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c) zabezpieczania śladów przestępstw popełnionych 

w lasach, 

3) udostępnianie dla potrzeb realizacji wspólnych działań 
Lasów Państwowych i Policji środków transportowych 
oraz środków łączności i urządzeń sygnalizacyjno-alar
mowych, 

4) przekazywanie doświadczeń w edukacji społeczeństwa 
w zakresie ochrony lasu i przyrody oraz prawidłowego 
korzystania z lasu, 

5) przekazywanie doświadczeń w zakresie sposobów i me
tod działań profilaktycznych i zwalczających szkodnict
wo leśne, 

6) bezpośrednie przewodnictwo pracownika Służby Leś
nej na terenach leśnych, w przypadku prowadzenia 
czynności dochodzeniowych przez organy Policji w la
sach. 

§ 5. Prowadzenie wspólnych działań obejmuje: 

1) patrolowanie w szczególnie uzasadnionych przypad
kach terenów leśnych w zakresie: 

a) ładu i porządku na terenach leśnych, wzdłuż uczęsz
czanych szlaków komunikacyjnych i turystycznych, 
w lasach wokół miast oraz w obiektach turystycz
nych, 

b) ochrony przeciwpożarowej, 

c) ochrony przyrody i środowiska, z uwzględnieniem 
ochrony płodów runa leśnego; oraz ochrony cieków 
i zbiorników wodnych, 

2) organizowanie i przeprowadzanie, w szczególnie uzasa
dnionych przypadkach, za zgodą właściwego komen
danta wojewódzkiego Policji, działań na określonym 
terenie na podstawie specjalnie opracowanego planu, 
zwłaszcza w rejonach zagrożonych przestępstwami 

i wykroczeniami w zakresie szkodnictwa leśnego . 

§ 6. Wymiana informacji obejmuje: 

1) wzajemne przekazywanie wszelkich informacji i spost
rzeżeń o zagrożeniach przestępczością, o środowiskach 
przestępczych związanych ze szkodnictwem leśnym 

oraz zaistniałych przestępstwach i wykroczeniach w la
sach i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwo
wych, a w szczególności w zakresie kradzieży drewna 
i kłusownictwa, 

2) wzajemne przekazywanie oraz rozpowszechnianie ma
teriałów o charakterze profilaktycznym, 

3) udz i ał przedstawicieli Policji w okresowych naradach 
organizowanych przez jednostki organizacyjne Lasów 
Państwowych w sprawie oceny stanu zagrożeń lasów, 

4) przekazywanie do Komendy Głównej Policji i komend 
wojewódzkich Policji rocznej informacji o ochronie 
lasów przed szkodnictwem oraz rocznego sprawozdania 
z postępowania w sprawach o wykroczenia, 

5) wymianę doświadczeń w dziedzinie stosowanych me
tod walki ze szkodnictwem leśnym oraz z zakłócaniem 
spokoju i porządku publicznego, szczególnie w obiek
tach turystycznych, położonych w lasach i na gruntach 
Lasów Państwowych, 

6) wymianę informacji dotyczącą rejonów (stref), rozmia
rów i okresów zagrożenia poszczególnymi rodzajami 
szkodnictwa leśnego i zagrożenia pożarowego, 
z uwzględnieniem szkodliwego korzystania z lasów 
w celach rekreacyjnych. 

§ 7. Wzajemne udzielanie pomocy służbowej następuje 
na wniosek jednej ze stron. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: w z. B. Blaszczyk 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBOW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 15 września 1992 r. 

w sprawie szczegółowych zasad przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w nadleśnictwie broni 
i amunicji oraz ręcznych miotaczy gazowych. 

Na podstawie art. 49 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 i z 1992 r. 
Nr 21, poz. 85) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przydziału broni palnej krótkiej, zwanej dalej "bro
nią palną", i amunicji, a także ręcznych miotaczy gazowych 
dla nadleśnictwa Lasów Państwowych dokonuje komendant 
wojewódzki Policji na pisemny wniosek nadleśniczego 
- zgodnie z przepisami o broni, amunicji i materiałach 
wybuchowych. 

§ 2. 1. Strażnik leśny zatrudniony w nadleśnictwie 
otrzymuje do pracy broń palną, broń gazową, amunicję oraz 
ręczny miotacz gazowy. 

2. Leśniczy zatrudniony w nadleśnictwie może otrzy
mać do pracy broń palną, broń gazową, amunicję oraz ręczny 
miotacz gazowy. 

3. Wydanie broni palnej i gazowej oraz amunicji na
stępuje po przeszkoleniu i przeprowadzeniu sprawdzenia 
znajomości przepisów dotyczących: 

1) użycia broni palnej lub gazowej, a także ręcznego 

miotacza gazowego, 

2) zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną, 
amunicją i ręcznym miotaczem gazowym, ich przecho
wywania i konserwacji . 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Natural
nych i Leśnictwa z dnia 15 września 
1992 r. (poz. 398) 

Załącznik nr 1 

KSIĄŻKA STANU SPRZĘTU UZBROJENIA W NADLEŚNICTWIE 

Numer Rok produkcji 
Ilość Ilość Wyposażenie dodatkowe 

magazynków amunicji (wymienić jakie i ile) 

Załącznik nr 2 

KSIĄŻKA WYDANIA I PRZYJĘCIA BRONI I AMUNICJI W NADLEŚNICTWIE 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 
" 

z dnia 9 października 1992 r. 

zmieniające rozporząd~nie w sprawie wysokości równowat~ikÓw pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz 
jświadczenia pieniężnego wypłacanego poborowtfm odbywającym służbę zastępczą-

Na podstawie art. 193 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszećh.iaym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, 
poz. 254) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjal
nej z dnia 20 marca 1992 r. w sprawie wysokości równoważ
ników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia 
pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę 
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~\ 
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zastępczą ł Dz. U. Nr 31, poz. 133, Nr 52, poz. 241 i Nr 62, 
poz. 308}/ w § 1 w ust. 1 wyrazy ,,21.500 zł" zastępuje się 
wyrazami ,,24.300 zł" . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 września 1992 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: J. Kuroń 
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