
Załącznik nr 5 do zarządzenia 
 

Inicjowanie oraz tryb pracy Komisji Leśno – Drzewnej (zwanej dalej Komisją) 
 

Rozpoczynanie (inicjowanie) działania Komisji 
 

1. Pierwsze posiedzenie Komisji (posiedzenie stacjonarne) zwołuje poprzez powzięcie 
stosownej decyzji Dyrektor Generalny Lasów Państwowych (posiedzenie inauguracyjne). 

2. Decyzję, o której mowa w pkt.1 – poza publikacją w Biuletynie Informacyjnym Lasów 
Państwowych – zamieszcza się na stronie portalu. 

3. Otwierając posiedzenie, o którym mowa w pkt..1., Dyrektor Generalny Lasów 
Państwowych składa sprawozdanie z procedury wyłonienia członków Komisji. 
Sprawozdanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmuje prezentację 
członków Komisji, nie posiadających prawa do zabierania głosu stanowiącego: 
Przewodniczącego Prowadzącego oraz ekspertów Komisji.  

4. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podczas inauguracyjnego posiedzenia Komisji 
zaprasza jej uczestników do wybrania Przewodniczącego Stanowiącego, zwanego dalej 
Przewodniczącym. Każdy członek stanowiący Komisji, zwany dalej członkiem Komisji,  
może zgłosić swojego kandydata na Przewodniczącego spośród pozostałych członków 
Komisji  – za ustną jego zgodą na to kandydatowanie.  

5. Wybór Przewodniczącego odbywa się w drodze głosowania tajnego, prowadzonego 
sposobem tradycyjnym. Obsługę administracyjną głosowania zapewnia Dyrekcja 
Generalna Lasów Państwowych. Liczenie głosów odbywa się na sali posiedzenia. Wyniki 
głosowania, na podstawie protokołu sporządzonego ad hoc staraniem Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych, odczytuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych; Każdemu z 
członków Komisji przysługuje prawo dokonania przeglądu kart do głosowania – z 
następczym uprawnieniem do żądania powtórzenia głosowania w razie stwierdzenia 
błędów w liczeniu głosów, oddanych na poszczególnych kandydatów. Przewodniczącym  
zostaje kandydat, który otrzymał największa liczbę głosów w niezakwestionowanej  turze 
głosowania (pierwszej lub kolejnej), bez względu na liczbę głosów nieważnych lub 
głosów wstrzymujących się , pod warunkiem frekwencji na posiedzeniu Komisji, 
zapewniającej jego ważność. 

6. Przewodniczący zarządza wybór trzech członków Komisji do Prezydium Komisji. 
7. Członek Prezydium Komisji wchodzi w pełnię uprawnień, przypadających 

Przewodniczącemu w razie, gdy Przewodniczący przestaje być członkiem Komisji. – do 
czasu wyboru nowego Przewodniczącego.  

8. Podczas pierwszego posiedzenia Komisji – Przewodniczący proponuje porządek dalszego 
posiedzenia. 

9. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wprowadza na najbliższe posiedzenie 
stacjonarne (lub zaoczne) członków Komisji, którzy znaleźli się w jej składzie w wyniku 
procedury uzupełniającej. 

10. Punkty 1 do 9 stosuje się odpowiednio w razie , gdy członkiem Komisji przestaje być 
Przewodniczący, z zastrzeżeniem, że zachowują moc wszelkie decyzje i uchwały, podjęte 
do tego czasu przez Komisję,  

 
Obsługa Komisji 

 
11. Do obsługi merytorycznej Komisji jest obowiązana komórka organizacyjna DGLP, 

właściwa w sprawach handlu i marketingu – współdziałająca z innymi komórkami 
wewnętrznymi LP lub usługodawcami zewnętrznymi; 



12. Obsługa merytoryczna, o której mowa w ust. 3, obejmuje w szczególności 
przygotowywanie wszelkich dokumentacji (ekspertyz, raportów), niezbędnych do 
wydania opinii przez Komisję; 

13. Obsługa administracyjno – kancelaryjna Komisji może być na mocy decyzji Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych przekazana Gabinetowi Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych; w razie braku takiej decyzji – obsługę, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym prowadzi komórka organizacyjna Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych, właściwa w sprawach handlu i marketingu. 

 
Tryby głosowania  

 
14. Podczas posiedzeń stacjonarnych oraz  zaocznych zalecanym trybem głosowań są 

głosowania jawne odpowiednio tradycyjne lub z użyciem Portalu Leśno – Drzewnego, 
zwanego dalej Portalem. 

15. Jeśli jednak choćby jeden z członków Komisji zgłosi wniosek o głosowanie w trybie 
tajnym – Przewodniczący jest obowiązany wniosek ten uwzględnić.  

 
 
 


