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AKTY OGÓLNEGO ZARZĄDU
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 17 stycznia 2020 r. do 18 lutego 2020 r.)
l

l

l

l

l

l

l

l

l

Zarządzenie nr 3 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
30 sierpnia 2018 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (GS.012.1.2020)
Zarządzenie nr 4 z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 lipca
2019 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów munduru leśnika według nowego wzoru oraz wprowadzające tekst jednolity tego zarządzenia (EO.240.1.2020)
Zarządzenie nr 5 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu doradczego ds. analizy możliwości zamiany lub
zbycia przez Nadleśnictwo Nawojowa określonych nieruchomości oraz analizy dotychczasowych działań Lasów Państwowych w tej
sprawie (ES.2261.7.2017.MK)
Zarządzenie nr 6 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 lipca
2019 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów munduru leśnika według nowego wzoru
(EO.240.1.2020)
Zarządzenie nr 7 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu odpowiedzialnego za identyfikację, weryfikację i analizę uzgodnień oraz kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych oraz zasad postępowania określonych w wewnętrznej procedurze w PGL LP (EG.0210.1.2020)
Zarządzenie nr 8 z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 80 z dnia 30 listopada 2028 r. w sprawie powołania Zespołu
zadaniowego do spraw wsparcia funkcjonalnego w zakresie modułu Księgi podatkowe jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
(EG.0210.2.2020)
Zarządzenie nr 9 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego do spraw opracowania jednolitej dokumentacji oraz zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych PGL Lasy Państwowe, zgodnie z ustawą
z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
(GS.0171.3.2020)
Zarządzenie nr 10 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie nadzoru nad zachowaniem zgodności ze wzorcem mundurów leśnika według
nowego wzoru (EO.241.2.2020)
Zarządzenie nr 11 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie możliwości zawarcia ugód z przedsiębiorstwami energetycznymi (GR.806.1.2020)

DECYZJE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
(od 22 stycznia 2020 r. do 17 lutego 2020 r.)
l

l

l

l

l

l

Decyzja nr 7 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej w zakresie
poprawności wydania decyzji administracyjnej w sprawie wyłączenia gruntów leśnych z produkcji przez RDLP w Krakowie
(GI.0210.1.2020)
Decyzja nr 8 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Nadleśnictwa Nowe Ramuki jako jednostki testowej w zakresie wykorzystania fotooptycznej metody pomiaru miąższości drewna za pomocą aplikacji Timbeter (ZM.800.2.2020)
Decyzja nr 9 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia organizacji ogólnopolskiej wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczerpującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pod nazwą własną „XXIV Bieg Leśników oraz XVII Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w narciarstwie biegowym” organizowanej przez Nadleśnictwo
Szklarska Poręba (GK.166.1.2020)
Decyzja nr 10 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie aktualizacji makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2020 (EP.0300.1.2.2020)
Decyzja nr 11 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego funkcjonującego jako grupa interwencyjna Straży
Leśnej do przeprowadzenia akcji doraźnej w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego (GS.0070.1.2020)
Decyzja nr 12 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej w zakresie
zaawansowania projektu LIFE „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”
(GI.0210.2.2020)
BILP 3/2020
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l

l

l

l

Decyzja nr 13 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej z zakresu
zamówień publicznych w Nadleśnictwie Cisna (GI.0210.3.2020)
Decyzja nr 14 z dnia 13 lutego 2020 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.0210.1.2020)
Decyzja nr 15 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozstrzygnięcia Konkursu dla uczniów szkół
podstawowych na realizację projektu edukacyjnego „Rybołów – ptak naszych jezior” w ramach realizowanego projektu pn. „Ochrona
rybołowa Pandion haliaetus na obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” (ZP.L.0210.2.2020)
Decyzja nr 16 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej
pod nazwą własną „XXI Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację” organizowanej przez Nadleśnictwo Krucz (GK.166.3.2020)

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 3
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
GS.012.1.2020
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6) oraz w związku z § 6 i § 13 ust. 1
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, zarządza się, co następuje:
§1
W załączniku do Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Regulamin organizacyjny DGLP) wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasową nazwę komórki organizacyjnej Główny
Inspektor Straży Leśnej zastępuje się nową nazwą Inspektorat Straży Leśnej;
2) ilekroć w Regulaminie organizacyjnym jest mowa o komórce
organizacyjnej pn. Główny Inspektor Straży Leśnej należy
przez to rozumieć Inspektorat Straży Leśnej;
3) w § 45 określającym zakres zadaniowy dla Inspektoratu
Straży Leśnej dodaje się następujące pkt w brzmieniu:
12) optymalizacja stanu organizacyjnego Lasów Państwowych i podejmowanie przedsięwzięć zwiększających
efektywność zarządzania;
13) opracowywanie ramowych regulaminów organizacyjnych
RDLP i nadleśnictw oraz Regulaminu organizacyjnego
DGLP;
14) prowadzenie i uaktualnianie rejestru jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;
15) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją,
łączeniem, dzieleniem oraz określaniem terytorialnego
zasięgu działania jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych;
16) koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem
instrukcji kancelaryjnej, JRWA i instrukcji archiwalnej w LP;
17) standaryzacja wzorów dokumentacji i procedur obowiązujących w LP;
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4) zmienia się dotychczasową nazwę komórki organizacyjnej
Wydział Innowacji i Organizacji na Wydział Innowacji;
5) ilekroć w Regulaminie organizacyjnym jest mowa o komórce
organizacyjnej pn. Wydział Innowacji i Organizacji należy
przez to rozumieć Wydział Innowacji;
6) w § 58:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„§ 58. Wydział Innowacji (EO) – zajmuje się sprawami
związanymi z inicjowaniem i wdrażaniem innowacji technicznych, prowadzeniem badań naukowych na rzecz
Lasów Państwowych oraz prowadzeniem spraw związanych ze zmianami we wzorcu munduru”,
b) skreśla się pkt od 1 do 6.
§2
Wprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Załącznik do Zarządzenia nr 3
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 21 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 4
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 stycznia 2020 r.
zmieniające Zarządzenie nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów munduru leśnika według nowego wzoru
oraz wprowadzające tekst jednolity tego zarządzenia
EO.240.1.2020
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, o którym mowa w art. 33 ust. 3
pkt 1a ustawy o lasach3, mając na względzie art. 35a ust. 1 i art. 46
ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach4, zarządza się, co następuje:
§1
W Zarządzeniu nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów munduru leśnika według
nowego wzoru (EO.240.8.2019) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 pt. „Dokumentacja techniczno-technologiczna
koszuli damskiej z krótkim rękawem w kolorze białym z oznakami”, w pkt 2.3 „Zestawienie elementów składowych”:
a) w części „Wkładka powlekana”, w poz. 1 „Kołnierz” – liczba
części otrzymuje brzmienie „2”, a w poz. „Razem” – liczba
części otrzymuje brzmienie „7”,
b) w ostatnim wierszu w poz. „RAZEM” – liczba części otrzymuje brzmienie „25”;
2) w załączniku nr 2 pt. „Dokumentacja techniczno-technologiczna
koszuli męskiej z krótkim rękawem w kolorze białym z oznakami”, w pkt 2.3 „Zestawienie elementów składowych”:
a) w części „Wkładka powlekana”, w poz. 1 „Kołnierz” – liczba
części otrzymuje brzmienie „2”, a w poz. „Razem” – liczba
części otrzymuje brzmienie „7”,
b) w ostatnim wierszu w poz. „RAZEM” – liczba części otrzymuje brzmienie „25”;
3) w załączniku nr 3 pt. „Dokumentacja techniczno-technologiczna
koszuli damskiej z krótkim rękawem w kolorze oliwkowym z
oznakami”:
a) w pkt 1.2 „Opis ogólny wyrobu” zdanie: „Tył z fałdami po
bokach z doszytym karczkiem” zastępuje się zdaniem: „Tył z
doszywanym karczkiem oraz zaszewkami wyszczuplającymi”,
b) w pkt 2.3 „Zestawienie elementów składowych”:
– w części „Wkładka powlekana”, w poz. 1 „Kołnierz” – liczba
części otrzymuje brzmienie „2”, a w poz. „Razem” – liczba
części otrzymuje brzmienie „7”,
– w ostatnim wierszu w poz. „RAZEM” – liczba części otrzymuje brzmienie „25”;
4) w załączniku nr 4 pt. „Dokumentacja techniczno-technologiczna
koszuli męskiej z krótkim rękawem w kolorze oliwkowym z oznakami”, w pkt 2.3 „Zestawienie elementów składowych”:
a) w części „Wkładka powlekana”, w poz. 1 „Kołnierz” – liczba
części otrzymuje brzmienie „2”, a w poz. „Razem” – liczba
części otrzymuje brzmienie „7”,
b) w ostatnim wierszu w poz. „RAZEM” – liczba części otrzymuje brzmienie „25”;
1

2

3

4

5) w załączniku nr 5 pt. „Dokumentacja techniczno-technologiczna
koszuli damskiej z długim rękawem w kolorze oliwkowym z
oznakami”:
a) w pkt 1.2 „Opis ogólny wyrobu” zdanie „Podtrzymywacze od
wewnątrz o szerokości 3 cm naszyte kopertą” zastępuje się
zdaniem: „Podtrzymywacze od wewnątrz o szerokości 2,5 ±
0,2 cm naszyte kopertą”,
b) w pkt 2.3 „Zestawienie elementów składowych”:
– w części „Tkanina zasadnicza”, w poz. 12 „Podtrzymywacz” – liczba części otrzymuje brzmienie „4”, a w poz.
„Razem” – liczba części otrzymuje brzmienie „28”,
– w ostatnim wierszu, w poz. „RAZEM” – liczba części otrzymuje brzmienie „37”;
6) w załączniku nr 6 pt. „Dokumentacja techniczno-technologiczna
koszuli męskiej z długim rękawem w kolorze oliwkowym z oznakami”:
a) w pkt 1.2 „Opis ogólny wyrobu” zdanie „Podtrzymywacze od
wewnątrz o szerokości 3 cm naszyte kopertą” zastępuje się
zdaniem: „Podtrzymywacze od wewnątrz o szerokości 2,5 ±
0,2 cm naszyte kopertą”,
b) w pkt 2.3 „Zestawienie elementów składowych”:
– w części „Tkanina zasadnicza”, w poz. 12 „Podtrzymywacz” – liczba części otrzymuje brzmienie „4”, a w poz.
„Razem” – liczba części otrzymuje brzmienie „28”,
– w ostatnim wierszu w poz. „RAZEM” – liczba części otrzymuje brzmienie „37”,
c) w pkt 2.10 „Tabela wymiarów stałych” wiersz piąty od dołu
otrzymuje brzmienie:
–

podtrzymywacz: długość
szerokość

23,0
2,5

0,5
0,2

§2
Ogłasza się tekst jednolity zarządzenia nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów munduru
leśnika według nowego wzoru (EO.240.8.2019) z uwzględnieniem
zmian wprowadzonych niniejszym zarządzeniem, stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§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. z 2020 r. poz. 6) 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 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny „inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym”.
Art. 35a ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że pracownicy Lasów Państwowych uprawnieni są do noszenia munduru leśnika, a art. 46 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowi, że pracownicy Służby Leśnej mają prawo do otrzymywania bezpłatnego umundurowania i oznak służbowych, z obowiązkiem ich noszenia w czasie pełnienia obowiązków służbowych.
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Załącznik do Zarządzenia nr 4
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 23 stycznia 2020 r.
Tekst jednolity zarządzenia nr 39
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 17 lipca 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 39
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej
wybranych elementów munduru leśnika według nowego wzoru
EO.240.8.2019
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 33 ust. 3
pkt 1a ustawy o lasach, mając na względzie art. 35a ust. 1 i art. 46
ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach, zarządza się, co następuje:
§1
1. Zatwierdzam dokumentację techniczno-technologiczną wybranych elementów munduru leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia, według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie
wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich
noszenia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2466).
2. Dokumentacja techniczno-technologiczna:
1) koszuli damskiej z krótkim rękawem w kolorze białym z oznakami – stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia1);
2) koszuli męskiej z krótkim rękawem w kolorze białym z oznakami – stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia2);
3) koszuli damskiej z krótkim rękawem w kolorze oliwkowym z
oznakami – stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia3);
4) koszuli męskiej z krótkim rękawem w kolorze oliwkowym z
oznakami – stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia4);
5) koszuli damskiej z długim rękawem w kolorze oliwkowym z
oznakami – stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia5);
6) koszuli męskiej z długim rękawem w kolorze oliwkowym z
oznakami – stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia6);
7) oznak noszonych nad lewą kieszenią koszuli – stanowi
załącznik nr 7 do zarządzenia.
(Załączników nie drukujemy – przyp. red.).

§2
1. Dokumentacja zatwierdzona niniejszym zarządzeniem będzie
podstawą do ogłoszenia przez Zakład Usługowo-Produkcyjny
Lasów Państwowych w Łodzi lub inny zakład Lasów Państwowych wskazany przez Dyrektora Generalnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę poszczególnych
elementów umundurowania i oznak na potrzeby jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
2. Do chwili ogłoszenia postępowania, o którym mowa w ust. 17),
dokumentacja zatwierdzona niniejszym zarządzeniem stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa PGL Lasy Państwowe zgodnie z pkt IV
ppkt 1 i 2 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji, ochrony i udostępniania
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
3. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych będą mogły
nabywać elementy umundurowania i oznaki do munduru leśnika
według nowego wzoru wyłącznie od zakładu, o którym mowa w
ust. 1, lub od innych podmiotów uczestniczących w systemie
dystrybucji, wskazanych w odrębnym zarządzeniu Dyrektora
Generalnego.
§3
Zmiany dokumentacji techniczno-technologicznej dokonywane
są zarządzeniami Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 4 z dnia 23 stycznia 2020 r. (EO.240.1.2020).
Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 4 z dnia 23 stycznia 2020 r. (EO.240.1.2020).
Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 4 z dnia 23 stycznia 2020 r. (EO.240.1.2020).
4)
Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 4 z dnia 23 stycznia 2020 r. (EO.240.1.2020).
5)
Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 4 z dnia 23 stycznia 2020 r. (EO.240.1.2020).
6)
Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 4 z dnia 23 stycznia 2020 r. (EO.240.1.2020).
7)
Postępowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1, zostało ogłoszone dnia 18 grudnia 2019 r. na stronie internetowej: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz/
zamowienia_publiczne/pg_201912180577987083336.
1)
2)
3)
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ZARZĄDZENIE NR 6
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 30 stycznia 2020 r.
zmieniające Zarządzenie nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej
wybranych elementów munduru leśnika według nowego wzoru
EO.240.1.2020
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 1a
ustawy o lasach, mając na względzie art. 35a ust. 1 i art. 46 ust. 1
pkt 1 ustawy o lasach, zarządza się, co następuje:
§1
W Zarządzeniu nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów munduru leśnika według
nowego wzoru (znak: EO.240.8.2019 – tekst jednolity w załączniku
do zarządzenia nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z
dnia 23 stycznia 2020 r., znak: EO.240.1.2020) – w załączniku nr 7
pt. „Dokumentacja techniczno-technologiczna oznak noszonych
nad lewą kieszenią koszuli” – wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 1.1 „Opis ogólny wyrobu”, w drugim zdaniu skreśla się
słowa „techniką haftu komputerowego”;
2) w pkt 1.5 „Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków”
tabela 1 otrzymuje brzmienie:
Lp. Nazwa materiału

3.

Przędza wątkowa
poliester 100%/ lurex 78 dtex
metalizowana

4.

Nici bębenkowe

poliester 100%, Nm 120 do szycia,
kolor nici dobrany do koloru taśmy

3) w pkt 2.4 „Rysunki techniczne poglądowe (zwymiarowane)”
drugie zdanie otrzymuje brzmienie: „Dopuszczalne odchylenia
od wymiarów oznak wynoszą ± 3%”.
§2
Tekst jednolity załącznika nr 7 do Zarządzenia nr 39 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów munduru leśnika według nowego wzoru (znak: EO.240.8.2019)
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym zarządzeniem stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. (Załącznika nie
drukujemy – przyp. red.).
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Typ, rodzaj, charakterystyka materiału

1.

Przędza osnowa

2.

Przędza wątkowa poliester 100% 78 dtex

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

poliester 100%

ZARZĄDZENIE NR 7
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 lutego 2020 r.
w sprawie powołania zespołu odpowiedzialnego za identyfikację,
weryfikację i analizę uzgodnień oraz kontrolę przestrzegania przepisów
dotyczących raportowania schematów podatkowych oraz zasad postępowania określonych
w wewnętrznej procedurze w PGL LP
EG.0210.1.2020
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o
lasach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 6) oraz § 6 Statutu PGL LP wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., oraz w
związku zapisami Zarządzenia nr 80 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 19 grudnia 2019 r. w zakresie identyfikowania
i raportowania schematów podatkowych w ramach wewnętrznej
procedury Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
zarządzam, co następuje:
§1
Powołuję zespół doradczy Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych odpowiedzialny za identyfikację, weryfikację i analizę
uzgodnień oraz kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących
raportowania schematów podatkowych oraz zasad postępowania
BILP 3/2020

określonych w wewnętrznej procedurze w PGL LP, zwany zespołem, w składzie:
Przewodniczący Zespołu zadaniowego: Iwona Geming – RDLP
w Poznaniu.
Członkowie:
1. Robert Libiszewski – RDLP w Krakowie,
2. Tomasz Kaźmierczak – Nadleśnictwo Krotoszyn,
3. Łukasz Rymszewicz – Nadleśnictwo Gniezno,
4. Dorota Puczyłowska – Nadleśnictwo Szczebra,
5. Mariusz Opacki – Nadleśnictwo Jabłonna.
§2
1. Zadaniem zespołu jest:
1) analiza obowiązujących aktów prawnych dotyczących przedmiotu prac zespołu,
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2) pełnienie roli doradczej oraz koordynującej proces identyfikacji uzgodnień mogących być schematami podatkowymi,
3) kontrola wewnętrzna lub audyt przestrzegania przepisów
dotyczących raportowania schematów podatkowych oraz
zasad postępowania określonych w wewnętrznej procedurze.
2. W swoich pracach zespół współdziała bezpośrednio z innymi
zespołami zadaniowymi powołanymi stosownymi zarządzeniami
Dyrektora Generalnego LP oraz Wydziałami powiązanymi merytorycznie.
§3
Przewodniczący zespołu:
1) przydziela zadania i rozlicza z jego realizacji członków
zespołu;
2) odpowiada za organizację pracy zespołu;
3) organizuje spotkania robocze związane z realizacją zadań
zespołu;
4) włącza do prac zespołu, w charakterze doradców i konsultantów, innych pracowników jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych, za zgodą kierowników jednostek;
5) wnioskuje do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o
zawarcie umów na wykonanie niezbędnych ekspertyz w
zakresie prac zespołu.

§5
1. Zespół realizuje swoje zadania w trybie spotkań roboczych,
które na wniosek Przewodniczącego zespołu, zwołuje Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych.
2. W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace
realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
delegujący pracowników będących członkami zespołu, odniosą
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 oraz pracowników Lasów
Państwowych spoza zespołu pokryje Dyrekcja Generalna Lasów
Państwowych.
§6
Zespół powołuje się na czas nieokreślony, wynikający z obowiązków wskazanych przepisami Rozdziału 11a Działu III Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4
Kierownicy jednostek zatrudniających członków zespołu zapewniają właściwą organizację pracy w celu realizacji zadań przez
członka zespołu.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

ZARZĄDZENIE NR 9
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego do spraw opracowania
jednolitej dokumentacji oraz zasad ochrony danych osobowych
przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych PGL Lasy Państwowe,
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
GS.0171.3.2020
Na podstawie art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6. z późn. zm.) oraz § 62 Statutu
wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. zarządzam, co następuje:
§1
Powołuję stały zespół zadaniowy, zwany dalej Zespołem, w
następującym składzie:
1) Tomasz Wisłocki – Przewodniczący – p.o. Głównego Inspektora Straży Leśnej;
2) Paweł Błaszczyk – Inspektor Ochrony Danych – Dyrekcja
Generalna LP;
3) Grzegorz Makowski – RDLP w Szczecinie;
4) Karolina Kaczmarek – RDLP w Szczecinie;
5) Małgorzata Ogonowska – RDLP w Olsztynie;
6) Magdalena Lewandowska – RDLP w Pile;
7) Konrad Pyra – Nadleśnictwo Garwolin.
1

2

§2
Do zadań Zespołu należy przygotowanie stosownej dokumentacji, opinii, procedur oraz wniosków stanowiących propozycje
rozwiązań kwestii związanych ze stosowaniem uregulowań ustawy
z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
w jednostkach organizacyjnych PGL LP.
§3
Działalność Zespołu powinna w szczególności dotyczyć m.in.:
1) opracowania jednolitej wzorcowej dokumentacji oraz
procedur odnoszących się do ochrony danych osobowych w
związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości w
jednostkach organizacyjnych PGL LP,
2) przygotowania propozycji rozwiązań lub działań mających na
celu tworzenie w Lasach Państwowych warunków do stosowania
uregulowań ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,

Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 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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3) upowszechniania wiedzy z zakresu stosowania niniejszej
ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów prawnych,
4) inicjowania i podejmowania innych przedsięwzięć w zakresie
doskonalenia ochrony danych osobowych w LP.
§4
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który zwołuje posiedzenia Zespołu, przewodniczy jego obradom, planuje i organizuje
prace Zespołu.
§5
1. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu,
z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu.
2. Osoby biorące udział w posiedzeniach Zespołu są zobowiązane
do zachowania poufności w odniesieniu do spraw będących
przedmiotem tych prac.
3. Przewodniczący Zespołu składa bieżące sprawozdania z
postępu prac Zespołu na każde żądanie Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych.
4. W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace
realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia członków
Zespołu.

5. Kierownicy jednostek zatrudniających członków Zespołu zapewniają właściwą organizację pracy w celu realizacji zadań przez
członka Zespołu.
§6
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
będący przełożonymi pracowników, umożliwią członkom
Zespołu udział w jego pracach, a koszty delegacji tych pracowników odniosą w ciężar działalności administracyjnej danej
jednostki.
2. Wszystkie pozostałe koszty związane działalnością Zespołu
pokrywane są ze środków Dyrekcji Generalnej LP.
3. Koszty związane z uczestnictwem w Zespole osób, o których
mowa w § 5 ust. 1, pokryje Dyrekcja Generalna LP.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

ZARZĄDZENIE NR 10
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie nadzoru nad zachowaniem zgodności ze wzorcem
mundurów leśnika według nowego wzoru
EO.241.2.2020
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, o którym mowa w art. 33 ust. 3
pkt 1a ustawy o lasach3, mając na względzie art. 35a ust. 1 i art. 46
ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach4, zarządza się, co następuje:
§1
Powierza się Ośrodkowi Rozwojowo-Wdrożeniowemu Lasów
Państwowych w Bedoniu (ORW LP) sprawowanie nadzoru nad
zachowaniem zgodności ze wzorcem mundurów i oznak według
wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla
osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2466).
§2
Prowadzenie czynności kontrolnych wynikających z pełnionego
nadzoru oraz ich dokumentowanie przez ORW LP będzie się odbywać w uzgodnieniu z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

1

2

3

4

§3
Zakład Lasów Państwowych, wyznaczony przez Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych do prowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę poszczególnych
elementów umundurowania i oznak na potrzeby jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, obowiązany jest umożliwić
pracownikom ORW LP przeprowadzenie czynności kontrolnych.
§4
Wynagrodzenie ORW LP za przeprowadzenie czynności kontrolnych i inne rozliczenia między zakładem, o którym mowa w § 3,
a ORW LP zostaną ustalone w porozumieniu zawartym pomiędzy
tymi zakładami.
§5
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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 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.
Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny „inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym”.
Art. 35a ust. 1 ustawy o lasach stanowi, że pracownicy Lasów Państwowych uprawnieni są do noszenia munduru leśnika, a art. 46 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowi, że
pracownicy Służby Leśnej mają prawo do otrzymywania bezpłatnego umundurowania i oznak służbowych, z obowiązkiem ich noszenia w czasie pełnienia obowiązków służbowych.
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DECYZJA NR 9
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 lutego 2020 r.
w sprawie zarządzenia organizacji ogólnopolskiej wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej
wyczerpującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych pod nazwą własną „XXIV Bieg Leśników
oraz XVII Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w narciarstwie biegowym”
organizowanej przez Nadleśnictwo Szklarska Poręba
GK.166.1.2020
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 we Wrocławiu wniosku z dnia 16
stycznia 2020 r., znak: EA.166.2.2020, 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 organizację ogólnopolskiej wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczerpującej
znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych pod nazwą własną „XXIV Bieg Leśników oraz
XVII Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w
narciarstwie biegowym” organizowanej na terenie Nadleśnictwa
Szklarska Poręba, szczegółowo opisanej w cytowanym wniosku i
zobowiązuję:
1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Szklarska Poręba do organizacji
imprezy oraz do sporządzenia sprawozdania z powyższej
imprezy pracowniczej zgodnie z przytoczonym wyżej zarządzeniem. Wyznaczam Nadleśnictwo Szklarska Poręba jako
jednostkę wiodącą, której zakres działań w powyższym zakresie
określa § 12 i § 13 powyższego zarządzenia nr 15.

1

2

3

4

2. Nadleśniczego Nadleśnictwa Szklarska Poręba do współdziałania z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych w zakresie
organizacji powyższej imprezy w ramach Porozumienia regulującego zakres zadań, systemu rozliczeń finansowych i odpowiedzialności wynikającej z prac organizacyjnych powyższej
imprezy.
3. Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych do archiwizacji w celach
kontrolingowych sprawozdania z zorganizowanej imprezy
pracowniczej.
§2
Niniejszą decyzję otrzymują: Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba, Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych.
§3
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 2020 r. poz. 6) 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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DECYZJA NR 10
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie aktualizacji makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2020
EP.0300.1.2.2020
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach1 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6), w związku z § 6 Statutu
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.,
mając na względzie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki
finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe3
(Dz. U. Nr 134 poz. 692), w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 24 Statutu,
ustalam co następuje:
§1
Na potrzeby sporządzenia planu finansowo-gospodarczego
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok
2020 przyjmuje się makrowskaźniki ustalone dla Lasów Państwowych ogółem, o których mowa w § 2, 3, 4 i 5, oraz wskaźniki określone dla poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
o których mowa w § 7 niniejszej decyzji, zaktualizowane w związku
z zapisami zawartymi w załączniku 12 do zarządzenia Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad tworzenia planów finansowo-gospodarczych w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe.
§2
Makrowskaźniki w zakresie kosztów jednostkowych w zagospodarowaniu i użytkowaniu lasu należy przyjmować na poziomie nie
wyższym niż ustalone w prowizorium planu finansowo-gospodarczego na rok 2020, z uwzględnieniem zapisów § 6.
§3
1. Makrowskaźniki w zakresie kosztów jednostkowych Służby
Leśnej i pozostałych kosztów administracyjnych należy przyjmować na poziomie nie wyższym niż ustalone w prowizorium
planu na rok 2020, z uwzględnieniem ust. 2 oraz zapisów § 6.
2. Przy planowaniu zatrudnienia i wynagrodzeń należy przyjmować
następujące założenia i okoliczności:
1) poziom zatrudnienia nie wyższy niż w prowizorium planu na
rok 2020, skorygowany o ponadplanowy wzrost zatrudnienia,
wynikający z odrębnych decyzji Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych, stosownie do ustaleń zawartych w tych
decyzjach. Szczegółowej analizie należy poddać zasadność
zatrudniania nowych pracowników w miejsce pracowników
rozwiązujących stosunek pracy w 2020 roku;
2) współczynniki i stawka wyjściowa na poziomie aktualnie
obowiązującym;
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3) od 1 lipca 2020 roku awansowanie w kwocie 350 zł dla 1/3
planowanej liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu
na pełne etaty, bez uwzględnienia stażystów i robotników
sezonowych;
4) wartość nagród na poziomie prowizorium planu finansowo-gospodarczego na rok 2020;
5) wartość grubizny opałowej na potrzeby ustalenia ekwiwalentu za deputat opałowy miesięcznie na jednego pełnozatrudnionego w kwocie 171,25 zł;
6) składka na pracownicze plany kapitałowe (PPK) na poziomie
1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przy czym:
a) w jednostkach, które do programu przystępują od 1 stycznia
2020 r., składkę należy planować w wartości realnej,
tj. uwzględniając deklarację pracownika w kwestii uczestniczenia w PPK oraz okres opłacania składki w 2020 r.,
b) w jednostkach, które do programu przystępują od 1 lipca
2020 r., składkę należy planować w przeliczeniu na jednego
uprawnionego, tj. analogicznie jak w prowizorium planu
na rok 2020, z uwzględnieniem okresu opłacania składki
w 2020 r.
§4
Makrowskaźniki z zakresu planowania kosztów związanych z
rozliczeniami: z budżetem państwa oraz państwowym funduszem
celowym (Fundusz Dróg Samorządowych, dalej FDS):
1) cena drewna do podatku leśnego
194,24 zł/m3,
2) obowiązkowe wpłaty ze sprzedaży
drewna na FDS			
2,0%.
§5
Koszty funkcjonowania jednostek nadrzędnych i wartość wpłat
na ten cel obciążających koszty działalności nadleśnictw należy
przyjmować jak w prowizorium planu na rok 2020, z uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów § 3 ust. 2 oraz zmian zatrudnienia objętych odrębną zgodą Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych.
§6
Przy opracowywaniu planu na rok 2020 koszty działalności
administracyjnej i podstawowej, uwzględniane przy ustalaniu
niedoborów powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej i
zadań dotyczących administracji publicznej w zakresie leśnictwa,
powinny kształtować się w skali regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych na poziomie nie wyższym niż przyjęte w prowizorium
planu na rok 2020. Zmiana kosztów, o których mowa wyżej, może
następować w związku z:

Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy,
a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
§ 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692) stanowi, że „Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regionalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego”.
W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że „ Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów Państwowych”.
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1) planowaniem zatrudnienia i wynagrodzeń zgodnie z założeniami określonymi w § 3 ust. 2 wraz ze zmianami objętymi
odrębną zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
2) zwiększeniem, w porównaniu z prowizorium planu na 2020
rok, planowanego rozmiaru pozyskania drewna;
3) realizacją zapisów zawartych w art. 58b ustawy o lasach;
4) realizacją dodatkowych zadań wynikających z odrębnych
decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
5) zmianą dotychczas obowiązujących przepisów prawnych.
§7
W planie finansowo-gospodarczym na rok 2020 przychody przyjęte w prowizorium planu finansowo-gospodarczego na rok 2020
podlegają weryfikacji w zakresie wynikającym z rozstrzygnięć dotyczących sprzedaży drewna. Na potrzeby sporządzenia planu na
rok 2020, w układzie regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
należy przyjąć wskaźniki poziomu cen drewna ogółem (bez potrzeb
własnych) w wartościach nie niższych niż podane w załączniku nr 1
do niniejszej decyzji. (Załączników nie drukujemy – przyp. red.).

§8
1. Częścią składową niniejszej decyzji są wytyczne stanowiące
załącznik nr 2.
2. Niniejsza decyzja ma charakter ramowy i może podlegać konkretyzacji i uaktualnieniu stosownie do sugestii poszczególnych
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
§9
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w
odniesieniu do planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych na rok 2020 w jego wersji, zwanej w zarządzeniu nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lutego 2010 r.
planem finansowo-gospodarczym (§ 2 ust. 5 pkt 2).

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

DECYZJA NR 12
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej
w zakresie zaawansowania projektu LIFE „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus
na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”
GI.0210.2.2020
Na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2 – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z § 8 ust. 2
pkt 4 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe3 oraz § 13 ust. 2 Zarządzenia nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie kontroli
instytucjonalnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe4 – postanawiam, co następuje:
§1
Zlecam wykonanie kontroli doraźnej w biurze DGLP w zakresie
zaawansowania projektu LIFE „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”.
§2
1. Postępowanie kontrolne w biurze DGLP zostanie przeprowadzone pod kątem ustalenia stopnia zaawansowania zadań realizowanych w ramach projektu LIFE „Ochrona rybołowa Pandion
haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”.
2. Kontrolę przeprowadzi Inspekcja Lasów Państwowych.

1

2

3

4

§3
1. Z ustaleń dokonanych w postępowaniu kontrolnym należy
sporządzić protokół kontroli, zgodnie z § 52 ust. 3 oraz Działem
III Zarządzenia nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej w
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
2. Czynności kontrolne należy dokumentować zgodnie z postanowieniami Działu II Wszczęcie postępowania kontrolnego i dokumentowanie czynności kontrolnych Zarządzenia nr 50 Dyrektora
Generalnego lasów Państwowych z dnia 24 lipca 2018 r. w
sprawie kontroli instytucjonalnej w Państwowym Gospodarstwie
Leśnym Lasy Państwowe.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Andrzej Konieczny

Art. 33. 3. pkt 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6) stanowi, że „Dyrektor Generalny w szczególności: (..) inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym”.
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r. W § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę o lasach oraz przez przepisy wykonawcze do
ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
W § 8 ust. 2 pkt 4 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowi, że Dyrektor Generalny kontroluje działania jednostki organizacyjnej Lasów
Państwowych.
§ 13 ust. 2 Zarządzenia nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej w PGL LP stanowi, że decyzję
o przeprowadzeniu kontroli doraźnej podejmuje Dyrektor Generalny lub odpowiednio dyrektor regionalny.
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DECYZJA NR 16
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na organizację
wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej pod nazwą własną
„XXI Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację”
organizowanej przez Nadleśnictwo Krucz
GK.166.3.2020
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:

2. Nadleśniczego Nadleśnictwa Krucz do współdziałania z RDLP w
Pile w zakresie organizacji powyższej imprezy.
3. Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych do archiwizacji w celach
kontrolingowych sprawozdania z zorganizowanej imprezy
pracowniczej.

§1
W nawiązaniu do przesłanego przez Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile wniosku z dnia 4 lutego 2020 r.,
znak: DR.166.3.2020, 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 organizację ogólnopolskiej wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną „XXI Mistrzostwa
Polski Leśników w Biegu na Orientację” organizowanej na terenie
Nadleśnictwa Krucz, szczegółowo opisanej w cytowanym wniosku
i zobowiązuję:
1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Krucz do organizacji imprezy oraz
do sporządzenia sprawozdania z powyższej imprezy pracowniczej zgodnie z przytoczonym wyżej zarządzeniem. Wyznaczam
Nadleśnictwo Krucz jako jednostkę wiodącą, której zakres
działań w powyższym zakresie określa § 12 i § 13 powyższego
zarządzenia nr 15.

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

1

2

3

4

§3
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 2020 r. poz. 6) 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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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
NA PODSTAWIE ART. 40A USTAWY O LASACH,
ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk
Unieważnienie zgody na sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych

Zn. spr.: ZI.051.7.2020
									
									
									
									

Warszawa, 24 lutego 2020 r.

Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych
w Gdańsku

W związku z pismem z dnia 20 lutego 2020 r. (zn. EL.2101.5.2020), dotyczącym stanu nieruchomości zabudowanej, położonej pod
adresem ul. Polanki 125, 80-322 Gdańsk, unieważniam zgodę na sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych zawartą w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie art. 40a ustawy o lasach dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
pod pozycją nr 1, ogłoszonym w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych z czerwca 2015 r. oraz przesłanym do RDLP w Gdańsku
pismem z dnia 15 maja 2015 r. (zn. OF.2101.122.2015).
Z poważaniem
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Gospodarki Leśnej
Bogusław Piątek
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NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE I NABYWANE
przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk
Nadleśnictwo Kwidzyn
Zgodnie z ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r., znak:
ZS-D-1241-11/12, w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 6), Nadleśnictwo Kwidzyn informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości, na którą
uzyskało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, pismo z dnia 31 stycznia 2020 r., znak spr.:
ZS.2261.8.2019.AG.
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 6 lutego 2020 r.
Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę
31.01.2020 r.

adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

15-08-3-15-59-s-00

22-07-062-0001- 207/8

RVI

0,9300

84 000,00

Razem:

84 000,00

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Urząd Gminy Sadlinki

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

22-07-062-0001-149/1

RIVb
RV
RVI
PsIII
PsIV
LsVI

0,6000
0,4600
0,1700
0,2700
0,3900
0,1200

84 000,00

Razem:

Kwidzyn, 6 lutego 2020 r.
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84 000,00
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Kwidzyn
Zbigniew Lubiński

17

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Krosno
Nadleśnictwo Strzyżów
Nadleśnictwo Strzyżów informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany gruntów znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa
Strzyżów na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. nr 2129 z późn. zm.) oraz
zgodnie z zapisami Wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie nadleśnictw
Lasów Państwowych nadzorowanych przez dyrektora RDLP w Krośnie. Nadleśnictwo Strzyżów planuje dokonanie przedmiotowej transakcji w formie aktu notarialnego na początku 2020 r.
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 23 grudnia 2019 r.
Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę
9.12.2019 r.

adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

04-22-2-10-161-d
04-22-2-10-161-g

18-19-032-0010
dz. nr 2834/4

Ls, PsIV

0,1352

4,360

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Gmina Niebylec

18-19-032-0007
dz. nr 302

Dr

0,10

4,065

Nadleśniczy
mgr inż. Andrzej Modliszewski

Strzyżów, 23 grudnia 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź
Nadleśnictwo Piotrków
Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6), Ramowych wytycznych w sprawie zamian
lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, wytycznych wprowadzonych pismem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r. (znak spr.: ZS-D-2141-11-2/12), oraz zgody dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 13 lutego 2020 r. (znak spr.: ZS.2261.11.2018), Nadleśnictwo Piotrków informuje o zamiarze
przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości:

Data zgody
na zamianę

13.02.2020 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

06-11-2-01-6-d-01
06-11-2-01-6-i-01
06-11-2-01-6-g-01

10-10-095-0022-392/12

Ls

1,12

182 500,00

1,12

182 500,00

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

10-10-095-0022-393

Dr

0,33

6 300,00

10-10-095-0001-1

Ls

2,97

91 500,00

10-10-095-0001-296

Ls

2,75

84 700,00

6,05

182 500,00

Razem:
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Gmina Sulejów

adres administracyjny

Razem:

Łęczno, 17 lutego 2020 r.
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Nadleśniczy
Nadleśnictwa Piotrków
Wojciech Badura

BILP 3/2020

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Łódź
Nadleśnictwo Przedbórz
Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6.), Ramowych wytycznych w sprawie zamian
lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, wytycznych wprowadzonych pismem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r. (znak spr.: ZS-D-2141-11-2/12), oraz zgody dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 16 stycznia 2020 r. (znak spr.: ZS.2261.7.2019) Nadleśnictwo Przedbórz informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości:

Data zgody
na zamianę

16.01.2020 r.

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny
06-25-2-13-314-l-00
06-25-2-13-314-m-00

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

26-05-012-0004-314/1205

Ls

0,1703

2020

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

ŁIV

0,2100

ŁV

0,2000

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

Osoba fizyczna

26-05-012-0015-842
Razem:

3700

0,4100
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Przedbórz
mgr inż. Waldemar Pązik

Przedbórz, 27 stycznia 2020 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn
Nadleśnictwo Młynary
Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.), Ramowych wytycznych w sprawie
zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zn. spr.: ZS-D-2141-11-2/12) oraz zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Olsztynie z dnia 2 marca 2020 r., znak: ZS.2261.12.2019.2020, Nadleśnictwo Młynary informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji
zamiany nieruchomości:

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe
adres leśny

adres administracyjny

07-13-1-03-197-c-00
2.03.2020 r.

07-13-1-03-197-d-00
07-13-1-03-197-a-00
07-13-1-03-197-b-00
Razem:

28-02-072-0010
dz. 3202/21

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

Br-R

0,0485

W

0,0070

N

0,3058

R

0,2600
0,6213

wartość
(w tys. zł)

24,728

24,728
Dokończenie na str. 20
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Dokończenie ze str. 19
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

28-02-072-0009
dz. 180/3

dr

0,4800

9,936

28-02-072-0009
dz. 186/5

dr

0,6100

15,128

1,0900

25,064

Gmina Wilczęta

Razem:

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Młynary
mgr inż. Adam Kędziora

										
			
Młynary, 3 marca 2020 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom
Nadleśnictwo Chmielnik
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 (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2129 z późn. zm.), Nadleśnictwo Chmielnik informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości. Na przeprowadzenie zamiany gruntów Nadleśnictwo Chmielnik uzyskało zgodę dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, pismo z dnia 3 lutego 2020 r. (znak: ZS.2261.1.2020).
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 6 lutego 2020 r.
Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę
3.02.2020 r.

adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

16-23-1-05-213A-m-00

26-04-045-0024-29

LsV

0,1200

50 036,00

0,1200

50 036,00

Razem:
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

Osoba fizyczna

26-04-045-0020-1756

LsVI

1,0800

61 701,00

1,0800

61 701,00

Razem:

Chmielnik, 6 lutego 2020 r.
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Nadleśniczy
Nadleśnictwa Chmielnik
Zbigniew Mleczko
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra
Nadleśnictwo Sława Śląska
Na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 6) oraz zgodnie z Ramowymi wytycznymi w
sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, stanowiącymi załącznik do
pisma RDLP w Zielonej Górze z dnia 21 grudnia 2012 r. (zn. spr.: ZU-214-11/12), Nadleśnictwo Sława Śląska informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa. Zgoda na dokonanie zamiany została wydana
w dniu 11 lutego 2020 r. przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze (zn. spr.: ZS.2261.7.1.2019).

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę
11.02.2020 r.

adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

14-09-1-02-85-t-00

08-04-052-0005
Dz. ew. nr 266

Bi

0,0237

10 000,00

0,0237

10 000,00

Razem:
Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w zł)

Osoba fizyczna

08-09-015-0005
Dz. ew. nr 1221

Ls

0,3000

14 800,00

0,3000

14 800,00

Razem:

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Sława Śląska
Wiesław Daszkiewicz

Sława, 13 lutego 2020 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra
Nadleśnictwo Świebodzin
Nadleśnictwo Świebodzin informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych na nieruchomości stanowiące własność Gminy Lubrza.
Informacja z dnia 19 lutego 2020 r. o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany:
Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody
na zamianę
11.02.2020 r.

adres leśny

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

14-11-3-14-23-b-00

08-08-012-0007
23/5

Bz

0,5958

68,20

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe
właściciel

Gmina Lubrza

Świebodzin, 19 lutego 2020 r.
BILP 3/2020

adres administracyjny

kategoria
użytku

powierzchnia
(w ha)

wartość
(w tys. zł)

08-08-012-0009
134

dr

1,1600

47,91

08-08-012-0009
68/1

dr

0,4600

19,37
p.o. Nadleśniczy
Jarosław Guzowski
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OGŁOSZENIA

***
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi informuje, że na terenie leśnictwa Dłutów, Nadleśnictwa Kolumna,
stwierdzono kradzież płytki do cechowania drewna – kod
jednostki: 060605, numer oznacznika: 2643.
W wypadku ujawnienia oznacznika prosimy o jego konfiskatę i przekazanie informacji do Nadleśnictwa Kolumna lub do
RDLP w Łodzi.

Łódź, 18 lutego 2020 r.
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Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych
w Łodzi
dr inż. Dariusz Pieniak

***
Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji (RDLP
Piła) informuje o zagubieniu legitymacji służbowej pracownika
Nadleśnictwa Płytnica, podleśniczego Macieja Stefańskiego.
Numer zaginionej legitymacji – 39.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie
wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników
Służby Leśnej w Lasach Państwowych legitymacja służbowa
podlega unieważnieniu przez ogłoszenie w „Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych”

Nowa Szwecja, 4 marca 2020 r.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Płytnica
Paweł Kałużyński

BILP 3/2020

NOTATKI

BILP 3/2020
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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 2020 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 22, fax: 42 677 25 23
Druk: Drukarnia Kolumb, ul. Kaliny 7, 41-506 Chorzów, tel./fax (+48 32) 352 16 90, (+48 32) 352 17 00, www.drukarniakolumb.pl
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