
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 46 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 24 października 2016 r. 
 
 
 
 

AKT  SPRAWSTWA  KIEROWNICZEGO  
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PA ŃSTWOWYCH  

kreuj ący stały zespół osłony naukowej ds. modelowania zjawisk w leśnictwie  
i z leśnictwem związanych  

 
 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 10 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PA ŃSTWOWYCH 

 
z dnia 18 lutego 2016  r. 

 
w sprawie powołania stałych  zespołów osłony naukowej  

 
 
OR.003.2.2016 
 
 
   Na   podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach1, w związku z 

§ 62  i § 103 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w wykonaniu 

zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 

34 i 65  ustawy o lasach – postanawia się, co następuje:  

 

§ 1 

1. Powołuję stałe zespoły, stanowiące zespoły doradczo-pomocnicze Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych zwane dalej zespołami: 

                                                 
1 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”. 

2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów 
Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy 
wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych  Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i 
decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych. 

3 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; § 10 Statut Lasów 
Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powołać inne stałe lub doraźne zespoły  doradcze dla 
określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określić zasady i tryb 
działania takich zespołów. 

4 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, 
organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju 
leśnictwa.  

5 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, 
popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań. 

 



A. Zespół ds. różnorodności biologicznej na obszarze Lasów Państwowych, mający na 

celu wsparcie naukowe działań Lasów Państwowych na rzecz inwentaryzacji i oceny 

bogactwa przyrodniczego, w następującym składzie  osobowym:  

1) dr inż. Piotr Brewczyński – RDLP w Krośnie – przewodniczący; 

2) prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki – SGGW, działający na podstawie umowy o dzieło;        

3) prof. dr hab. Maria Rudawska – ID PAN w Kórniku, działająca  na podstawie 

umowy o dzieło;        

4) dr inż. Andrzej M. Jagodziński – ID PAN w Kórniku, działający na podstawie 

umowy o dzieło;        

5) dr inż. Andrzej Łabędzki – UP w Poznaniu, działający na podstawie umowy o dzieło;        

6) dr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka – IBL, działająca na podstawie umowy o dzieło;        

7)  prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk – UR w Krakowie, działający na podstawie umowy o 

dzieło;        

8)  dr Jadwiga Sienkiewicz – IOŚ, działająca na podstawie umowy o dzieło;        

9)  mgr inż. Bożydar Neroj – BULiGL, działający na podstawie umowy o dzieło;        

10) prof.dr hab. Wanda Olech-Piasecka – SGGW, działająca na podstawie umowy o 

dzieło;        

11) prof. dr hab. Jacek Hilszczański – IBL, działający na podstawie umowy o dzieło.    

 

B. Zespół ds. raportowania dwutlenku węgla, mający na celu wsparcie naukowe działań 

Lasów Państwowych na rzecz urzeczywistniania idei leśnych gospodarstw 

węglowych, w następującym składzie  osobowym: 

1) prof. dr hab. Jacek Oleksyn – ID PAN w Kórniku – przewodniczący, działający na 

podstawie umowy o dzieło; 

2) prof. dr hab. Apolonia  Ostrowska  – IOŚ, działająca na podstawie umowy o dzieło; 

3) prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald – IBL, działający na podstawie umowy o dzieło;        

4) prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki – DGLP;  

5) dr inż. Andrzej M. Jagodziński – ID PAN w Kórniku, działający na podstawie 

umowy o dzieło; 

6) prof. dr hab. Michał Zasada – SGGW, działający na podstawie umowy o dzieło; 

7) prof. dr. hab. Janusz Olejnik – UP w Poznaniu, działający na podstawie umowy o 

dzieło; 

8) dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR w Krakowie, działający na podstawie 

umowy o dzieło; 

9)  prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki – SGGW, działający na podstawie umowy o 

dzieło; 



10) dr inż. Paweł Strzeliński – UP w Poznaniu, działający na podstawie umowy o   

dzieło; 

11) dr Jan Borzyszkowski – IOŚ, działający na podstawie umowy o dzieło; 

12) mgr inż. Radomir Bałazy – IBL, działający na podstawie umowy o dzieło. 

 

C. Zespół do spraw  bilansu drewna, mający na celu wsparcie naukowe działań Lasów 

Państwowych na rzecz identyfikacji przepływu surowca drzewnego i wyrobów z 

drewna,     w składzie osobowym: 

1) dr inż. Artur Królicki – RDLP w Krośnie – przewodniczący; 

2) prof. dr hab. Ewa Ratajczak – ITD, działająca na podstawie umowy o dzieło; 

3) dr inż. Stanisław Zajączkowski – BULiGL, działający na podstawie umowy o 

dzieło;  

4) mgr inż. Andrzej Leonowicz – BULiGL, działający na podstawie umowy o dzieło; 

5) mgr inż. Damian Zieliński – DGLP; 

6) Artur Łączyński – GUS, działający na podstawie umowy o dzieło. 

 

D. Zespół ds. analizy retrospektywnej i prognostycznej sytuacji finansowo-gospodarczej 

LP, mający na celu opracowanie, przy wsparciu naukowym, opisu ontologicznego, 

oprogramowania służącego symulowaniu i prognozowaniu sytuacji finansowo-

gospodarczej LP, w składzie osobowym: 

1) mgr inż. Andrzej Czerski – DGLP – przewodniczący; 

2) dr hab. inż. Janusz Kocel – IBL, działający na podstawie umowy o dzieło; 

3) mgr inż. Cezary Świstak – RDLP w Białymstoku; 

4) mgr inż. Sebastian Wiśniewski – DGLP; 

5) mgr inż. Adrian Chmilowski – ZILP; 

6) mgr inż. Damian Zieliński – DGLP. 

 

2. Na wniosek przewodniczących zespołów lub z inicjatywy Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych do prac w ramach zespołów, na uzgodnionych warunkach, mogą być 

dopraszane inne osoby niż członkowie wymienieni w ust 1 pkt A, B, C i D. 

 

§ 2 

1. Zespoły, na zaproszenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz z jego 

udziałem, rozpoczną swoje sformalizowane działanie od pierwszego spotkania w siedzibie 

Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, oddzielnie dla każdego z zespołów. 

2. Podczas spotkania, o którym mowa w ust. 1: 



a) zostaną wręczone pisma informujące o powołaniu do pracy w zespole,  

b) nastąpi zawarcie z członkami zespołu umów o dzieło, 

c) zostanie przyjęty szczegółowy plan działania zespołu. 

3. Zespoły swoje obowiązki będą wypełniały w ramach indywidualnej pracy ich członków 

oraz poprzez okresowe spotkania, odrębne dla każdego z zespołów, w siedzibie Dyrekcji 

Generalnej Lasów Państwowych z udziałem lub bez udziału Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych – według potrzeb. 

4. Spotkania, o których mowa w ust. 3, będą zwoływane z inicjatywy Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych lub przewodniczących poszczególnych zespołów.   

5. Kierownicy wydziałów DGLP zobowiązani są do udzielania – na wniosek 

przewodniczących zespołów – niezbędnej pomocy zespołom w sprawach merytorycznych, 

które będą wymagały rozstrzygnięć.  

 

§ 3 

Przewodniczący Zespołów składają bieżące sprawozdania z postępu prac zespołów na 

żądanie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz opracowania końcowe z prac 

zespołów. 

 

§ 4 

Koszty związane z posiedzeniami zespołów, w tym koszty wynagrodzeń członków 

zespołów,  pokrywa Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych  ze środków funduszu leśnego. 

 

§ 5 

1. Obsługę merytoryczną i administracyjno-kancelaryjną zespołu ds. różnorodności 

biologicznej na obszarze Lasów Państwowych prowadzi Wydział Ochrony Przyrody. 

2. Obsługę merytoryczną i administracyjno-kancelaryjną zespołu ds. raportowania dwutlenku 

węgla prowadzi Zespół Doradców w Gabinecie Dyrektora Generalnego. 

1. Obsługę merytoryczną i administracyjno-kancelaryjną zespołu ds. bilansu drewna 

prowadzi Biuro Marketingu. 

2. Obsługę merytoryczną i administracyjno-kancelaryjną zespołu ds. analizy retrospektywnej 

i prognostycznej sytuacji finansowo–gospodarczej LP prowadzi Wydział Analiz 

Ekonomicznych i Planowania. 

 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych tym zarządzeniem decyzję podejmuje Dyrektor 

Generalny Lasów Państwowych. 



 

§ 7 

Traci moc Decyzja nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 stycznia 

2016 r. w sprawie utworzenia tematycznych zespołów roboczych na potrzeby prac nad 

Bilansem otwarcia Lasów Państwowych. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości 

poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym Lasów 

Państwowych.  

 

DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH 

dr inż. Konrad Tomaszewski 
 
 
 
 
 

 

ZARZĄDZENIE NR 32 
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PA ŃSTWOWYCH 

 
z dnia 23 czerwca 2016  r. 

 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  

z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie powołania stałych  zespołów osłony naukowej 
 
  

OR.003.2.2016 
 
 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach6, w związku z 

§ 67 i § 108 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w wykonaniu 

                                                 
6 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”. 

7 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. 

8 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; § 10 Statutu Lasów 
Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powołać inne stałe lub doraźne zespoły doradcze dla 
określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określić zasady i tryb 
działania takich zespołów. 



zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 

39 i 610  ustawy o lasach – postanawia się, co następuje: 

  

§ 1 

W ramach funkcjonujących zespołów doradczo-pomocniczych Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych powołuje się Zespół ds. modelowania zjawisk i procesów 

zachodzących w leśnictwie. 

 

§ 2 

W Zarządzeniu nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lutego 

2016 r. w sprawie powołania stałych zespołów osłony naukowej wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. W § 1 dokonuje się następujących zmian: 

1) w ust. 1 po literze D dodaje się literę E w brzmieniu: 

„E. Zespół ds. modelowania zjawisk i procesów zachodzących w leśnictwie, w 

następującym składzie osobowym: 

1) prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald – IBL – przewodniczący, działający na 

podstawie umowy o dzieło;  

2) dr hab. Bronisław Kłapeć, prof. SGGW – SGGW, działający na podstawie 

umowy o dzieło; 

3) prof. Chris Ciszewski – Univercity of Georgia, działający na podstawie 

umowy o dzieło; 

4) dr hab. inż. Jarosław Socha, prof. UR  – UR w Krakowie, działający na 

podstawie umowy o dzieło; 

5) dr inż. Piotr Stanisław Mederski – UP Poznań, działający na podstawie 

umowy o dzieło.”; 

2) ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:  

„2. Na wniosek przewodniczących zespołów lub z inicjatywy Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych do prac w ramach zespołów, na 

uzgodnionych warunkach, mogą być dopraszane inne osoby niż członkowie 

wymienieni w § 1 ust 1.”. 

2. § 5 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
9 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, 

organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju 
leśnictwa.  

10 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, 
popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań. 



„1. Obsługę merytoryczną i administracyjno-kancelaryjną zespołu ds. różnorodności 

biologicznej na obszarze Lasów Państwowych prowadzi Wydział Ochrony Przyrody. 

2. Obsługę merytoryczną i administracyjno-kancelaryjną zespołu ds. raportowania 

dwutlenku węgla prowadzi Zespół Doradców i Analiz Specjalistycznych. 

3. Obsługę merytoryczną i administracyjno-kancelaryjną zespołu ds. bilansu drewna 

prowadzi Biuro Marketingu. 

4. Obsługę merytoryczną i administracyjno-kancelaryjną zespołu ds. analizy 

retrospektywnej i prognostycznej sytuacji finansowo–gospodarczej LP prowadzi 

Wydział Analiz Ekonomicznych i Planowania. 

5. Obsługę merytoryczną i administracyjno-kancelaryjną zespołu ds. modelowania 

zjawisk i procesów zachodzących w leśnictwie prowadzi komórka organizacyjna 

DGLP wskazana operacyjnie przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 

każdorazowo do poszczególnych zakresów merytorycznych realizowanych przez 

zespół.” 

 

§ 3 

1. Z zastrzeżeniem zmian określonych w niniejszym zarządzeniu, pozostałe postanowienia 

Zarządzenia nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lutego 2016 r. 

w sprawie powołania stałych zespołów osłony naukowej pozostają bez zmian. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości 

poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym Lasów 

Państwowych.  

 

 
 

DYREKTOR GENERALNY 
LASÓW PAŃSTWOWYCH 

dr inż. Konrad Tomaszewski 
 


