
 Art.35.1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach(tj. Dz. U. z 2018 r. poz.2129) stanowi, że Nadleśniczy ustala organizację nadleśnictwa, w tym 
podział na leśnictwa zapewniający leśniczym prawidłowe wykonanie zadań gospodarczych oraz zatrudnia i zwalnia pracowników nadleśnictwa; 
2Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.;  §22 ust. 3 Statutu stanowi, że „Nadleśniczy wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące na obszarze nadleśnictwa” 
§25 ust. 3 stanowi, że „szczegółową organizację nadleśnictwa określa regulamin ustalony przez nadleśniczego z uwzględnieniem ramowego 
regulaminu jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych”.
3 Zarządzenie nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12.12.2012 r.. w sprawie ramowego regulaminu organizacyjnego nadleśnictwa 
(znak: EO-014-24/2012) stanowi że organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy nadleśnictwa ustala 
nadleśniczy w regulaminie organizacyjnym nadleśnictwa z uwzględnieniem postanowień ramowego regulaminu.

Zarządzenie nr 51
Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko

z dnia  01.09.2020 r.
w sprawie zmiany  Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Lubsko

(Znak sprawy.:  NP.012.3.2020)

Na podstawie art.35 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach1, § 22 ust.3 i § 25 ust.3 
Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe2, w oparciu o Zarządzenie 
Nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie 
ramowego regulaminu organizacyjnego nadleśnictwa (zn.spr.EO-014-24/2012)3 oraz 
zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 19.10.2017 r. w sprawie zmiany 
zarządzeń dotyczących ramowych regulaminów organizacyjnych j. o. LP – biura RDLP oraz 
nadleśnictwa […] (znak spr.: OR.013.35.2017), zarządzam co następuje:

§ 1
1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Nadleśnictwa Lubsko, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.
§2

Kierowników komórek organizacyjnych Nadleśnictwa Lubsko zobowiązuję do:
1. Dostosowania organizacji i zakresu działania podległych pracowników do postanowień 

regulaminu.
2. Przekazania - przyjęcia określonych zakresów spraw, które zostały przypisane 

komórkom do realizacji.
3. Weryfikowania i wręczenia podległym pracownikom szczegółowych zakresów czynności.

§ 3
Główny księgowy Nadleśnictwa Lubsko wprowadzi do regulaminu kontroli wewnętrznej 
stosowne zmiany, wynikające z postanowień regulaminu organizacyjnego.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r. i z tym dniem traci moc Zarządzenie 
nr 9 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko z dnia 31.01.2019 r. w sprawie zmiany 
Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Lubsko znak spr.: NP.012.1.2019.

Leszek Banach
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/
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