
Aneks nr 2 do załącznika nr 14  
 

Wzory decyzji oraz meldunków, o których mowa w załączniku nr 14 (Postępowanie w 
stanach siły wyższej) do zarządzenia nr 52 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie 
ustalenia sposobu prowadzenia sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe (znak: OM – 906 – 1 – 125/06) 
 
 

1. Wzór decyzji, podejmowanej przez nadleśniczego, o której mowa w ust.3. pkt.1. w/w 
załącznika nr 14. – w przypadku braku potrzeby ogłoszenia stanu siły wyższej o 
znaczeniu lokalnym (decyzję, objętym niniejszym wzorem nadleśniczy podejmuje, gdy: a)  ilość drewna 
przygodnego układa się na zwykłym poziomie, b) prawie cała ilość drewna przygodnego będzie mogła być 
sprzedana w ramach umów, wynikających z rokowań internetowych, c) ilość wstrzymanych planowych pozycji 
cięć będzie niewielka oraz d) zwiększenie rozmiaru cięć w stosunku do planu nie będzie miało istotnego 
charakteru) 

 
 

Projekt 
Decyzja nr 

Nadleśniczego Nadleśnictwa ….. 
z dnia …. 

w sprawie stanu siły wyższej o lokalnym znaczeniu, związanej ze szkodami w drzewostanie, 
jakie wystąpiły w następstwie  (wymienić czynniki szkodotwórcze) w dniach…. 

 
Na podstawie § 22. ust.3. Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 1 – 
w wykonaniu obowiązku, wynikającego z treści ust.3. załącznika nr 14  (Postępowanie w 
stanach siły wyższej) do zarządzenia nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 23 października 2006 r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia sprzedaży drewna 
przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (znak: OM – 906 – 1 – 125/06) 
 

postanawiam, co następuje: 
  

§ 1. 
 
Opierając się na meldunkach, o których mowa w ust..2. w/w załącznika nr 14, uznaję, że w 
zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa (wymienić nazwę nadleśnictwa) w następstwie szkód w 
drzewostanach, spowodowanych (wymienić czynniki szkodotwórcze) w dniach (wymienić daty 
wystąpienia zdarzeń szkodotwórczych) nie zachodzi potrzeba podjęcia działań, mieszczących 
w ramach postępowania  w stanach siły wyższej o znaczeniu lokalnym. 
 

§ 2. 
 
Ustalam, że według wstępnej oceny szkody, o których mowa w § 1., osiągnęły szacunkowo 
poziom … m 3 drewna, wymagającego pozyskania w ramach porządkowania stanu 
sanitarnego lasu.  
 

 
 

                                                 
1 1 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18. maja 1994 r;  
 



§ 3. 
 
Ustalam, że drewno, o którym mowa w § 2. będzie zagospodarowane w następujący sposób: 

1) użycie drewna poklęskowego do realizacji umów z rokowań internetowych w 
połączeniu z częściowych wstrzymaniem niektórych planowych pozycji cieć : …… 
m3; 

2) skierowanie dodatkowych mas drewna do wykorzystania w celu: 
a) uzupełniania puli drewna do sprzedaży detalicznej, lub 
b) sprzedaży drewna w wykorzystaniem aplikacji e - drewno  

….. m3, z zastrzeżeniem, że szczegółowy sposób rozdysponowania drewna 
dodatkowego będzie uzgodniony operacyjnie z dyrektorem regionalnej dyrekcji 
Lasów Państwowych w …. 

 
§ 4. 

 
Wykonanie niniejszej decyzji będzie wymagało zgody na zwiększenie rozmiaru pozyskania 
drewna o …. m 3 bez konieczności aneksowania planu urządzenia lasu. 
 

§ 5. 
 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje przekazana do wiadomości dyrektora 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w …. . 
 
2. Wzór decyzji, podejmowanej przez nadleśniczego, o której mowa w ust. 3. pkt.1. w/w 

załącznika nr 14. – w przypadku potrzeby ogłoszenia stanu siły wyższej o znaczeniu 
lokalnym (decyzję, objętą niniejszym wzorem nadleśniczy podejmuje, gdy: a)  ilość drewna przygodnego 
układa się na poziomie, istotnie przekraczającym poziom zwykły, b)  znaczna ilość drewna przygodnego nie 
będzie mogła być sprzedana w ramach umów, wynikających z rokowań internetowych, oraz c) zwiększenie 
rozmiaru cięć w stosunku do planu będzie miało istotny charakter, w tym będzie wymagało sporządzenia aneksu 
planu urządzenia lasu) 

 
 

Projekt 
Decyzja nr 

Nadleśniczego Nadleśnictwa ….. 
z dnia …. 

w sprawie stanu siły wyższej o lokalnym znaczeniu, związanej ze szkodami w drzewostanie, 
jakie wystąpiły w następstwie (wymienić czynniki szkodotwórcze) w dniach…. 

 
Na podstawie § 22. ust.3. Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 1 – 
w wykonaniu obowiązku, wynikającego z treści ust..3. załącznika nr 14  (Postępowanie w 
stanach siły wyższej) do zarządzenia nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 23 października 2006 r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia sprzedaży drewna 
przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (znak: OM – 906 – 1 – 125/06) 
 

postanawiam, co następuje: 
  

 

                                                 
1 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18. maja 1994 r;  
 



§ 1. 
 
Opierając się na meldunkach, o których mowa w ust..2. w/w załącznika nr 14, uznaję, że w 
zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa (wymienić nazwę nadleśnictwa) w następstwie szkód w 
drzewostanach, spowodowanych (wymienić czynniki szkodotwórcze) w dniach (wymienić daty 
wystąpienia zdarzeń szkodotwórczych) zachodzi potrzeba podjęcia działań, mieszczących w 
ramach postępowania  w stanach siły wyższej o znaczeniu lokalnym. 
 

§ 2. 
 
Ustalam, że według, wstępnej oceny, szkody, o których mowa w § 1., osiągnęły szacunkowo 
poziom … m 3 drewna, wymagającego pozyskania w ramach porządkowania stanu 
sanitarnego lasu.  
 

§ 3. 
 
Ustalam, że drewno, o którym mowa w § 2. będzie zagospodarowane w następujący sposób: 

1) użycie drewna poklęskowego do realizacji umów z rokowań internetowych w 
połączeniu z częściowych wstrzymaniem niektórych planowych pozycji cieć : …… 
m3; 

2) skierowanie dodatkowych mas drewna do wykorzystania w celu: 
a) uzupełniania puli drewna do sprzedaży detalicznej, lub 
b) sprzedaży drewna w wykorzystaniem aplikacji e - drewno  

….. m3, z zastrzeżeniem, że szczegółowy sposób rozdysponowania drewna 
dodatkowego będzie uzgodniony operacyjnie z dyrektorem regionalnej dyrekcji 
Lasów Państwowych w …. 

 
§ 4. 

 
Wykonanie niniejszej decyzji będzie wymagało zgody na zwiększenie rozmiaru pozyskania 
drewna o …. m 3 z konieczności (bez konieczności) aneksowania planu urządzenia lasu 
Nadleśnictwa, z odpowiednim uwzględnieniem ust. 30 – 35 załącznika nr 14. 
 

§ 5. 
 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje przekazana do wiadomości dyrektora 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w … 
 
 
Uwaga: wzorując się na projektach decyzji, ujętych w pkt. 1 i 2, nadleśniczy wydaje 
decyzje odpowiednio zmodyfikowane, gdy przyczyna w zakłóceniu handlu drewnem leży 
po stronie jego nabywców /por. ust.1 pkt.5 załącznika nr 14/ lub jest spowodowana 
zbiegiem dwóch przyczyn: szkodami w drzewostanie oraz istotnym zakłóceniem 
wskutek zdarzeń nadzwyczajnych mocy produkcyjnych nabywców /por. ust.1. pkt.6 
załącznika 14). 
 
3. Wzór meldunku, przekazywanego przez nadleśniczego do dyrektora regionalnej 

dyrekcji Lasów Państwowych , o którym mowa w ust. 3. pkt.2  w/w załącznika nr 14. 
– w przypadku braku możliwości zagospodarowania drewna, związanego ze stanem 
siły wyższej, w ramach postępowania nie wymagającego kompleksowej koordynacji 



ze strony dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (niniejszy meldunek jest 
przekazywany, gdy: a)  ilość drewna przygodnego układa się na poziomie, istotnie przekraczającym poziom 
zwykły, b)  znaczna ilość drewna przygodnego nie będzie mogła być sprzedana w ramach umów, wynikających z 
rokowań internetowych,  c) w wyniku stanu siły wyższej pojawiły się bardzo duże nadwyżki surowca drzewnego, 
wymagające zwiększenie rozmiaru cięć, aneksowania planu urządzenia lasu oraz działań koordynacyjnych w 
grupie nadleśnictw, wchodzących w skład danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych)  

 
 

Projekt 

 
Meldunek  

w związku z wystąpienie stanu siły wyższej, wymagającej koordynacji ze strony 
dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych  

 
 
1. Opierając się na meldunkach, o których mowa w ust..2. w/w załącznika nr 14 , 

zawiadamiam, że rozmiar szkód w drzewostanach, spowodowanych (wymienić czynniki 
szkodotwórcze) w dniach (wymienić daty wystąpienia zdarzeń szkodotwórczych) 
wywołuje według mojej oceny potrzebę podjęcia skoordynowanych działań w zakresie 
zagospodarowania drewna poklęskowego.  

2. Podaję Panu Dyrektorowi do wiadomości, że łączna ilość drewna, która będzie musiała 
zostać pozyskana w ramach porządkowania stanu sanitarnego drzewostanów w 
następstwie zdarzeń, o których mowa w pkt.1., wynosi : …. m3, w tym: 
1) drewno wielkowymiarowe stanowi : …. m3; 
2) drewno średniowymiarowe stanowi: ….. m3; 
3) drewno małowymiarowe stanowi: ….m3. 

3. Podaję Panu Dyrektorowi do wiadomości, że według mojej oceny tylko % drewna, o 
którym mowa w pkt.1. oraz pkt.2. będzie mogło zostać sprzedane w ramach umów, 
podpisanych w wyniku rokowań internetowych. 

4. Informuję, że zagospodarowanie drewna poklęskowego będzie wymagało wyrażenia 
przez Pana Dyrektora zgody na: 
1) zwiększenie rozmiaru pozyskania drewna oraz 
2) aneksowania planowania urządzenia lasu, 
stosownie do ust/30-35 załącznika nr 14. 

5. Zwracam się do Pana Dyrektora o podjęcie decyzji, czy drewno, jakie będzie musiało 
zostać pozyskane w kierowanym przeze mnie nadleśnictwie, będzie objęte działaniami w 
ramach postępowania w stanach siły wyższej o znaczeniu regionalnym (krajowym), czy 
też drewno to mam zagospodarować we własnym zakresie, wykorzystując aplikację e – 
drewno, zwiększając pulę drewna detalicznego oraz podejmując inne działania, 
przewidziane w odniesieniu do drewna trudno zbywalnego w zarządzeniu nr 52 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 października 2006 r. w sprawie ustalenia 
sposobu prowadzenia sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe (znak: OM – 906 – 1 – 125/06). 

 
Uwaga: wzorując się na projekcie meldunku, ujętego w pkt.3. , nadleśniczy składa 
meldunek odpowiednio zmodyfikowane, gdy przyczyna w zakłóceniu handlu drewnem 
leży po stronie jego nabywców /por. ust.1 pkt.5 załącznika nr 14/ lub jest spowodowana 
zbiegiem dwóch przyczyn: szkodami w drzewostanie oraz istotnym zakłóceniem 
wskutek zdarzeń nadzwyczajnych mocy produkcyjnych nabywców /por. ust.1. pkt.6 
załącznika 14). 
 



4. Wzór decyzji, podejmowanej przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów 
Państwowych, o której mowa w ust..4. pkt.1` w/w załącznika nr 14.  

 
Decyzja nr 

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w  
z dnia …. 

w sprawie braku potrzeby ogłoszenia stanu siły wyższej o znaczeniu regionalnym, związanej 
ze szkodami w drzewostanie, jakie wystąpiły w następstwie ( wymienić czynniki 

szkodotwórcze) w dniach…. 
 
Na podstawie § 17 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 1 – w 
wykonaniu obowiązku, wynikającego z treści ust..4. załącznika nr 14  (Postępowanie w 
stanach siły wyższej) do zarządzenia nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 23 października 2006 r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia sprzedaży drewna 
przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (znak: OM – 906 – 1 – 125/06) 
 

postanawiam, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Biorąc pod uwagę, stanowiące załącznik nr 1. do niniejszej decyzji, meldunki oraz decyzje 
nadleśniczych, podjęte na podstawie ust..3. załącznika nr 14, ustalam, że nie zachodzi 
potrzeba ogłoszenie w zasięgu terytorialnym regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w …. 
stanu siły wyższej o zasięgu regionalnym. 
 

§ 2. 
 

1. Panów Nadleśniczych, kierujących Nadleśnictwami w: 
1) …… 
2) …… 
3) …… 
4) …… 

którzy zgłosili meldunki na podstawie ust..3. pkt. 2) w/w załącznika nr 14 zobowiązuję do 
zagospodarowania drewna poklęskowego w trybie jego sprzedaży z użyciem aplikacji e – 
drewno, a w razie nieskuteczności (niepełnej) skuteczności tego trybu, poprzez zastosowanie 
innych trybów postępowania,  przewidzianego w w/w zarządzeniu nr 52  dla drewna trudno 
zbywalnego ( w tym poprzez zwiększenie puli drewna detalicznego). 
 
 

§ 3. 
 

Sprawy związane z uzyskaniem zgód na zwiększony rozmiar pozyskania drewna oraz 
związane z aneksowaniem  planów urządzenia lasu w poszczególnych nadleśnictwach zostaną 
załatwione w odrębnym trybie. 

 
 

§ 4. 
                                                 
1 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18. maja 1994 r;  
  



 
 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje przekazana do wiadomości 
Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych wraz z przywoływanymi w niej 
załącznikami. 
 
5. Wzór decyzji, podejmowanej przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów 

Państwowych, o której mowa w ust..4. pkt.2 w/w załącznika nr 14.  
 

Decyzja nr 
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w  

z dnia …. 
w sprawie ogłoszenia stanu siły wyższej o znaczeniu regionalnym, związanej ze szkodami w 
drzewostanie, jakie wystąpiły w następstwie ( wymienić czynniki szkodotwórcze) w dniach…. 
 
Na podstawie § 17 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 1 – w 
wykonaniu obowiązku, wynikającego z treści ust..4. załącznika nr 14  (Postępowanie w 
stanach siły wyższej) do zarządzenia nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 
dnia 23 października 2006 r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia sprzedaży drewna 
przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (znak: OM – 906 – 1 – 125/06) 
 

postanawiam, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Biorąc pod uwagę, stanowiące załącznik nr 1. do niniejszej decyzji, meldunki oraz decyzje 
nadleśniczych, podjęte na podstawie ust. 3. załącznika nr 14, w zasięgu terytorialnym 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w …. ogłaszam stan siły wyższej o zasięgu 
regionalnym. 
 

§ 2. 
 

Koordynacją zagospodarowania drewna poklęskowego objęte zostaną następujące 
nadleśnictwa, podlegające mojemu nadzorowi: 

1) ….., 
2) ….., 
3) ….., 
4) ….., 
5) ….., 

 
§ 3. 

 
Panów Nadleśniczych, kierujących Nadleśnictwami  w: 

1) ….., 
2) ….., 
3) ….., 

którzy zgłosili meldunki na podstawie ust..3. pkt.2. w/w załącznika nr 14 – w związku z tym, 
że kierowane przez nich nadleśnictwa nie znalazły się wśród nadleśnictw, o których mowa w 
                                                 
1 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18. maja 1994 r;  
  



§ 2. - zobowiązuję do zagospodarowania drewna poklęskowego poza koordynacją z mojej 
strony, tj. w trybie jego sprzedaży z użyciem aplikacji e – drewno, a w razie nieskuteczności 
(niepełnej) skuteczności tego trybu, poprzez zastosowanie innych trybów postępowania,  
przewidzianego w w/w zarządzeniu nr 52  dla drewna trudno zbywalnego ( w tym poprzez 
zwiększenie puli drewna detalicznego), z zastrzeżeniem § 6. 
 

§ 4. 
 

Decyzje, podjęte na podstawie ust. 3pkt.1., przez Nadleśniczych, kierujących Nadleśnictwami  
w : 

1) ….., 
2) ….., 
3) ….., 

w związku z zaliczeniem w/w nadleśnictw do nadleśnictw, o których mowa w § 2, zostają na 
podstawie § 18. Statutu na mocy niniejszej decyzji uchylone. 

 
§ 5. 

 
Program działań w zakresie zagospodarowania drewna poklęskowego w nadleśnictwach, o 
których mowa w § 2.  (ust. 9 -11 załącznika nr 14) będzie przedmiotem odrębnego 
opracowania  
 

§ 6. 
 

Sprawy związane z uzyskaniem zgód na zwiększony rozmiar pozyskania drewna oraz 
związane z aneksowaniem  planów urządzenia lasu w poszczególnych nadleśnictwach zostaną 
załatwione w odrębnym trybie. 
 

§ 7. 
 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje przekazana do wiadomości 
Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych wraz z przywoływanymi w niej 
załącznikami. 
 
Uwaga: wzorując się na projektach decyzji, ujętych w pkt. 4 i 5, dyrektor regionalnej 
dyrekcji Lasów Państwowych wydaje decyzje odpowiednio zmodyfikowane, gdy 
przyczyna w zakłóceniu handlu drewnem leży po stronie jego nabywców /por. ust.1 
pkt.5 załącznika nr 14/ lub jest spowodowana zbiegiem dwóch przyczyn: szkodami w 
drzewostanie oraz istotnym zakłóceniem wskutek zdarzeń nadzwyczajnych mocy 
produkcyjnych nabywców /por. ust.1. pkt.6 załącznika 14). 
Uwaga: meldunek, o którym mowa w ust. 4 pkt. 3 załącznika nr 14 – dyrektor 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych sporządza, kierując się projektem takiego 
meldunku, zawartym w pkt. 3. 
 


