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Formy organizacyjne i zakres dzialania 
Warszawskiego Zespołu Leśnego 

31 | grudnia 1975 r. zostało wydane Zarządzenie Naczelnego Dyrektora 
Lasów Państwowych nr 80 nadające statut Warszawskiemu Zespo- 

łowi Leśnemu na podstawie $ 9 ust. 1 i 2 statutu organizacji gospodarczej, 
grupującej przedsiębiorstwa lasów państwowych. Zarządzenie wchodzi 
w życie z dniem podpisania, tj. od 1 stycznia 1976 r.. 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE ZAWARTE SĄ 

w §§ 112 

Warszawski Zespół Leśny powołano do zadań szczególnych lasów po- 
łożonych wokół stolicy. W związku z reorganizacją Okręgowych Zarządów 
Lasów Państwowych i likwidacją OZLP w Siedlcach WZL wchodzi 
w skład wielozakładowego przedsiębiorstwa najbliżej położonego OZLP 
w Łodzi. Siedzibą WZL jest Warszawa. WZL działa na podstawie zarzą- 
dzenia nr 40 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dn.11.XII.1971r. 
oraz omawianego statutu z dnia 31.XII. 1975 r. 

CELE I ZADANIA WZL ZAWARTE SĄ 
w $$ 3, 4i5 

Dotyczą one potrzeb utworzenia i zachowania strefy zieleni wokół 
Warszawy, przystosowania obszarów leśnych do potrzeb turystyczno-wy- 
poczynkowych oraz zagospodarowania i użytkowania lasów z uwzględnie- 
niem wpływu ich na klimat, stosunki wodne i kształtowanie krajobrazu. 

Przewiduje się w tych lasach możliwość modyfikacji postępowania 

gospodarczego z zasadniczym oparciem się na planach urządzania gospo- 

darstwa leśnego. Komisja Techniczno-Gospodarcza jest władna do stawia- 

nia koncepcji niezbędnych modyfikacji zasad zagospodarowania. Jako za- 

dania podstawowe WZL wymienia się intensyfikację gospodarki leśnej 

z produkcją odpowiedniego genetycznie materiału odnowieniowego, zwięk- 

szanie lesistości i udziału drzew szybko rosnących, przy równoczesnych 

zabiegach agro- i fitomelioracyjnych, wykonywaniu zabiegów pielęgna- 

cyjnych i wprowadzaniu podszytów oraz utrzymywaniu stanu zdrowotnego 

lasów. Poważnym zadaniem jest dostosowanie terenów leśnych do celow 

turystyki i wypoczynku przez rozbudowę dróg, oznaczenie szlaków 1 ście- 

żek turystycznych, budowę parkingów i urządzeń użytkowych, wykupy- 

wanie przyległych gruntów ornych i drzewostanów niepaństwowych itp. 
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Istotną sprawą jest też czuwanie nad regulacją stosunków wodnych w sze- 
rokim tego słowa znaczeniu. 

Przy wymienionych zadaniach występuje konieczność współdziałania 
z właściwymi organami administracji państwowej i leśnej, np. z Kampi- 
noskim Parkiem Narodowym, w zakresie gospodarki zadrzewieniowej, 
wykupu gruntów, wywłaszczeń, zalesień itp. oraz w dziedzinie ochrony 
środowiska. 

ZASADY DZIAŁANIA WZL OKREŚLAJĄ $$ 6, 7,8i9 

Jest w nich mowa o planie gospodarczym wyodrębnionym jako część 
planu OZLP, przy czym WZL działa wg zasad pełnego wewnętrznego roz- 
rachunku gospodarczego. 

Na czele WZL stoi dyrektor w randze zastępcy dyrektora OZLP, po- 
woływany przez Dyrektora Naczelnego Lasów Państwowych, działający 
przy pomocy dwu zastępców i głównego księgowego oraz personelu biu- 
rowego, powoływanych przez dyrektora OZLP. 

Porządek wewnętrzny działania określony jest w regulaminie pracy za- 
twierdzonym przez Dyrektora OZLP. , 

Przy WZL działa Rada Techniczna, opiniodawcza dla dyrektora WZL, 
w liczbie 15 osób, powoływana przez Dyrektora OZLP na okres 3 lat. Rada 

Techniczna zobowiązana jest odbywać posiedzenia zgodnie z regulaminem, 

co najmniej 2 razy w roku. 

OBOWIĄZKI DYREKTORA WZL OKREŚLAJĄ 
$$ 10 i 11 

Istotne w tych paragrafach są podkreślenia: konieczność współdziała- 

nia dyrektora z Urzędem m. st. Warszawy i dyrekcją Kampinoskiego 

Parku Narodowego, sprawy turystyki i wypoczynku oraz szereg ustaleń 

w § 11 dotyczących kompetencji dyrektora WZL umożliwiających podej- 

mowanie inicjatyw i decyzji, kontroli i akceptacji działalności gospodar- 

czej i finansowej personelu. Umożliwia to pełnię działania i stały postęp 

poczynań, z uwzględnieniem również szkolenia wewnątrzzakładowego. 

ORGANIZACJA WZL PODANA JEST W 

$$ 12 1 13 

Dotyczy ona wyodrębnionych leśnictw, pomocniczych jednostek pro- 

dukcyjnych, szkółek zadrzewieniowych i biur WZL. Całością tych spraw 

kieruje dyrektor OZLP, a organizację wewnętrzną określa regulamin orga- 

nizacyjny WZL. 

POSTANOWIENIA KONCOWE PODANO W 

$$ 14 i 15 

Jest w nich mowa o odpowiedzialności dyrektora WZL za przestrzega- 

nie statutu, z możliwością w miarę potrzeby wnoszenia do akceptacji dy- 
rektora OZLP propozycji uzasadnionych zmian postanowień, z powiado- 
mieniem Dyrektora Naczelnego Lasów Państwowych. 
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Przedstawione pokrótce ustalenia statutu umożliwiają jak najbardziej 
prawidłową i sprawną działalność gospodarczą WZL w lasach podwar- 
szawskich. 

W ramach tej działalności istnieje szerokie pole do bardzo bogatego 
w treść nieschematycznego działania, opartego na szerokiej współpracy 
z licznymi instytucjami. Bowiem w gospodarowaniu lasami podmiejskimi 
na pierwszy plan wysuwają się społeczne zadania lasów z równoczesną 
koniecznością racjonalnego hodowania i pozyskiwania surowca drzewnego. 
Poszczególne duże miasta i lasy w ich pobliżu mają swą odrębną specy- 
iikę, jak np. Lasy Łodzi i Katowice (wpływy przemysłu i problem wypo- 
czynku), lasy Gdańska (problem okresowej turystyki zagranicznej i kra- 
jowej), lasy Krakowa (problemy turystyki, przemysłu i wypoczynku cało- 
rocznego). Lasy Poznania, Warszawy, Białegostoku muszą spełniać też 
swoją skomplikowaną i często w różnych regionach zróżnicowaną rolę 
„płuc wielkomiejskich” i terenów rekreacji. W różnych sytuacjach powsta- 
je potrzeba wydzielania stref lub pasów leśnych, ich przebudowy, utrzy- 
mania trwałości zadrzewienia i powolnego użytkowania strodrzewu rębnia- 
mi tzw. udoskonalonymi z długim lub trwałym okresem odnowienia, a nie- 
raz celowością pozostawiania części drzew poza okres odnowienia, dla 
urozmaicenia struktury drzewostanów, poprawy warunków klimatyczno- 
zdrowotnych i walorów atrakcyjności krajobrazowej. 

Sprawa zachowania czystości powietrza oraz wód w tych lasach i oko- 
licach, zmniejszenia hałasu, ukierunkowania ruchu pojazdów, uregulowa- 
nia trendów masowej turystyki to sprawy wysuwające się na czoło za- 
gadnień. | | 

Jeżeli chcemy lasy te utrzymać w stanie bezpiecznym, niezniszczonym, 
niewydeptanym i przy prawidłowym układzie stosunków między leśnikami 
terenowymi a turystami, to koniecznością jest dbałość o szereg urządzeń 
użyteczności publicznej (drogi, ścieżki i szlaki znakowane, parkingi, miej- 
sca na ogniska, ławki, punkty widokowe itp)., utrzymanie w lasach 
ptactwa i zwierzyny itp. W ślad za statutem WZL, który stanowi schemat 
organizacyjny, wskazane byłoby przygotowanie opracowań podobnych do 
opracowania sporządzonego pod egidą Prezydium Wojewódzkiej Rady Na- 
rodowej w Krakowie przez zespół specjalistów pod tytułem ,,Leśne obszary 
ochronne stref wypoczynku w województwie krakowskim” Kraków 1969— 
1970. 

W wydawnictwie tym oprócz zagadnień specjalnych zainteresowani 
znajdą wiele wskazówek lub chociażby inspiracji dotyczących całokształtu 
wchodzących w grę zagadnień. 

Stejan Graniczny 
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