monitoruje poszczególne branże przemysłu
drzewnego i prowadzi badania rynkowe;
3) współdziała z Wydziałem Analiz Ekonomicznych i
Planowania w zakresie ustalania planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych oraz ustalania
sposobów zapobiegania powstawania należności;
4) prowadzi działania w zakresie tworzenia banku
informacji handlowej;
5) realizuje zadania dot. rozwoju programów SILP
związanych ze sprzedażą drewna, w tym aplikacji internetowych;
6) współpracuje z Zakładem Informatyki Lasów
Państwowych w przedmiocie aplikacji obsługujących sprzedaż drewna w LP;
7) koordynuje działania i nadzoruje działania w
zakresie budowy, utrzymania i rozwoju elektronicznego systemu sprzedaży drewna w LP;
8) sporządza zestawienia i analizy dot. procedur
internetowej sprzedaży drewna”.
§3
Wprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą
obowiązującą od 1 czerwca 2018 roku.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

Załącznik do Zarządzenia nr 34
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 30 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 35
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania zespołu roboczego ds. stworzenia treści zarządzenia
w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa
w Lasach Państwowych
OE.7161.17.2018
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153) oraz
w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe – stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu
Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe – zarządzam, co następuje:
§1
Powołuję zespół roboczy, zwany dalej zespołem, w składzie:
1) Anna Pikus – DGLP – przewodnicząca zespołu,
2) Jacek Zadura – DGLP – koordynator prac zespołu;
– członkowie:
1) Paulina Król – Nadleśnictwo Hajnówka,
2) Magdalena Marchwiak – Nadleśnictwo Wałcz,
3) Ilona Mrowińska – Nadleśnictwo Lubsko,
4) Ewa Wydrzyńska-Scelina – Nadleśnictwo Baligród,
5) Dagny Nowak-Staszewska – Nadleśnictwo Karnieszewice,
6) Barbara Rymaszewska – Nadleśnictwo Świeradów,
7) Witold Ciechanowicz – Nadleśnictwo Gdańsk,
8) Piotr Gruszka – Nadleśnictwo Chojnów,
9) Tomasz Kałamarz – Regionalna Lasów Państwowych w
Krośnie,
10) Łukasz Ławrysz – Nadleśnictwo Białowieża,
11) Wiktor Naturski – Nadleśnictwo Ustroń,
12) Maciej Pawłowski – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie,
13) Michał Wojcieszkiewicz – Nadleśnictwo Żołędowo,
14) Rafał Śniegocki – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Poznaniu,
15) Małgorzata Zbyryt – Nadleśnictwo Waliły.
§2
Zadaniem zespołu jest:
1. Opracowanie treści zarządzenia w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych
ze szczególnym uwzględnieniem:
a) określenia celów, zadań i treści edukacji leśnej jednolitych
dla całych Lasów Państwowych;
b) zapisów regulujących status edukatora leśnego i zakresu
jego obowiązków;
c) modyfikacji „Wytycznych do tworzenia programu edukacji
leśnej społeczeństwa w nadleśnictwie”;
d) zasad prowadzenia sprawozdawczości z zakresu edukacji
leśnej;
e) zbieżności zapisów zarządzenia z komunikatami określonymi Zarządzeniem nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 19 października 2015 r. w sprawie polityki komunikacyjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe.
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§3
Zadaniem przewodniczącego jest:
1) kierowanie pracą zespołu,
2) informowanie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o
postępie prac zespołu.
§4
Przewodniczący zespołu ma uprawnienia do wnioskowania do
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o zwrot kosztów
pobytu oraz przejazdu na posiedzenia zespołu członkom zespołu i
zapraszanym ekspertom spoza Lasów Państwowych.
§5
Zadaniem koordynatora jest koordynowanie prac zespołu, w tym:
– wyznaczanie zadań członkom zespołu,
– wyznaczanie terminów i miejsc spotkań zespołu.
§6
Koordynator zespołu ma uprawnienia do:
1) zbierania informacji mających związek z pracami zespołu,
2) zapraszania do prac zespołu ekspertów spoza Lasów
Państwowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych spoza zespołu.
§7
1. Zespół realizuje swoje zadania w trybie posiedzeń roboczych z
oderwaniem od zajęć służbowych.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
delegujący pracowników będących członkami zespołu zaliczą
koszty ich przejazdów w ciężar działalności swoich jednostek,
natomiast całość kosztów pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) członków zespołu oraz koszty przejazdu i pobytu zapraszanych ekspertów spoza Lasów Państwowych pokryje Dyrekcja
Generalna Lasów Państwowych.
§8
Zespół zakończy prace do dnia 31 grudnia 2018 r.
§9
Przewodniczący zespołu przedstawi Dyrektorowi Generalnemu
Lasów Państwowych projekt zarządzenia w sprawie wytycznych
prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych najpóźniej do dnia 31 stycznia 2019 r.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
		
			

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny
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ZARZĄDZENIE NR 36
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Leśnego Banku Genów Kostrzyca
OR.013.3.2018
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.), w
związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Leśnego
Banku Genów Kostrzyca wprowadza się, następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2) Inwentaryzacja i dokumentowanie różnorodności biologicznej zbiorowisk leśnych i nieleśnych na potrzeby
ochrony ex situ metodami banku genów.”,
b) pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4) Współpraca naukowa w zakresie badań naukowych
z ośrodkami w kraju i za granicą, za zgodą Dyrektora
Generalnego LP.”,
c) pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„7) Realizacja zadań dla jednostek organizacyjnych PGL LP
i innych podmiotów, m.in. w następującym zakresie:”,
d) pkt 7 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) ocena jakości nasion”,
e) pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„8) Prowadzenie edukacji przyrodniczoleśnej oraz
szkoleń”,
f) dodaje się nowy pkt 9 w brzmieniu:
„9) Produkcja materiału sadzeniowego z zebranego wcześniej materiału rozmnożeniowego”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. LBG działa z wykorzystaniem mienia i przedmiotów
mienia oraz praw i obowiązków przekazanych dyrektorowi LBG. Aktywa, powstające w toku prowadzonej działalności, stają się składnikami aktywów LBG.”;
3) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dyrektor LBG na podstawie regulaminu organizacyjnego,
o którym mowa w § 4 ust. 1, określa podział zadań i
kompetencji w LBG.”;
4) w § 8:
a) dotychczasowa treść § 8 stanowi ust. 1,
b) wprowadza się nowe ust. 2, 3 i 4 w brzmieniu:
„2. LBG wykonuje zadania zlecone przez Dyrekcję Generalną
Lasów Państwowych, stanowiące część składową realizacji wspólnego przedsięwzięcia wielu jednostek Lasów
Państwowych, na podstawie zawieranych porozumień.
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3. Sprzedaż produktów i usług na rzecz innych jednostek
Lasów Państwowych odbywa się z zastosowaniem
zasady, że wydatki związane z wytwarzaniem produktów
lub świadczeniem usług w ramach tej działalności nie są
wyższe od ich zakupu poza Lasami Państwowymi.
4. Sprzedaż produktów i usług na rzecz podmiotów poza
Lasami Państwowymi odbywa się na zasadach wolnorynkowych.”;
5) w § 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Integralną częścią planu finansowo-gospodarczego
jest roczny program przewidywanych zadań do realizacji, wynikających z prowadzonej działalności, który
podlega akceptacji przez Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych. Podstawą gospodarki finansowej LBG jest plan finansowo-gospodarczy zawierający w szczególności:”,
b) skreśla się ust. 4 i 5;
6) w § 10:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Członków Rady powołuje Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych spośród kandydatów przedstawionych
przez Dyrektora LBG. W skład Rady wchodzą również
przedstawiciele Dyrektora Generalnego LP.”,
b) dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przewodniczący Rady składa coroczne sprawozdanie z
działalności Rady Dyrektorowi Generalnemu Lasów
Państwowych.”.
§2
Wprowadza się tekst jednolity Zarządzenia nr 55 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Leśnego Banku Genów Kostrzyca z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym zarządzeniem oraz
Zarządzeniem nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zasad funkcjonowania Ośrodka
Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Leśnego Banku Genów
Kostrzyca.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny
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Załącznik do Zarządzenia nr 36
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 7 czerwca 2018 r.
TEKST JEDNOLITY
uwzględniający: Zarządzenie nr 20 Dyrektora Generalnego LP z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie zasad funkcjonowania OKL w Gołuchowie oraz LBG Kostrzyca,
Zarządzenie nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego LP z dnia 24 lipca 2012 r.
w sprawie zasad funkcjonowania Leśnego Banku Genów Kostrzyca
ZARZĄDZENIE NR 55
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 lipca 2012 r.
w sprawie zasad funkcjonowania Leśnego Banku Genów Kostrzyca
EO-0110-1/12
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o
lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.),
w związku z § 6 i § 8 ust. 1 pkt 7 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co
następuje:
§1
1. Leśny Bank Genów Kostrzyca, zwany dalej LBG, utworzony na
mocy Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 29 grudnia 1995 r. (znak: EO-0102-43/95)
w sprawie powołania Leśnego Banku Genów Kostrzyca, jest
działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednostką
organizacyjną Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, nieposiadającą osobowości prawnej, o których mowa w art. 32 ust. 2
pkt 4 wyżej przywołanej ustawy o lasach.
2. Siedzibą LBG jest Miłków, adres: Miłków 300, 58-535 Miłków,
powiat Jelenia Góra, województwo dolnośląskie.
§2
LBG prowadzi działalność produkcyjną i usługową na rzecz
gospodarki leśnej w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach
oraz działalność poza gospodarką leśną. Do podstawowych zadań
LBG należy w szczególności:
1) Realizacja Programu ochrony leśnych zasobów genowych i
hodowli selekcyjnej drzew leśnych oraz ochrona i zachowanie kolekcji szczególnie cennych gatunków drzew,
krzewów oraz zagrożonych i chronionych roślin, dziko występujących na terenie Polski, w szczególności:
a) planowanie, organizacja oraz nadzór nad zbiorami materiału nasiennego z drzew stojących, drzewostanów i pojedynczych obiektów, przeznaczonego do gromadzenia i
przechowywania w LBG Kostrzyca;
b) organizacja zbioru i pozyskanie nasion we własnym
zakresie;

1
2
3
4
5
6
7

2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)
9)

c) przechowywanie przez maksymalny okres, wynikający z
istniejącego stanu wiedzy, zgromadzonych kolekcji;
d) udostępnianie zgromadzonego materiału nasiennego do
celów gospodarczych i naukowych;
e) prowadzenie baz danych o zgromadzonym materiale.
1
Inwentaryzacja i dokumentowanie różnorodności biologicznej zbiorowisk leśnych i nieleśnych na potrzeby ex situ
metodami banku genów.
Realizacja programów ochrony ex situ zagrożonych gatunków
drzew, krzewów i roślin runa leśnego i ich restytucji oraz
innych programów wdrażanych przez Dyrektora Generalnego LP.
2
Współpraca naukowa w zakresie badań naukowych z ośrodkami w kraju i za granicą, za zgodą Dyrektora Generalnego LP.
Wdrażanie nowych technologii i biotechnologii w nasiennictwie i szkółkarstwie leśnym.
Pielęgnacja i utrzymanie arboretum i archiwów klonów.
3
Realizacja zadań dla jednostek organizacyjnych PGL LP i
innych podmiotów, m.in. w następującym zakresie:
a) pozyskanie, przygotowanie do przechowywania oraz przechowywanie materiału nasiennego;
b) przysposobienie nasion do siewu;
c) 4ocena jakości nasion;
d) produkcja biopreparatu mikoryzowego.
5
Prowadzenie edukacji przyrodniczoleśnej oraz szkoleń.
6
Produkcja materiału sadzeniowego z zebranego wcześniej
materiału rozmnożeniowego.

§3
LBG działa z wykorzystaniem mienia i przedmiotów mienia oraz
praw i obowiązków przekazanych dyrektorowi LBG. Aktywa, powstające
w toku prowadzonej działalności, stają się składnikami aktywów LBG.
7

§4
1. LBG działa na podstawie regulaminu organizacyjnego, nadanego przez dyrektora LBG w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych.

Brzmienie zmienione zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 czerwca 2018 r.
Brzmienie zmienione zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 czerwca 2018 r.
Brzmienie zmienione zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 czerwca 2018 r.
Brzmienie zmienione zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 czerwca 2018 r.
Brzmienie zmienione zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 czerwca 2018 r.
Brzmienie zmienione zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 czerwca 2018 r.
Brzmienie zmienione zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 czerwca 2018 r.
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2. 8Nadzór nad działalnością LBG sprawuje Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych.
3. 9skreślony.

4.

15

§5
Dyrektora LBG powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych w oparciu o przepisy ustawy o lasach.
Dyrektor LBG, w ramach prowadzonej działalności w zakresie
gospodarki leśnej i poza gospodarką leśną, reprezentuje Skarb
Państwa w stosunkach cywilnoprawnych z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw do poszczególnych czynności.
Dyrektor LBG nie ma uprawnień do zaciągania kredytów bankowych.
Dyrektor LBG dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy w stosunku do osób zatrudnionych w LBG.
10
Dyrektor LBG na podstawie regulaminu organizacyjnego, o
którym mowa w § 4 ust. 1, określa podział zadań i kompetencji w
LBG.

1.

16

§6
1. W stosunku do pracowników LBG w zakresie stanowisk oraz
zasad wynagradzania mają zastosowanie przepisy Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29
stycznia 1998 roku (z późniejszymi zmianami), z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. W odniesieniu do Dyrektora LBG oraz Zastępcy Dyrektora LBG
w zakresie zasad wynagradzania mają zastosowanie przepisy
dotyczące stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej, o ile osoby na ww. stanowiskach spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w ww. przepisach. W
przypadku braku spełnienia wymagań kwalifikacyjnych dla
stanowisk, o których mowa wyżej, do czasu osiągnięcia tych
wymagań mają zastosowanie przepisy Ponadzakładowego
Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP.

4.
5.

1.
2.

3.
4.
5.

§7
Dyrektor LBG ma prawo do pobierania od kierowników komórek
organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych informacji
niezbędnych do wykonywania zadań LBG.
§ 811
Rozrachunki wewnątrzinstytucjonalne LBG prowadzi z
Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych.
2. 13LBG wykonuje zadania zlecone przez Dyrekcję Generalną
Lasów Państwowych, stanowiące część składową realizacji
wspólnego przedsięwzięcia wielu jednostek Lasów Państwowych, na podstawie zawieranych porozumień.
3. 14Sprzedaż produktów i usług na rzecz innych jednostek Lasów
Państwowych odbywa się z zastosowaniem zasady, że wydatki
związane z wytwarzaniem produktów lub świadczeniem usług w
ramach tej działalności nie są wyższe od ich zakupu poza
Lasami Państwowymi.
1.
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2.
3.

Sprzedaż produktów i usług na rzecz podmiotów poza Lasami
Państwowymi odbywa się na zasadach wolnorynkowych.
§9
Integralną częścią planu finansowo-gospodarczego jest roczny
program przewidywanych zadań do realizacji, wynikających z prowadzonej działalności, który podlega akceptacji przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Podstawą gospodarki finansowej LBG
jest plan finansowo-gospodarczy zawierający w szczególności:
1) zadania rzeczowe,
2) przychody ze sprzedaży,
3) koszty planowanej działalności,
4) wynik finansowy.
17
Plan, o którym mowa w ust. 1, jest zatwierdzany w drodze decyzji
przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i wchodzi w
skład planu finansowo-gospodarczego PGL Lasy Państwowe.
LBG pokrywa swoje koszty z przychodów uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług na rzecz jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych i innych podmiotów.
18
skreślony.
19
skreślony.

§ 10
1. Organem doradczym Dyrektora LBG jest Rada Naukowa, powoływana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na
okres 4 lat.
2. 20Członków Rady powołuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych spośród kandydatów przedstawionych przez Dyrektora
LBG. W skład Rady wchodzą również przedstawiciele Dyrektora
Generalnego LP.
3. Przewodniczącego Rady wybierają członkowie na pierwszym
posiedzeniu.
4. Przewodniczący opracowuje regulamin funkcjonowania Rady i
przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Lasów
Państwowych.
5. 21Przewodniczący składa coroczne sprawozdanie z działalności
Rady Dyrektorowi Generalnemu LP.
§ 11
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc:
1) Zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad funkcjonowania Leśnego Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie.
2) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Leśnego Banku Genów Kostrzyca.
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem
§ 11 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia
podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

Brzmienie zmienione zarządzeniem nr 20 Dyrektora Generalnego LP z dnia 29 marca 2016 r.
Skreślony zarządzeniem nr 20 Dyrektora Generalnego LP z dnia 29 marca 2016 r.
Brzmienie zmienione zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 czerwca 2018 r.
11
Brzmienie zmienione zarządzeniem nr 20 Dyrektora Generalnego LP z dnia 29 marca 2016 r.
12
Brzmienie zmienione zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 czerwca 2018 r.
13
Nowy ust. wprowadzony zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 czerwca 2018 r.
14
Nowy ust. wprowadzony zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 czerwca 2018 r.
15
Nowy ust. wprowadzony zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 czerwca 2018 r.
16
Brzmienie zmienione zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 czerwca 2018 r.
17
Brzmienie zmienione zarządzeniem nr 20 Dyrektora Generalnego LP z dnia 29 marca 2016 r.
18
Skreślony zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 czerwca 2018 r.
19
Skreślony zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 czerwca 2018 r.
20
Brzmienie zmienione zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 czerwca 2018 r.
21
Nowy ust. wprowadzony zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 czerwca 2018 r.
8
9

10
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ZARZĄDZENIE NR 38
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałych dyżurów
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
GN.2601.2.2018
Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej1, w
wykonaniu zadań określonych w § 6 ust. 2 Zarządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie systemu stałych
dyżurów Ministra Środowiska2, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe3, mając na względzie bezkolizyjną realizację nałożonych na Lasy Państwowe zadań
obronnych, zarządzam, co następuje:
§1
1. Ustalam zasady tworzenia i funkcjonowania stałych dyżurów w
wymienionych poniżej jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe:
1) Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
2) regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych,
3) nadleśnictwach,
4) Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych,
5) Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych,
6) Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych,
7) Leśnym Banku Genów Kostrzyca,
8) Ośrodku Kultury Leśnej,
9) Ośrodku Techniki Leśnej,
10) Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych,
11) zakładach o zasięgu regionalnym.
§2
1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) jednostkach organizacyjnych – rozumie się przez to: Dyrekcję
Generalną Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów
Państwowych, nadleśnictwa;
2) zakładach – rozumie się przez to: zakłady o zasięgu krajowym
nadzorowane bezpośrednio przez Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych i zakłady o zasięgu regionalnym nadzorowane przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych;
3) kierownikach jednostek organizacyjnych – rozumie się przez
to: Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dyrektorów
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczych;
4) kierownikach zakładów – rozumie się przez to kierowników
zakładów o zasięgu krajowym i kierowników zakładów o
zasięgu regionalnym;
5) stałym dyżurze – rozumie się przez to całodobową służbę
dyżurną utworzoną w celu przekazywania informacji i decyzji
w sprawach, o których mowa w § 4;
6) punkcie kontaktowym stałego dyżuru – rozumie się przez to
stanowisko pracy powołane w celu przekazywania informacji
i decyzji w sprawach, o których mowa w § 7 ust. 3.

1

2
3

§3
1. Stałe dyżury w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe, o których mowa w § 1 ust. 1, wchodzą w skład systemu
stałych dyżurów utworzonego przez Ministra Środowiska.
2. Stałe dyżury Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe obejmują:
1) stały dyżur w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
2) stałe dyżury w jednostkach organizacyjnych,
3) punkty kontaktowe stałych dyżurów w zakładach.
3. Stałe dyżury, o których mowa w ust. 2, tworzy się w celu:
1) decyzji organów uprawnionych do uruchamiania zadań
ujętych w Planie operacyjnym funkcjonowania działu administracji rządowej środowisko w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
2) uruchamiania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa
państwa procedur związanych z podwyższaniem gotowości
obronnej;
3) zapewnienia Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych warunków do całodobowego kierowania realizacją
zadań przekazanych do wykonania przez Ministra Środowiska, w szczególności zadań operacyjnych;
4) przekazywania podjętych decyzji Dyrektora Generalnego LP
w sprawach wymienionych w ppkt 1 i 2 do jednostek organizacyjnych;
5) zbierania i gromadzenia informacji o aktualnej sytuacji w LP,
informowania o niej Dyrektora Generalnego LP oraz składania
meldunków sytuacyjnych i dobowych do stałego dyżuru MŚ.
§4
1. Zadania wykonywane w ramach stałych dyżurów Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obejmują:
1) uruchamianie procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, zadań określonych w planie operacyjnym funkcjonowania w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
2) przekazywanie zadań wynikających z wprowadzenia
wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz zadań
operacyjnych kierownikom jednostek organizacyjnych i
zakładom.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizuje się poprzez:
1) przyjmowanie i przekazywanie kierownikom jednostek organizacyjnych informacji o wydarzeniach, które mogą mieć
wpływ na bezpieczeństwo państwa oraz funkcjonowanie
jednostek organizacyjnych;
2) przyjmowanie informacji o wydarzeniach w LP, które mogą
mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa i przekazywanie ich
Ministrowi Środowiska;

Art. 18 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430) stanowi, że Ministrowie organizują wykonywanie zadań w ramach powszechnego
obowiązku obrony przez podlegle ministerstwa, podporządkowane i nadzorowane jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorców, dla których są organami założycielskimi.
Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska z 2017 r. poz. 22.
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 Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
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3) uruchamianie zadań operacyjnych określonych w planach
operacyjnych funkcjonowania jednostek organizacyjnych w
warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny i innych zadań związanych z
bieżącą działalnością PGL LP;
4) współdziałanie z organami, instytucjami i służbami odpowiedzialnymi za informowanie o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego;
5) ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach bezpieczeństwa
powszechnego;
6) przekazywanie uprawnionym osobom informacji dotyczących
przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.
§5
Funkcjonowanie stałych dyżurów w jednostkach organizacyjnych i zakładach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe nadzoruje kierownik komórki organizacyjnej właściwej
do spraw obronnych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§6
1. Za utworzenie i funkcjonowanie stałych dyżurów w kierowanych
przez siebie jednostkach organizacyjnych odpowiadają kierownicy tych jednostek.
2. Utworzenie stałego dyżuru obejmuje w szczególności:
1) określenie:
a) składu osobowego stałego dyżuru,
b) miejsca pełnienia stałego dyżuru,
c) zadań osób pełniących stały dyżur,
d) zabezpieczenia logistycznego stałego dyżuru;
2) opracowanie dokumentacji stałego dyżuru;
3) wyposażenie w niezbędne systemy łączności i systemy teleinformatyczne;
4) wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe;
5) zapewnienie ochrony, w tym ochrony fizycznej, teleinformatycznej, oraz ciągłości działania stałego dyżuru;
6) zapewnienia miejsca do odpoczynku.
3. Osoby wyznaczone do pełnienia służby stałego dyżuru powinny
posiadać upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych
o klauzuli „zastrzeżone” wydane na podstawie ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zm.).
§7
1. Za funkcjonowanie punktów kontaktowych stałych dyżurów w
kierowanych przez siebie zakładach odpowiadają kierownicy
tych zakładów.
2. Utworzenie stałego dyżuru pełnionego metodą punktu kontaktowego obejmuje:
1) określenie:
a) składu osobowego,
b) zadań osób pełniących stały dyżur w punkcie kontaktowym;
2) opracowanie dokumentacji stałego dyżuru pełnionego
metodą punktu kontaktowego;
3) wyposażenie w niezbędne systemy łączności i systemy teleinformatyczne.
3. Do zadań punktów kontaktowych stałych dyżurów należy:
1) zapewnienie całodobowego telefonicznego kontaktu ze
stałym dyżurem jednostki nadrzędnej przez dyżur telefoniczny w godzinach pracy i po godzinach pracy;
2) współdziałanie z organami, instytucjami i służbami odpowiedzialnymi za informowanie o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego;
3) ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach bezpieczeństwa
powszechnego;
4) przekazywanie informacji o zagrożeniu pożarowym i innych;
5) przekazywanie informacji o zdarzeniach mogących mieć
wpływ na bezpieczeństwo państwa, które wystąpiły na
terenie zakładu lub w jego sąsiedztwie;
6) znajomość miejsca pobytu kierownika zakładu.
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§8
1. Dokumentację stałego dyżuru prowadzą:
1) w stanie stałej gotowości obronnej państwa:
a) w jednostkach organizacyjnych pracownicy prowadzący
sprawy związane z realizacją zadań obronnych,
b) w zakładach kierownik zakładu lub upoważniona przez
niego osoba;
2) po uruchomieniu stałego dyżuru w stanie gotowości obronnej
państwa czasu kryzysu i w stanie gotowości obronnej
państwa czasu wojny:
a) w jednostkach organizacyjnych – starszy dyżurny,
b) w zakładach – wyznaczeni pracownicy spośród obsady
stałego dyżuru.
§9
1. Dokumentację stałego dyżuru jednostek organizacyjnych stanowią:
1) Instrukcja pełnienia stałego dyżuru,
2) Dziennik ewidencji przyjętych i przekazanych informacji i
decyzji.
2. Instrukcja pełnienia stałego dyżuru powinna zawierać:
1) postanowienia ogólne;
2) cel organizacji stałego dyżuru;
3) strukturę organizacyjną stałego dyżuru;
4) zasady i procedury uruchamiania i powoływania stałego
dyżuru;
5) procedury podnoszenia gotowości obronnej w ramach
stałego dyżuru;
6) procedury uruchamiania zadań operacyjnych w ramach
stałego dyżuru;
7) wykaz telefonów, w tym komórkowych, i adresów poczty
elektronicznej osób funkcyjnych w jednostce organizacyjnej;
8) wykaz koordynatorów zadań operacyjnych;
9) wykaz pracowników wyznaczonych do pełnienia stałego
dyżuru;
10) zadania realizowane w ramach stałego dyżuru;
11) grafik pełnienia służby;
12) miejsce pełnienia służby (numer pomieszczenia);
13) wykaz pracowników jednostki organizacyjnej, ich adresy,
telefony domowe i komórkowe;
14) plan powiadamiania pracowników w miejscu pracy;
15) wykaz numerów telefonów osób odpowiedzialnych za
uruchomienie stałego dyżuru w nadzorowanych jednostkach
organizacyjnych i stałych dyżurów pełnionych metodą punktów kontaktowych w zakładach (służbowych, domowych,
komórkowych);
16) tabelę sygnałów powszechnego ostrzegania i alarmowania;
17) wypis z tabeli realizacji zadań operacyjnych jednostki organizacyjnej,
18) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego;
19) plan ewakuacji.
§ 10
1. Dokumentację punktu kontaktowego stałych dyżurów w zakładach stanowią:
1) Instrukcja funkcjonowania stałego dyżuru,
2) Dziennik ewidencji przekazanych informacji i decyzji.
2. Instrukcja funkcjonowania stałego dyżuru pełnionego metodą
punktu kontaktowego określa:
1) postanowienia ogólne;
2) zadania realizowane przez stały dyżur pełniony metodą
punktu kontaktowego;
3) zasady i procedury uruchamiania i odwoływania stałego
dyżuru pełnionego metodą punktu kontaktowego;
4) wykaz telefonów stałego dyżuru jednostki nadrzędnej;
5) wykaz telefonów kierownictwa jednostki nadrzędnej;
6) wykaz danych kontaktowych stałych dyżurów w urzędach
współdziałających;
7) wykaz telefonów, w tym komórkowych, i adresów e-mail osób
funkcyjnych zakładu;
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8) wykaz pracowników wyznaczonych do pełnienia stałego
dyżuru w punkcie kontaktowym;
9) tabelę sygnałów powszechnego ostrzegania i alarmowania;
10) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zakładu;
11) plan ewakuacji zakładu.

§ 13
Pracownicy wyznaczeni do pełnienia stałych dyżurów i dyżurów
w punktach kontaktowych podlegają szkoleniu w ramach szkolenia
obronnego zgodnie z planem szkolenia PGL LP na dany rok kalendarzowy.

§ 11
1. Stałe dyżury uruchamia się w wypadku wprowadzenia wyższych
stanów gotowości obronnej państwa, zgodnie z harmonogramami przedsięwzięć realizowanych w czasie osiągania wyższych
stanów gotowości obronnej państwa, zawartymi w planach
operacyjnych funkcjonowania jednostek organizacyjnych (wyciągami z tych planów).
2. Stałe dyżury uruchamiają na polecenie ustne (telefoniczne) lub
pisemne (w formie pisemnej decyzji) Ministra Środowiska –
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych lub osoby przez niego
upoważnione.
3. O uruchomieniu lub odwołaniu stałych dyżurów Dyrektor Generalny Lasów Państwowych lub osoba przez niego upoważniona
informuje Ministerstwo Środowiska.

§ 14
1. Sprawdzenie gotowości do działania stałego dyżuru i punktów
kontaktowych następuje w ramach:
1) kontroli wykonywania zadań obronnych,
2) treningów praktycznego działania ujętych w „Planie szkolenia
PGL LP” na dany rok kalendarzowy.

§ 12
1. Stały dyżur pełniony jest w systemie zmianowym.
2. Stały dyżur pełnią co najmniej dwie osoby.
3. Stały dyżur w punkcie kontaktowym pełniony jest w sekretariacie
lub przez wyznaczoną przez kierownika osobę – w czasie pracy
w miejscu pracy, a po godzinach pracy – w miejscu zamieszkania.

§ 15
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania i podlega podaniu do
wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym
Lasów Państwowych.
§ 16
Traci moc Zarządzenie nr 23 Dyrektora Generalnego LP z dnia
9 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałych
dyżurów w PGL LP.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

DECYZJA NR 90
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na organizację
wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej pod nazwą własną
„XIX Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację”
organizowanej przez Nadleśnictwo Bytów
GK.166.8.2018
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3
pkt 1a ustawy o lasach3, a także w § 8 ust. 2 pkt 44 ww. Statutu –
postanawiam, co następuje:
§1
W nawiązaniu do przesłanego przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku wniosku w dniu 15 maja br.,
znak: DM.0610.9.2018MSK, na podstawie Zarządzenia nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie
Leśnym Lasy Państwowe, znak: GK.166.3.2016 (z późn. zm.), wyrażam zgodę na zorganizowanie przez Nadleśnictwo Bytów wielofunk-

1

2

3

4

cyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „XIX Mistrzostwa
Polski Leśników w Biegu na Orientację”, szczegółowo opisanej w cytowanym wniosku i zobowiązuję:
1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Bytów do organizacji imprezy oraz
do sporządzenia sprawozdania z powyższej imprezy pracowniczej zgodnie z przytoczonym wyżej zarządzeniem.
2. Wyznaczam Nadleśnictwo Bytów jako jednostkę wiodącą, której
zakres działań w powyższym zakresie określa § 12 i § 13 powyższego Zarządzenia nr 15.
3. Nadleśniczego Nadleśnictwa Bytów do współdziałania z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku w zakresie
organizacji powyższej imprezy w ramach Porozumienia regulującego zakres zadań, system rozliczeń finansowych i odpowiedzialności wynikającej z prac organizacyjnych powyższej
imprezy.

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 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.
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
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4. Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych do archiwizacji w celach
kontrolingowych sprawozdania z zorganizowanej imprezy
pracowniczej.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§2
Niniejszą decyzję otrzymują: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Bytów, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

DECYZJA NR 93
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie zlecenia Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
realizacji usługi badawczej pn.: „Badanie wybranych grup owadów na stałych powierzchniach prognostycznych
oraz ocena i prognoza stanu zagrożenia lasu”
OR.5001.4.1.2018
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 pn.: „Badanie wybranych grup
owadów na stałych powierzchniach prognostycznych oraz
ocena i prognoza stanu zagrożenia lasu” należy zlecić Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zgodnie z
ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone w umowie:
a) okres realizacji badań – około 48 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem – 650 000 zł brutto, w tym na
2018 rok – 150 000 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 oraz przez podmioty spoza
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu
do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie
w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

Art. 33. ust. 1 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 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
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 2017 r. poz. 788 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 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 7/2018

19

DECYZJA NR 94
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją
w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
OR.0180.2.2018
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o
lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.), w
związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe – w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych, określonych m.in. przepisem art. 33 ust. 3 pkt 1a
ustawy o lasach, a także § 3 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącej
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia
Instrukcji kancelaryjnej oraz Instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, postanawiam, co
następuje:
§1
1. Z dniem 16 kwietnia 2018 r. wprowadza się system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) jako podstawowy
system kancelaryjny dokumentujący przebieg załatwiania i
rozstrzygania spraw w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Szczecinie.
2. Dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw
jest prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego systemu
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego (EZD PUW) zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
3. Sprawy niezakończone, które były prowadzone w sposób tradycyjny, po wskazaniu systemu EZD dalej prowadzone są w
systemie tradycyjnym.
§2
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie zobowiązuję do dostosowania wewnętrznych uregulowań
obowiązujących w biurze Regionalnej Dyrekcji LP do elektronicznego zarządzania dokumentacją, w szczególności do wskazania:
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1) wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w biurze RDLP
poprzez określenie klas z jednolitego rzeczowego wykazu
akt PGL LP, które będą prowadzone w systemie tradycyjnym;
2) zakresu dostępu do danych zawartych w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), niezbędnego do
pełnienia obowiązków służbowych przez poszczególnych
pracowników biura RDLP;
3) koordynatora czynności kancelaryjnych – pracownika odpowiedzialnego za bieżący nadzór nad funkcjonowaniem
systemu EZD.
§3
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie podejmuje decyzję w zakresie wprowadzania elektronicznego
zarządzania dokumentacją z wykorzystaniem informatycznego
narzędzia EZD PUW jako podstawowego systemu kancelaryjnego
w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych w porozumieniu z
właściwymi komórkami organizacyjnymi Dyrekcji Generalnej LP.
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 16 kwietnia 2018 r.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny
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DECYZJA NR 96
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie przyznania nagród i wyróżnień
w poszczególnych kategoriach Nagrody Loreta
GD.M.0611.1.2018
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, zwanej dalej ustawą, w związku z § 6 Statutu Lasów
Państwowych2 – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, wynikającego z obowiązku inicjowania, organizowania oraz koordynowania przedsięwzięć na rzecz ochrony
lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa (art. 33 ust. 3
pkt 3 ustawy3) oraz organizowania wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (art. 33 ust. 3 pkt 84),
zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia
Nagrody Adama Loreta oraz zgodnie z Decyzją nr 323 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 2017 r. w
sprawie kolejnej edycji Nagrody Lasów Państwowych im. Adama
Loreta za rok 2017, mając na względzie, że uprawnionym obszarem działalności Lasów Państwowych (dalej LP) jest tzw. miękki
rozwój, obejmujący m.in. kształtowanie wizerunku LP, otoczenia
kooperacyjnego LP oraz podnoszenie funkcjonalności LP – postanawiam, co następuje:
§1
1. Na wniosek Kapituły Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta przyznaję nagrody główne i wyróżnienia
następującym osobom:
1) W kategorii I: najlepsze zrealizowane przedsięwzięcie (zrealizowany zbiór przedsięwzięć) w zakresie popularyzacji,
ochrony i doskonalenia trwale zrównoważonej gospodarki
leśnej oraz modelu organizacyjno-prawnego polskiego leśnictwa:
a) Nagroda główna – Bogdan Adam Miszczak – Telewizja
Obiektyw Krosno za realizację dokumentów fabularyzowanych „Czas leśnych kurierów” i „Jako w niebie tak i w
Komańczy” oraz promocję historycznych aspektów leśnictwa w Bieszczadach (cykl „Historyczny Pejzaż Podkarpacia”) (20 000,00 zł);
b) Wyróżnienia:
l dr hab. Dorota Hilszczańska, prof. dr hab. Zbigniew
Sierota, dr inż. Monika Małecka, dr inż. Aleksandra
Rosa-Gruszecka, mgr inż. Hanna Szmidla, mgr Marta
Siebyła – za wdrażanie koncepcji zakładania ogrodów
truflowych w ramach między innymi promowania
produktów polskich lasów oraz promowanie marki
Lasów Państwowych na arenie krajowej i międzynarodowej (10 000,00 zł),
l lek. wet. Mieczysław Hławiczka – za działalność popularyzującą model ochrony przyrody w polskich lasach w
aspekcie restytucji, hodowli i ochrony żubra (10 000,00 zł),
l Sabina Tworek, Anna Twardy – za organizację plebiscytu na „Bieszczadzkiego Leśnika 2017 roku”, którego

1

2

3

4

celem było pokazanie osób zaangażowanych w 2017
roku w pracę na rzecz lasów” (10 000,00 zł).
2) W kategorii II: najbardziej doniosła, z punktu widzenia wiedzy
podstawowej lub/oraz przydatności praktycznej, zakończona
i zrealizowana na terytorium RP praca naukowa dotycząca
szeroko rozumianego leśnictwa:
a) Nagroda główna – prof. dr hab. Barbara Głowacka za wieloaspektowe badania naukowe wdrażające skuteczne metody
oraz nowe środki i techniki ochrony lasu (20 000,00 zł);
b) Wyróżnienia:
l dr inż. Ireneusz Olejarski i dr inż. Jan Łukaszewicz – za
pracę badawczą pt. „Ocena różnych wariantów zagospodarowania pożarzyska w Rudach Raciborskich na
tle zachodzących zmian siedliskowych” (10 000,00 zł),
l prof. dr hab. inż. Jarosław Socha – za pracę naukową
pt. „Aktualna i potencjalna produkcyjność siedlisk
leśnych Polski dla głównych gatunków lasotwórczych”
(10 000,00 zł),
l prof. dr hab. inż. Stanisław Małek z zespołem – za
opracowanie naukowe pt. „Optymalizacja produkcji
sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w wybranych szkółkach kontenerowych” (10 000,00 zł).
3) W kategorii III: Człowiek Roku Polskich Lasów:
a) Nagroda główna – prof. dr hab. Andrzej Grzywacz za
wieloletnią działalność na rzecz leśnictwa i ochrony leśnej
przyrody, nauk leśnych oraz dla dobra Lasów Państwowych (20 000,00 zł).
§2
Dodatkowo laureatom, którym przyznano nagrody główne w
poszczególnych kategoriach, zostaną wręczone statuetki Adama
Loreta.
§3
1. Koszty nagród finansowych, statuetek i aktów przyznania nagród
pokrywa Centrum Informacyjne Lasów Państwowych z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym.
2. Nagrody finansowe zostaną przekazane nagrodzonym po
obchodach Święta Lasu, przelewem na wskazane przez nich
konta, zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
Powołany przepis stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w szczególności inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów,
racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
Powołany przepis stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w szczególności organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych.

BILP 7/2018

21

DECYZJA NR 102
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie prowadzenia okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt
i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów na terenie Puszczy Białowieskiej
ZP.I.720.1.11.2018
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 obowiązków Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, określonych m.in. w art. 33 ust. 3
pkt 1a, pkt 3–4 i pkt 8 oraz w art. 56 ust. 2 ustawy3 – mając na
względzie § 5 Zarządzenia nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie (1) oceny procesu
stanowienia obszarów Natura 2000, obejmujących grunty w zarządzie
Lasów Państwowych oraz oceny planów zadań ochronnych dla tych
obszarów, (2) sporządzania planów urządzenia lasu pełniących
również funkcje planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
oraz (3) ustalenia systemu okresowej powszechnej inwentaryzacji
gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji
wybranych cech biotopów, mających znaczenie dla oceny stanu lasów
oraz prognozowania zmian w ekosystemach leśnych (ZP.720.3.2016),
a także Decyzję nr 336 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie prowadzenia okresowej
powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów na terenie Puszczy Białowieskiej (ZP.722.15.2016) – postanawiam, co następuje:

1

2

3

§1
Zatwierdzam notatkę służbową nr 1 z dnia 8 czerwca 2018 r.
aktualizującą metodykę i zakres inwentaryzacji przyrodniczej w
roku 2018 na terenie Puszczy Białowieskiej, stanowiącą załącznik
do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega
niezwłocznemu upublicznieniu także w Biuletynie Informacji
Publicznej LP.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 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.
Powołane przepisy ustawy o lasach stanowią, 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” (art. 33 ust. 3 pkt 1a); „inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa” (art. 33 ust. 3 pkt 3); „organizuje planowanie urządzeniowe w lasach i prognozowanie w leśnictwie (art. 33 ust. 3 pkt 4); „organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych” (art. 33
ust. 3 pkt 8); dysponuje środkami związanymi z funduszem leśnym (art. 56 ust. 2).

DECYZJA NR 103
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej
imprezy pracowniczej pod nazwą własną „XI Mistrzostwa Polski Leśników w Piłce Siatkowej”
organizowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinku
GK.166.10.2018
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora

Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33
ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach3, a także w § 8 ust. 2 pkt 44
ww. Statutu – postanawiam, co następuje:

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
2
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3
Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
1
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§1
W nawiązaniu do przesłanego przez Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku wniosku z dnia 30
maja br., znak: DM.0610.19.2018.MSK, na podstawie Zarządzenia
nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca
2016 roku w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, znak:
GK.166.3.2016 (z późn. zm.), wyrażam zgodę na zorganizowanie
przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinku
wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „XI
Mistrzostwa Polski Leśników w Piłce Siatkowej”, szczegółowo
opisanej w cytowanym wniosku i zobowiązuję:
1. Dyrektora RDLP w Szczecinku do organizacji imprezy oraz do
sporządzenia sprawozdania z powyższej imprezy pracowniczej
zgodnie z przytoczonym wyżej zarządzeniem.

2. Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych do archiwizacji w celach kontrolingowych sprawozdania z zorganizowanej imprezy pracowniczej.
§2
Niniejszą decyzję otrzymują: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Szczecinku, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

DECYZJA NR 104
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia orientacyjnego jednostkowego kosztu netto na 1 ha prac dotyczących sporządzenia
uproszczonego planu urządzenia lasu przewidzianego do dofinansowania ze środków funduszu leśnego w 2019 roku
ZU.6007.6.2018
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach1, w związku z § 6
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2,
w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z uprawnienia i obowiązku tego organu, określonego w art. 56 ust. 2 ustawy o lasach3, mając na względzie, że:
1) uprawnionym obszarem działalności Lasów Państwowych
jest m.in. wspomaganie administracji publicznej w wypełnianiu jej obowiązków;
2) występujące zaległości w zakresie tworzenia uproszczonych
planów urządzenia lasu, o których mowa w tytule zarządzenia,
zwanych dalej planami uproszczonymi lub w liczbie pojedynczej
planem uproszczonym, stwarza istotne trudności w wypełnianiu
przez Lasy Państwowe między innymi obowiązku prowadzenia
banku danych o lasach wszystkich form własności;
3) przepis art. 58 ust. 3a pkt 5 ustawy o lasach4 stwarza możliwość sporządzania planów urządzenia lasu z wykorzystaniem w tym celu środków związanych z funduszem leśnym,
pochodzących z realizacji:
a) należności, kar i opłat oraz należności z tytułu wyłączenia
z produkcji gruntów leśnych, będących lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa lub znajdującymi się w
użytkowaniu wieczystym parków narodowych, jak również
b) odszkodowań z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów
niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych,
		 zwanych dalej środkami funduszu leśnego –
– zarządzam, co następuje:
§1
1. W wykonaniu § 4 Zarządzenia nr 49 Dyrektora Generalnego LP
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczania środków
związanych z funduszem leśnym na sporządzanie uproszczo-

nych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2
ustawy o lasach, ustala się orientacyjny koszt prac urządzeniowych na 1 ha lasu dotyczących sporządzenia uproszczonego
planu urządzenia lasu przewidzianego do dofinansowania ze
środków związanych z funduszem leśnym w 2019 roku.
2. Orientacyjny koszt jednostkowy o którym mowa w ust. 1,
stosuje się do oceny i rankingowania wniosków, o których
mowa w § 3 zarządzenia nr 49 Dyrektora Generalnego LP
z 17 listopada 2016 r., złożonych przez starostwa do Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych w terminie do dnia 30 września 2018 roku.
3. Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji określa orientacyjny koszt
jednostkowy netto na 1 ha prac urządzeniowych w 2019 roku dla
poszczególnych starostw. (Załącznika nie drukujemy – przyp. red.).
§2
Ilekroć w niniejszej decyzji jest mowa o:
1) staroście – należy przez to również rozumieć prezydenta miasta
działającego na prawach powiatu,
2) planie uproszczonym – należy przez to rozumieć również aneks
do planu uproszonego, powstałego z wykorzystaniem środków
funduszu leśnego.
§3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i po raz
pierwszy ma zastosowanie do uproszczonych planów urządzenia
lasu, dofinansowanych ze środków związanych z funduszem
leśnym w 2019 roku.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

Art. 33 ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określa, że w wykonaniu zadań ustawy o lasach Dyrektor Generalny wydaje decyzje i zarządzenia
obowiązujące w Lasach Państwowych.
3
Art. 56 ust. 2 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny dysponuje środkami funduszu leśnego.
4
Art. 58 ust. 3a pkt 5 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny LP może przeznaczyć środki funduszu leśnego na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzanych na zlecenie starostów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych.
1
2
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DECYZJA NR 105
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Decyzji nr 328 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie kontynuowania finansowania w roku 2018 realizacji przedsięwzięć drogowych,
zmiany Decyzji nr 73 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie kontynuowania finansowania w roku 2018 realizacji przedsięwzięć drogowych,
zmiany Decyzji nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2018 nowych przedsięwzięć drogowych, finansowanych
z wykorzystaniem środków funduszu leśnego, polegających na budowie lub przebudowie dróg wewnętrznych,
będących drogami leśnymi oraz budowie, przebudowie lub istotnym remontowaniu drogowej infrastruktury technicznej
w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej
OB.770.2.2018
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, zwanej dalej ustawą o lasach, w związku z § 6 Statutu
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w
wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
wynikających z uprawnień i obowiązków Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, określonych w:
1) art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz
koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasu, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa;
2) art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;
3) ar. 56 ust. 2 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych dysponuje środkami związanymi z funduszem leśnym –
– mając na względzie: (1) postanowienia § 22 ust. 7 Zarządzenia
nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca
2017 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych, z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych o charakterze infrastrukturalnym,
mających związek z gospodarką leśną lub inną uprawnioną działalnością Lasów Państwowych, z uwzględnieniem zintegrowania tych
przedsięwzięć z działalnością Lasów Państwowych w zakresie
wspomagania administracji publicznej (znak sprawy: EI.770.3.2018),
zwanego dalej Zarządzeniem nr 22/2017; (2) a także wystąpienia
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 23
kwietnia 2018 r. i 4 czerwca 2018 r. oraz wystąpienia Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z dnia 6 czerwca 2018 r.,
postanawiam, co następuje:
§1
1. W załączniku nr 3 do Decyzji nr 328 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 28 grudnia 2017 r. w zadaniu ujętym
pod pozycją nr 11: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1004
Zaklików – Borów” zmianie ulega kwota dofinansowania, która
obecnie wynosi 346 000 zł.

1

2

2. W załączniku nr 3 do Decyzji nr 73 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 6 kwietnia 2018 r. w zadaniu ujętym
pod pozycją 5: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Grębów
– Stany na odcinku od km 8+806 do km 14+417,30”, zmianie
ulega kwota dofinansowania, która obecnie wynosi 933 200 zł.
3. Ze względu na rezygnację z realizacji zadania ujętego w załączniku nr 3 do Decyzji nr 328 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 28 grudnia 2017 r. pod pozycją 10: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2713L Zaklików – Borów”, uruchomione zostaje do realizacji zadanie ujęte w załączniku nr 2 do
Decyzji nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z
dnia 6 kwietnia 2018 r. pod pozycją nr 6 z listy wniosków rezerwowych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z
budową chodnika ul. Zagórska w Suchedniowie”, które dofinansowane zostaje kwotą 155 000 zł.
§2
1. Stosownie do § 22 ust. 2 Zarządzenia nr 22/2017 zobowiązuję
Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Dęba do przygotowania
projektu aneksu do porozumienia nr 50/2017 w sprawie realizacji
wspólnego przedsięwzięcia publicznego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Grębów – Stany na odcinku od
km 8+806,00 do km 14+417,30” z dnia 25 lipca 2017 r.
2. Stosownie do § 22 ust. 2 Zarządzenia nr 22/2017 zobowiązuję
Nadleśniczego Nadleśnictwa Suchedniów do przygotowania
projektu porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr
0594T wraz z budową chodnika ul. Zagórska w Suchedniowie”.
§3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz.788 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.
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DECYZJA NR 106
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie przeznaczenia środków związanych z funduszem leśnym
na koszty udrażniania dróg publicznych w zakresie wspomagania administracji publicznej,
w związku z wystąpieniem stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym
OB.0302.28.2018
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, zwanej dalej ustawą o lasach, w związku z § 6 Statutu
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w
wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
wynikających z uprawnień i obowiązków Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, określonych w:
1) art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach, stanowiącym m.in., że
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje
oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasu,
racjonalnej gospodarki leśnej;
2) art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;
3) art. 56 ust. 2 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych dysponuje środkami związanymi z funduszem leśnym;
4) art. 3 ust. 5 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu
lądowego4 stanowi, że budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy
udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej –
– mając na względzie:
(1) postanowienia Decyzji nr 211 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w
związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 w
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
(dalej Lasy Państwowe lub LP) stanu siły wyższej o zasięgu
ponadlokalnym (zn.: ZM.800.19.2017) – zwanej dalej
decyzją nr 211/2017;
(2) postanowienia § 3 Decyzji nr 306 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie
uszczegółowienia nadzwyczajnego postępowania dotyczącego wykorzystania środków związanych z funduszem
leśnym, przeznaczonych na koszty udrażniania dróg
publicznych w zakresie wspomagania administracji
publicznej, w związku z wystąpieniem stanu siły wyższej o
zasięgu ponadlokalnym (zn.: EI.770.28.2017);
(5) wystąpienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Toruniu z dnia 29 maja 2018 r. oraz Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Szczecinku z dnia 15 maja 2018 r.
– postanawiam, co następuje:
§1
W wykonaniu § 3 ust. 2 Decyzji nr 306 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uszczegółowienia nadzwyczajnego postępowania dotyczącego wykorzystania środków związanych z funduszem leśnym, przeznaczonych

1

2

3

na koszty udrażniania dróg publicznych w zakresie wspomagania
administracji publicznej, w związku z wystąpieniem stanu siły
wyższej o zasięgu ponadlokalnym, przyjmuje się do realizacji w
roku gospodarczym 2018 wnioski w zakresie udrażniania dróg
publicznych, dofinansowane środkami związanymi z funduszem
leśnym, z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.
§2
1. Przyjmuje się do realizacji wniosek Nadleśnictwa Przymuszewo,
dotyczący zadania: „Remont drogi gminnej nr 206002G Wysoka
Zaborska – Leśno”, planowanego do wykonania wspólnie z
Gminą Brusy. Wartość dofinansowania środkami związanymi z
funduszem leśnym wynosi 200 000 zł.
2. Przyjmuje się do realizacji wniosek Nadleśnictwa Bytów, dotyczący zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Sominy (dz. 198, 220/1)”, planowanego do wykonania wspólnie
z Gminą Studzienice. Wartość dofinansowania środkami związanymi z funduszem leśnym wynosi 500 000 zł.
3. Przyjmuje się do realizacji wniosek Nadleśnictwa Bytów, dotyczący
zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sominy
(dz. 308, 32/10, 32/14, 26/8, 27/5, 28/2)”, planowanego do wykonania wspólnie z Gminą Studzienice. Wartość dofinansowania
środkami związanymi z funduszem leśnym wynosi 340 000 zł.
§3
Przedsięwzięcia zatwierdzone do realizacji niniejszą decyzją
podlegają systematycznemu nadzorowaniu dotyczącemu postępu
realizacji przedsięwzięcia wspólnego, w tym kontroli funkcjonalnej
nadleśnictw w trakcie realizowania przedsięwzięć.
§4
1. Rozrachunki wydatków środków związanych z funduszem leśnym,
poniesione z tytułu zadań, o których mowa w § 2, należy rozliczyć
na podstawie sporządzonych not księgowych, zgodnie z procedurą
określoną w zarządzeniu o planie finansowo-gospodarczym.
2. Wskazane w § 1 regionalne dyrekcje Lasów Państwowych,
przed przesłaniem do DGLP ww. not księgowych, są obowiązane do ich zanalizowania pod względem merytorycznym i
finansowym, kwitując tę analizę w piśmie przewodnim.
§5
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 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.
Art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późn. zmian.) stanowi, że budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby fizyczne
i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
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DECYZJA NR 107
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 czerwca 2018 r.
zmieniająca Decyzję nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do organizacji
wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
pn. „Ochrona rybołowa, Pandion haliaetus, na obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”
ZP.L.0210.5.2018
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych określonego w art. 33 ust. 3 pkt 8
ustawy o lasach3 – postanawiam, co następuje:
§1
W Decyzji nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z
dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do organizacji
wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych pn. „Ochrona rybołowa, Pandion haliaetus, na
obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” (ZP.L.0210.2.2018) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 3 po pkt 20 dodaje się pkt 21–28 w brzmieniu:
„21) Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie;
22) Nadleśnictwo Kłodawa;
23) Nadleśnictwo Dębno;
24) Nadleśnictwo Bogdaniec;
25) Nadleśnictwo Bolewice;
26) Nadleśnictwo Trzciel;
27) Nadleśnictwo Babimost;
28) Nadleśnictwo Gryfino;”;

1

2

3

2) użyte w § 2, § 3, § 4 i § 5 wyrazy „pkt 2–20” zastępuje się
wyrazami „pkt 2–28”.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) 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.
Art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach stanowi, że „Dyrektor Generalny w szczególności organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych”.
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
NA PODSTAWIE ART. 40A USTAWY O LASACH,
ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Rudka
Szepietowo
47Bj

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Wysokie Mazowieckie
Wysokie Mazowieckie
ul. Zambrowska 13
18-200 Wysokie Mazowieckie

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
2425/1
LM1W/00029692/5
1598

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny
wraz z budynkiem
gospodarczym
i infrastrukturą, zasiedlony
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Rozwoju i Organizacji
Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Warszawa, 19 czerwca 2018 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Prószków
Prószków
153f01, w01

Ligota Prószkowska
Prószków
Ligota Prószkowska,
ul. Leśna 15
46-060 Prószków

153/8
OP1O/00093598/1
1167

budynek mieszkalny,
jednorodzinny
wraz z budynkiem
gospodarczym, zasiedlony

2.

Rudziniec
Rudziniec
556cx

Kozłów
Sośnicowice
Kozłów, ul. Młyńska 32/1
44-153 Sośnicowice

55/12
GL1G/00087643/9
4673
(udział 1718/10000)

samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym
wraz z pomieszczeniem
w budynku gospodarczym,
pustostan
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 19 czerwca 2018 r.
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Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Rozwoju i Organizacji
Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Łosie
Zdynia
248 o, m, n

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Zdynia
Uście Gorlickie
Zdynia 16/1
38-315 Uście Gorlickie

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

406/1; 405/1
NS1G/00070322/6
800; 1500
(udział 1/4)
KW lokalu NS1G/00084972/8

samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku czterorodzinnym
wraz z pomieszczeniami
przynależnymi w budynku
gospodarczym, zasiedlony
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Rozwoju i Organizacji
Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Warszawa, 19 czerwca 2018 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lublin

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Parczew
Parczew
24w

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Makoszka
Dębowa Kłoda
Makoszka 2/2
21-211 Dębowa Kłoda

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
217/4
LU1R/00049576/9
1426

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny
w zabudowie bliźniaczej
wraz z budynkiem
gospodarczym, zasiedlony
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 22 czerwca 2018 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Łąck
Łąck
215d

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Wola Łącka
Łąck
Wola Łącka 23/1
09-520 Łąck

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
548/2
PL1G/00028080/2
1983

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny
wraz z dwoma budynkami
gospodarczymi, zasiedlony
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Rozwoju i Organizacji
Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Warszawa, 19 czerwca 2018 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Radomsko
Radomsko
574j, m

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Grzebień
Radomsko
Grzebień 30
97-500 Radomsko

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
242/2
PT1R/00075167/1
1269

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Rozwoju i Organizacji
Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Warszawa, 19 czerwca 2018 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn

Skorygowany, ponownie zatwierdzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Olsztyn
Olsztyn
433h (cz.)

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Pasym 1
Pasym
Polna 79
12-130 Pasym

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
3276/18
OL1S/00028952/6
1180

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny, zasiedlony

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 28 maja 2018 r.
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Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Rozwoju i Organizacji
Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła
Ponownie zatwierdzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Lipka
Lipka
122ax, s, z, w, t, x

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Lipka
Lipka
ul. Gajowa 8/5
77-420 Lipka

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
8172/39
PO1Z/00038923/2
920 (udział 9991/95619)
8172/14
PO1Z/00026725/7
18

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
samodzielny
lokal mieszkalny
z przynależnymi
pomieszczeniami i garażem,
zasiedlony

8172/17
PO1Z/00038931/1
166
(udział 1/11)
8172/37
PO1ZZ/00038926/3
1619
(udział 1/36)
8172/43; 8172/44; 8172/45
PO1Z/00038925/6
19; 16; 756
(udział 1/36)
21/31; 21/32; 21/33
PO1Z/00038928/7
354; 22; 690
(udział 1/36)
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Rozwoju i Organizacji
Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Warszawa, 28 maja 2018 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła

Ponownie zatwierdzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Wałcz
Wałcz
589k

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
M. Wałcz
Wałcz – Miasto
ul. Gen. Leopolda
Okulickiego 14/5a
78-600 Wałcz

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
8366/9
KO1W/00017560/9
3292
(udział 798/10000)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
udział 66/100 w samodzielnym
lokalu mieszkalnym
z przynależnościami
w budynku wielorodzinnym,
pustostan
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 28 maja 2018 r.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Piła

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Krzyż
Krzyż
50i

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Żelichowo
Krzyż Wielkopolski
Żelichowo 61
64-761 Żelichowo

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
486
PO1T/00013616/2
1908

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny
wraz z przynależnym
budynkiem gospodarczym,
pustostan
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Rozwoju i Organizacji
Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Warszawa, 19 czerwca 2018 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Antonin
Moja Wola
207k

Sośnie
Sośnie
ul. Dębowa 15
63-435 Sośnie

822/6
KZ1W/00098011/1
1955

budynek mieszkalny,
jednorodzinny wraz z dwoma
budynkami gospodarczymi,
zasiedlony

2.

Oborniki
Oborniki
839d99

Dąbrówka Leśna
Oborniki
Dąbrówka Leśna,
ul. Ludomska 1A
64-600 Oborniki

335/2
PO1O/00000709/3
3117

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

3.

Oborniki
Kiszewo
502i01, k01, n01

Stobnica
Oborniki
Stobnica 2
64-607 Kiszewo

209
PO1O/00018219/0
2344

budynek mieszkalny,
jednorodzinny
wraz z budynkiem
gospodarczym
i przydomową oczyszczalnią
ścieków, zasiedlony
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 19 czerwca 2018 r.
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Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Rozwoju i Organizacji
Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Poznań

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Syców
Rychtal
12i01, j01

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Drożki
Rychtal
Drożki 1
63-630 Rychtal

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
5012/4
KZ1E/00050378/7
2113

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny
wraz z czterema budynkami
gospodarczymi, zasiedlony
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Rozwoju i Organizacji
Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Warszawa, 19 czerwca 2018 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Trzebielino
Wiatrołom
16d

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Kołczygłówki
Kołczygłowy
Kołczygłówki 37
77-140 Kołczygłowy

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
16/8
SL1B/00023895/0
1061

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny w zabudowie
bliźniaczej
wraz z budynkiem
gospodarczym, pustostan
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Rozwoju i Organizacji
Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Warszawa, 19 czerwca 2018 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Tychowo
Tychowo
152f

Tychowo miasto
Tychowo
ul. Mroczkiewicza 3A/1
78-220 Tychowo

152/84
KO1B/00043468/6
3370
(udział 701/10000)

samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony

2.

Tychowo
Tychowo
152f

Tychowo miasto
Tychowo
ul. Mroczkiewicza 3A/3
78-220 Tychowo

152/84
KO1B/00043468/6
3370
(udział 728/10000)

samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony
Dokończenie tabeli na str. 33
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Dokończenie tabeli ze str. 32

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

3.

Tychowo
Tychowo
152f

Tychowo miasto
Tychowo
ul. Mroczkiewicza 3A/5
78-220 Tychowo

152/84
KO1B/00043468/6
3370
(udział 449/10000)

samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym,
zasiedlony

4.

Polanów
Polanów
83 l

Polanów
Polanów
Krąg 31A/4
76-010 Krąg

222
KO1K/00067363/3
4362
(udział 889/10000)

samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym
wraz z przynależna piwnicą,
pomieszczeniem w budynku
gospodarczym i udziałem
w kotłowni osiedlowej

224
KO1K/00067367/1
1490
(udział 437/10000)

Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Rozwoju i Organizacji
Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Warszawa, 19 czerwca 2018 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Miękinia
Sobótka
83f

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Strzegomiany
Sobótka
Strzegomiany, ul. Ślężna 22
55-050 Sobótka

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
225/2
WR1K/00147282/2
1250

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
budynek mieszkalny,
jednorodzinny
wraz z budynkiem
gospodarczym, zasiedlony
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 19 czerwca 2018 r.
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Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Rozwoju i Organizacji
Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław

Lp.
1.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.
Wałbrzych
Wałbrzych
15d99, f99

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości
Pełcznica 2
Świebodzice
ul. Moniuszki 8/1
58-160 Świebodzice

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)
918/1
SW1S/00085251/9
1648
(udział 7013/10000)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania
samodzielny
lokal mieszkalny
w budynku dwurodzinnym
wraz z dwoma
pomieszczeniami
w budynku gospodarczym,
zasiedlony
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Rozwoju i Organizacji
Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Warszawa, 19 czerwca 2018 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wrocław

Lp.

Nazwa nadleśnictwa,
obrębu leśnego,
oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu
ewidencyjnego,
gmina,
adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,
nr KW,
pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy
i sposób zagospodarowania

1.

Żmigród
Sułów
112n

Książęca Wieś
Żmigród
Książęca Wieś 1/2
55-140 Żmigród

271/1
WR1W/00033705/2
1595
(udział 3626/10000)

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

2.

Henryków
Henryków
164Ai (cz.), j (cz.)

Sarby
Przeworno
Sarby 29
57-130 Przeworno

78/178
WR1T/00031358/8
1479

budynek mieszkalny,
jednorodzinny
wraz z budynkiem
gospodarczym, zasiedlony
Zatwierdzam:
Z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 19 czerwca 2018 r.
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice
Nadleśnictwo Andrychów
Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788), uwzględniając Ramowe wytyczne w
sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych oraz Wytyczne w sprawie
zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie nadleśnictw Lasów Państwowych. Nadleśnictwo Andrychów
informuje o zamiarze przeprowadzenia zamiany gruntów pomiędzy Nadleśnictwem Andrychów a Gminą Porąbka.
Zgoda na dokonanie zamiany nieruchomości została wydana w dniu 11 maja 2018 r. przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Katowicach (zn. spr.: ES.2261.1.2018.WD). Przedmiotowa zamiana odbędzie się z dopłatą ze strony Gminy Porąbka.
Informacja o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany z dnia 22 maja 2018 r.
Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę

adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

02-01-3-12-79-a-00

240208_2.0005.4055/1

R IVB

0,0493

02-01-3-12-79-a-00

240208_2.0005.4145

R IVB

0,4717

02-01-3-12-79-a-00

240208_2.0005.4145

Bi

0,0236

02-01-3-12-79-b-00

240208_2.0005.4146

Ps VI

0,0277

2,40

wartość
(w tys. zł)

146,75

11.05.2018 r.

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Gmina Porąbka

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

240208_2.0005.4538

Ls III

0,0414

240208_2.0005.4539

Ls III

1,188

240208_2.0005.5534/1

Ls IV

0,4553

101,1
38,4

Przedmiotowa zamiana odbędzie się z dopłatą ze strony Gminy Porąbka.

Andrychów, 22 maja 2018 r.
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p.o. Nadleśniczy
Nadleśnictwa Andrychów
Arkadiusz Zaśko
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice
Nadleśnictwo Bielsko

				
Nadleśnictwo Bielsko informuje o zamiarze przeprowadzenia zamiany gruntów na podstawie art. 38e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2017 poz. 788), Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości
znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych oraz zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia
30 kwietnia 2018 r. (zn. spr.: ES.2261.2.2017.WD).
Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę

ES.2261.2.2017.WD
z 30.04.2018 r.

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

24-02-102-0002-894/51

Ls

0,22

163,83

24-02-102-0002-894/57

Ls

0,04

3,61

02-02-1-03-77-b-00

24-02-102-0002-894/56

Ls

0,02

10,29

02-02-1-03-77-c-00

24-02-102-0002-894/54

Tr

0,04

31,35

0,32

209,08

wartość
(w tys. zł)

adres leśny
02-02-1-03-74-a-00
02-02-1-03-74-b-00
02-02-1-03-74-a-00
02-02-1-03-74-b-00

Razem:

wartość
(w tys. zł)

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

PTTK

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

24-02-102-0002-894/59

Bi

0,03

24-02-102-0007-214/53

dr

0,05

24-02-102-0007-214/53

Ls IV

0,01

24-02-102-0007-214/163

Ls IV

2,29

24-02-102-0007-214/163

Ps IV

0,06

Razem:

19,84
5,00

206,29

2,44

231,13

Nadleśniczy
mgr inż. Hubert Kobarski

Bielsko-Biała, 19 czerwca 2018 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków
Nadleśnictwo Stary Sącz
Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych, obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2013 r., zamian dokonywanych na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788), Nadleśnictwo Stary Sącz informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany
nieruchomości. Na przeprowadzenie zamiany gruntów Nadleśnictwo Stary Sącz uzyskało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krakowie (pismo z dnia 24 maja 2018 r., znak spr.: OZ.2261.7.2017).

Data zgody
na zamianę

24.05.2018 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

03-24-1-02-257-c-00

121010_2.0012.110/3

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

LsIV

0,0374

RIVa

0,0057

wartość
(w tys. zł)
1,170

Dokończenie na str. 37

36

BILP 7/2018

Dokończenie ze str. 36
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna

121010_2.0012.121/3

PsIV

0,0432

1,170

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Stary Sącz
Paweł Szczygieł

									
Stary Sącz, 6 czerwca 2018 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno
Nadleśnictwo Głogów
Na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) oraz
zapisów Wytycznych z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie
nadleśnictw Lasów Państwowych nadzorowanych przez Dyrektora RDLP w Krośnie, znak sprawy: ZS.2261.1.2015, Nadleśnictwo Głogów
informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Gminą Głogów Małopolski. Nadleśnictwo Głogów uzyskało w
dniu 5 czerwca 2018 r. (zn. spr.: ZS.2261.5.2018) zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie na ekwiwalentną
zamianę niżej wymienionych nieruchomości:

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

04-08-2-14-275-b -01
04-08-2-14-275-a -01

18-16-064-0001-3535/6

04-08-2-14-275-~f- 01
04-08-2-14-279-i- 01
04-08-2-14-129-w- 00
5.06.2018 r.

04-08-2-14-129-x- 01

18-16-064-0001-3537/4
18-16-065-0014-2411/2

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

Ls

0,0380

ŁIV

0,0087

W

0,0006

Ls

0,3013

RVI

0,0202

ŁIV

0,0107

wartość
(w tys. zł)

2,60

7,71
0,36

04-08-2-14-250-lx- 00

18-16-065-0001-229

Ls

0,0200

0,27

04-08-2-14-263-c- 00

18-16-064-0001-3552/2

Ls

0,1462

8,04

04-08-2-14-138-b- 00

18-16-065-0010-1325/2

Ls

0,1240

1,67

04-08-2-14-138-a- 00

18-16-065-0010-1325/3

Ls

0,1210

1,63

04-08-2-11-240-a- 00

18-16-065-0007-54/4

Ls

0,0053

0,07

04-08-2-11-240-a- 00

18-16-065-0007-54/5

Ls

0,0385

0,52

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel
Gmina
Głogów Małopolski

Głogów Małopolski, 5 czerwca 2018 r.
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adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

18-16-064-0001-2002/63

N

0,4301

11,01

18-16-065-0010-376/2

Dr

0,7200

11,52
Nadleśniczy
Jerzy Chłopek
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno
Nadleśnictwo Tuszyma
Nadleśnictwo Tuszyma informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany gruntu znajdującego się w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Tuszyma na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2017.788 z dnia 14.04.2017) oraz
zgodnie z Wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie nadleśnictw Lasów
Państwowych nadzorowanych przez dyrektora RDLP w Krośnie. Na dokonanie przedmiotowej zamiany zgodę wydał w dniu 9 kwietnia
2018 r. dyrektor RDLP w Krośnie, znak sprawy: ZS.2261.3.2018.
Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę
9.04.2018 r.

adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

04-24-2-07-222-d-00

18-11-075-0061
Dz. nr 1438/2

Ls

0,06

1,16

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Bogusława i Michał Żuchowscy

18-11-075-0061
Dz. nr 494/1

RVI

0,06

1,06

Nadleśniczy
mgr inż. Andrzej Kochmański

Tuszyma, 25 czerwca 2018 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Przasnysz

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz.U.2017.788, tj. z dnia 14.04.2017), Nadleśnictwo Przasnysz informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości gruntowych.
Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

7.06.2018 r.

07-22-1-06-345 -c -00

14-13-022-0021 dz. 361

RIVb
RV
RVI

0,1821
0,5921
0,0276

38,086

7.06.2018 r.

07-22-1-12-644 -j -00

14-22-072-0006 dz. 68

Ls

0,2200

5,830

1,0218

43,916

wartość
(w tys. zł)

Razem:
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Osoby fizyczne

Razem:

Przasnysz, 19 czerwca 2018 r.
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adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

14-13-022-0019 dz. 95

LsV

0,6300

14-13-022-0019 dz. 69

LsV

0,2000

14-13-022-0019 dz. 68

LsV

0,0600

14-13-022-0019 dz. 44

LsV

0,7600
1,6500

43,617

43,617

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Przasnysz
Stanisław Czarzasty

BILP 7/2018

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń
Nadleśnictwo Jamy
Zgodnie z „Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych” Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, przesłanymi pismem z dnia 12 grudnia 2012 r., znak sprawy: ZS-D-2141-11-2/12, obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2013 r., zamian dokonywanych na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U.
z 2017 r. poz. 788 ze zm.), Nadleśnictwo Jamy informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę

25.05.2018 r.

adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

12-09-1-04-57 -b -01

04-06-012-0014-95/2

Ls

0,0831

14 204,04

12-09-1-04-57 -b -01

04-06-012-0014-3057/10

Ls

0,1024

17 504,13

12-09-1-04-57 -~a -00

04-06-012-0014-3057/10

Ls

0,0203

3 469,83

0,2058

35 178,00

Razem:
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli
w Pieńkach Królewskich

04-06-052-0001-175/4

RIVb
RV
RVI

0,2656
0,3195
0,2721

35 600,00

0,8572

35 600,00

Razem:

Jamy, 29 maja 2018 r.

BILP 7/2018

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Jamy
mgr inż. Dawid Kikulski
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OGŁOSZENIA

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
informuje, że na terenie Nadleśnictwa Drygały, w leśnictwie
Orzysz, zagubiono 40 oznaczników do numerowania drewna,
od nru 161 do nru 200. Kod jednostki – 010906.
W wypadku ujawnienia zagubionych oznaczników proszę
o ich konfiskatę, a następnie przekazanie do Nadleśnictwa
Drygały lub RDLP w Białymstoku.
Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Białymstoku
mgr inż. Andrzej Józef Nowak
Białystok, 12 czerwca 2018 r.
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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 ZAMIESZCZANYCH WKŁADEK
Obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku

„Głos Lasu”

Wymiar pisma: 205 x 285 plus spady po 5 mm
Wkładki dostarczone przez zamawiającego – 0,60 zł za szt.
Waga do 50 g (w wypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

Kontakt: Jerzy Drabarczyk
tel. 22 185 53 74
e-mail: jerzy.drabarczyk@cilp.lasy.gov.pl
CILP, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa

„Echa Leśne”

Wymiar pisma: 210 x 255 plus spady po 5 mm
Wkładki dostarczone przez zamawiającego – 0,60 zł za szt.
Waga do 50 g (w wypadku cięższych wkładek cena do negocjacji)

Kontakt: Maria Kluczek
tel. 22 185 53 81
e-mail: maria.kluczek@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

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa
tel. 22 185 53 53, 22 185 53 73
PL ISSN 1428-5940

