Zarządzenie nr 4
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie Leśnych Kompleksów Promocyjnych
OE.7160.29.1.2018

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 (LP) – w wykonaniu zadania Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, związanego m.in. z przepisem art. 13b ustawy o lasach
– zarządzam, co następuje:
§1
W Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe funkcjonują leśne kompleksy
promocyjne, których położenie i powierzchnię określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Leśne kompleksy promocyjne są obszarami funkcjonalnymi o szczególnym znaczeniu
społecznym, ekologicznym i edukacyjnym, obejmującymi lasy będące w zarządzie Lasów
Państwowych oraz określone w § 6 niniejszego zarządzenia. Leśne kompleksy promocyjne nie są
samodzielnymi podmiotami gospodarczymi.
§3
Celem ustanowienia i działania leśnych kompleksów promocyjnych jest:
1) promowanie prowadzonej przez Lasy Państwowe trwale zrównoważonej gospodarki leśnej
rozumiane jako przekonywanie szerokich kręgów społecznych oraz kręgów decyzyjnych, iż
trwale zrównoważona gospodarka leśna jest działalnością najbardziej prawidłową,
uwzględniającą wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju oraz zintegrowaną poziomo z
utrzymywaniem, kształtowaniem i pogłębianiem różnorodności biologicznej w lasach;
2) promowanie i integrowanie celów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z aktywną ochroną
zasobów przyrody w lasach wynikające z prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju oraz wykorzystanie do prowadzenia ochrony przyrody sensu stricto;
3) wszechstronne rozpoznanie i monitorowanie stanu biocenoz na obszarze LKP i warunków ich
bytowania oraz trendów zmian zachodzących w biocenozach.
§4
Szczególnym przypadkiem promowania trwale zrównoważonej gospodarki leśnej będzie
realizacja koncepcji leśnych gospodarstw węglowych, których funkcjonowanie zostało określone
na mocy odrębnego zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

§5
Nadleśnictwa władające gruntami znajdującymi się w granicach leśnych kompleksów
promocyjnych prowadzą działalność w zakresie:
1) trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w sposób ponadstandardowy, wyprzedzający, a
nawet eksperymentalny w celu generowania nowych rozwiązań wykorzystywanych w
działalności Lasów Państwowych oraz w lasach innych form własności;
2) wprowadzania do praktyki wyników eksperymentów przeprowadzonych na obszarach LKP;
3) wspomagania administracji publicznej w sferze dominium (prowadzenie ochrony przyrody
sensu stricto);
4) stymulowania i koordynowania prowadzenia badań naukowych i doświadczalnictwa leśnego
w celu doskonalenia zasad trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz wprowadzania ich do
praktyki w całych Lasach Państwowych;
5) wspomagania administracji publicznej poprzez prowadzenie edukacji dla zrównoważonego
rozwoju, w szczególności edukacji leśnej, dla szerokich kręgów społeczeństwa;
6) pełnienia wiodącej roli w prowadzeniu przez Lasy Państwowe edukacji dla zrównoważonego
rozwoju, w szczególności edukacji leśnej;
7) kształtowania dobrego wizerunku Lasów Państwowych (działalność promocyjna sensu
stricto),
8) pełnienia wiodącej roli w zakresie komunikacji ze społeczeństwem;
9) funkcji dodatkowych wynikających ze specjalizacji poszczególnych nadleśnictw władających
gruntami znajdującymi się w granicach LKP;
10) prowadzenia szkoleń dla pracowników LP.
§6
Do leśnych kompleksów promocyjnych mogą być włączane lasy innych właścicieli na ich
wniosek.
§7
1. W przypadku włączenia lasów innych własności do leśnych kompleksów promocyjnych
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zawiera umowę cywilnoprawną o włączeniu lasów
wnioskującego właściciela do leśnego kompleksu promocyjnego.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera zobowiązanie innego właściciela lasów włączonych
na jego wniosek do leśnego kompleksu promocyjnego do respektowania postanowień jednolitego
programu gospodarczo-ochronnego.
§8
Leśne kompleksy promocyjne, jako obszary funkcjonalne prowadzą swoją działalność zgodnie z
opracowanym przez właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych jednolitym
programem gospodarczo-ochronnym (JPGO).
§9
W przypadku, kiedy nadleśnictwa władające gruntami znajdującymi się w granicach leśnych
kompleksów promocyjnych położone są w zasięgu terytorialnym więcej niż jednej regionalnej

dyrekcji Lasów Państwowych, jednolity program gospodarczo-ochronny jest opracowywany
wspólnie przez dyrektorów właściwych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
§ 10
Jednolity program gospodarczo-ochronny jest zatwierdzany przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych.
§ 11
JPGO, z uwzględnieniem nadrzędności zapisów PUL, uszczegóławia sposób realizacji
ponadstandardowych działań realizowanych przez nadleśnictwa LKP. Jednolity program
gospodarczo-ochronny uwzględnia możliwość określenia specjalizacji LKP.
§ 12
Jednolity program gospodarczo–ochronny ma zapewniać zintegrowanie działań nadleśnictw,
których lasy wchodzą w granice danego LKP.
§ 13
Jednolity program gospodarczo-ochronny podlega okresowej aktualizacji, szczególnie przy
powołaniu nowego składu RNS, jednak nie rzadziej niż raz na 10 lat.
§ 14
Zawartość jednolitego programu gospodarczo-ochronnego określa załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§ 15
1. Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego dyrektor właściwej regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych proponuje Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych skład rady naukowo–
społecznej (RNS).
2. RNS jest organem opiniotwórczo-doradczo-pomocniczym.
3. Zadaniem RNS jest wspomaganie dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w
opracowywaniu oraz korygowaniu i realizacji jednolitych programów gospodarczo-ochronnych.
§ 16
1. W przypadku, kiedy nadleśnictwa władające gruntami znajdującymi się w granicach leśnych
kompleksów promocyjnych położone są w zasięgu terytorialnym więcej niż jednej regionalnej
dyrekcji Lasów Państwowych rada naukowo-społeczna proponowana jest Dyrektorowi
Generalnemu Lasów Państwowych przez dyrektora wiodącej regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych.
2. Propozycja musi zostać poprzedzona konsultacjami z dyrektorem (dyrektorami) pozostałych
RDLP, których zasięgi pokrywają się częściowo z granicami leśnego kompleksu promocyjnego.
§ 17

Wiodącą regionalną dyrekcję Lasów Państwowych w zakresie sporządzania, zatwierdzania i
aktualizacji jednolitego planu gospodarczo-ochronnego oraz współpracy z radą naukowospołeczną na okres jej pierwszej kadencji wskazuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
§ 18
Okres kadencji wiodącej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych jest tożsamy z okresem
kadencji rady naukowo-społecznej LKP.
Wraz z powołaniem rady naukowo-społecznej na nową kadencję, rolę wiodącą przejmuje kolejna
regionalna dyrekcja Lasów Państwowych.
§ 19
W przypadku, kiedy nadleśnictwa władające gruntami znajdującymi się w granicach leśnych
kompleksów promocyjnych położone są w zasięgu terytorialnym więcej niż dwóch regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych, kolejność przejmowania roli wiodącej odbywa się w porządku
alfabetycznym.
§ 20
Obsługę techniczno-biurową rad naukowo-społecznych zapewniają wiodące regionalne dyrekcje
Lasów Państwowych, w których zasięgu znajdują się poszczególne leśne kompleksy promocyjne.
§ 21
Wydatki związane z działalnością rad naukowo-społecznych pokrywane są z wpłaty na
utrzymanie jednostek nadrzędnych – właściwych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
§ 22
W celu koordynacji działań prowadzonych przez nadleśnictwa władające gruntami znajdującymi
się w granicach leśnego kompleksu promocyjnego dyrektor właściwej RDLP powołuje
koordynatora LKP.
§ 23
W przypadku, kiedy nadleśnictwa władające gruntami znajdującymi się w granicach leśnych
kompleksów promocyjnych położone są w zasięgu terytorialnym więcej niż jednej regionalnej
dyrekcji Lasów Państwowych, koordynatora wiodącego, na czas pełnienia przez regionalną
dyrekcję Lasów Państwowych funkcji wiodącej, powołuje jej dyrektor.
§ 24
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 25
Tracą moc dotychczasowe zarządzenia dotyczące leśnych kompleksów promocyjnych.
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