Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 stycznia 2004
r. w sprawie powołania zespołów zadaniowych ds. serwisu systemu informatycznego
Lasów Państwowych. Znak sprawy: OI-021-02-1/04
Na podstawie art. 33, ust 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst Dz.U. z
2000 r. Nr 56, poz. 679 z późn. zm.), w związku z § 10 ust 5 załącznika do Zarządzenia nr 40
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie Regulaminu
organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, postanawiam co następuje:

§ 1.
1. Powołuję zespół zadaniowy ds. leśnej mapy numerycznej, zwany dalej Zespołem w
składzie:
o Wojciech Pardus, RDLP Gdańsk – przewodniczący,
o Krzysztof Taraszkiewicz, RDLP Piła – członek,
o Leszek Tomalski, RDLP Wrocław – członek,
o Piotr Kyc, N-ctwo Wałbrzych – członek,
o Hubert Napierała, N-ctwo Bobolice – członek,
o Leszek Rząsa, RDLP Poznań – członek.
2. Do zadań Zespołu należy:
o konserwacja Standardu leśnej mapy numerycznej (zwanej dalej LMN),
o testowanie przydatności nowych i modyfikowanych oprogramowań oraz
nowych technologii z zakresu GIS,
o określenie procedur i pisanie instrukcji związanych z LMN,
o szkolenia centralne w zakresie LMN,
o rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników,
o koordynowanie zgodności GIS z innymi dziedzinami wiedzy leśnej i
informatycznej,
o udział w pracach zespołów zadaniowych,
o prowadzenie dokumentacji testowanych programów,
o udział w prowadzeniu tematycznej strony internetowej poświęconej LMN

§ 2.
1. Powołuję zespół zadaniowy ds. tworzenia raportów, zwany dalej Zespołem w
składzie:
o Modest Winkowski, RDLP Poznań – przewodniczący,
o Elżbieta Wolman, RDLP Gdańsk – członek,
o Jan Filoda, N-ctwo Krucz – członek,
o Krzysztof Matuszak, N-ctwo Pniewy – członek,
o Marcin Pelcner, N-ctwo Oborniki – członek.
2. Do zadań Zespołu należy:
o modyfikacja i konserwacja istniejących raportów SILP oraz algorytmów
sprawozdawczych,
o tworzenie nowych raportów oraz algorytmów sprawozdawczych na podstawie
dokumentacji analitycznej dostarczonej przez DGLP,
o prowadzenie dokumentacji technicznej tworzonych raportów oraz algorytmów
sprawozdawczych,
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o
o
o
o

prowadzenie tematycznej strony internetowej poświęconej raportom SILP oraz
algorytmom sprawozdawczym,
komunikacja, niesienie pomocy uczestnikom, reagowanie na zgłoszenia oraz
rejestracja i obsługa błędów,
opracowanie i konserwacja dokumentacji użytkownika związanych z
programami tworzonymi przez Zespół,
przeprowadzanie testów wewnętrznych tworzonego oprogramowania, na co
najmniej dwóch, aktualnych, rzeczywistych bazach danych.

§ 3.
1. Powołuję zespół zadaniowy ds. serwisu technicznego (wsparcie techniczne), zwany
dalej Zespołem w składzie:
o Witold Majsterkiewicz, N-ctwo Lubiniec – przewodniczący,
o Tomasz Mańkowski, RDLP Szczecin – członek,
o Adam Bukowski, RDLP Olsztyn – członek,
o Paweł Szetela, RDLP Zielona Góra – członek,
o Piotr Gryglicki, RDLP Zielona Góra – członek,
o Dariusz Gąsiorowski, RDLP Łódź – członek,
o Rafał Majcher, RDLP Kraków – członek.
2. Do zadań Zespołu należy:
o prowadzenie pomocy technicznej dla wszystkich jednostek LP,
o testowanie i współudział w tworzeniu nowych rozwiązań technicznych, w tym:
programowych, systemowych i sieciowych,
o szkolenie kadry informatycznej,
o techniczno – ekonomiczna ocena wdrażanych rozwiązań,
o bieżąca analiza działania sieci komputerowej,
o nadzór nad bezpieczeństwem istniejącej sieci WAN oraz LAN,
o pomoc przy zakupach sprzętu komputerowego oraz sieciowego, w tym także
oprogramowania.

§ 4.
1. Wymagane Regulaminem Organizacyjnym Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
(zwanej dalej DGLP) porozumienie w sprawie udziału pracowników spoza DGLP w
Zespołach uznaje się za spełnione z mocy niniejszego zarządzenia poprzez przyjęcie,
że pracownicy Zespołów spoza DGLP funkcjonują na podstawie umowy zlecenia
zawartej w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych przez kierowników
jednostek organizacyjnych, zatrudniających członków Zespołów na wykonanie (poza
godzinami pracy) określonych zadań rzeczowych.
2. Umowa zlecenie nie obejmuje wynagrodzeń za szkolenia centralne prowadzone przez
Zespoły (Zarządzenie nr 86 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19
września 2003 r. w sprawie prowadzenia działalności szkoleniowej w lasach
Państwowych).

§ 5.
Szczegółowe kryteria wynagradzania i wydatków dotyczących kosztów podróży, uzgadnia w
imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z kierownikami jednostek
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organizacyjnych, będących przełożonymi pracowników wymienionych § 1, § 2 i § 3,
Naczelnik Wydziału Informatyki zwanym dalej Naczelnikiem Wydziału OI.

§ 6.
Członkom Zespołów umożliwia się dostęp do kodów źródłowych systemu informatycznego
LP, jak i pozyskanie baz danych odpowiednich jednostek LP w niezbędnym zakresie
opracowywanych tematów.

§ 7.
Naczelnik Wydziału OI uzgodni z przewodniczącymi Zespołów sposób realizacji zadań,
prowadzenie dokumentacji wykonywanych zadań oraz udzieli wszelkiego niezbędnego
wsparcia w zakresie zabezpieczenia technicznego Zespołów.

§ 8.
Naczelnik Wydziału OI składa półroczne sprawozdanie (w terminach: do końca lipca i do
końca stycznia) z postępu prac zespołów zadaniowych.

§ 9.
Sesje wspólne, czy też spotkania robocze Zespołów na wniosek Naczelnika Wydziału OI
zwołuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

§ 10.
Koszt funkcjonowania Zespołów jest uwzględniony w planie finansowo – gospodarczym
DGLP oraz w planach finansowo-gospodarczych jednostek organizacyjnych – członków
Zespołów. Jego poziom określa Naczelnik Wydziału OI w uzgodnieniu z Naczelnikiem
Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania.

§ 11.
1. Traci moc Zarządzenie Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21
sierpnia 2000 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. tworzenia i
konserwacji raportów modułu LAS systemu informatycznego Lasów Państwowych.
2. Traci moc Zarządzenie Nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26
czerwca 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 53 Dyrektora Generalnego z dnia 21
sierpnia 2000 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. tworzenia i
konserwacji raportów modułu LAS systemu informatycznego Lasów Państwowych.

§ 12.
Zespoły Zadaniowe funkcjonują do odwołania.
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§ 13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.02.2004r.
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
dr inż. Janusz Dawidziuk
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