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1. AKTUALNY STAN STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH W LEŚNICTWIE 
 

Lasy zajmują w Polsce powierzchnię 9066 tys. ha, co odpowiada lesistości 29%.  
W strukturze własnościowej lasów w Polsce dominują lasy stanowiące własność Skarbu 

Państwa - 82%, w tym lasy w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - 
78% i lasy w zarządzie parków narodowych - 2%. Własnością osób fizycznych jest 16,9% lasów, a 
gmin 0,9 %. Inne podmioty są właścicielami pozostałych lasów. 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (dalej: PGL LP) to nadzorowana przez 
ministra właściwego do spraw środowiska państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, reprezentująca Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. Strukturę 
organizacyjną PGL LP tworzy 431 nadleśnictw, 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i 
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Poza tym w strukturze PGL LP znajduje się 7 jednostek 
organizacyjnych o zasięgu krajowym i 22 jednostki organizacyjne o zasięgu regionalnym.  

PGL LP zatrudnia ponad 25 tys. pracowników, w tym w Służbie Leśnej ponad 16 tys. osób. 
Dodatkowo, do wykonywania czynności gospodarczych zatrudnionych  jest  ok. 15 tys. osób 
pracujących w  4,5 tys. Zakładach Usług Leśnych. W PGL LP działają cztery organizacje 
związkowe.  

Gospodarka leśna prowadzona w polskich lasach jest gospodarką trwale zrównoważoną, 
opartą na planach urządzenia lasu, które są sporządzane przede wszystkim dla lasów Skarbu 
Państwa w zarządzie PGL LP, i uproszczonych planach urządzenia lasu, które są wykonywane dla 
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących zwarte kompleksy leśne o 
powierzchni ponad 10 ha. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność Skarbu 
Państwa sprawuje minister właściwy do spraw środowiska, a nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa starosta. 

Model zakładający dominację własności państwowej w lasach, zarząd nad nimi sprawowany 
przez PGL LP i planowy charakter gospodarki leśnej jest z powodzeniem stosowany, niemniej 
jednak zmiany, jakie zaszły w leśnictwie i w jego otoczeniu w ostatnich latach, wskazują na 
potrzebę modyfikacji unormowań prawnych regulujących tę dziedzinę. 
 
2. AKTUALNY STAN PRAWNY  
 

Zagadnienia dotyczące leśnictwa i wymagające zmiany są uregulowane ustawą z dnia 
28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.) oraz rozporządzeniami 
wykonawczymi do niej, tj.: 
1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad 

gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 
134, poz. 692), 

2) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu 
oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. Nr 256, poz. 2151), 

3) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie warunków 
udzielania zezwoleń na wykonywanie planów urządzenia lasu (Dz. U. Nr 256, poz. 2152), 

4) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych 
zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405), 

5) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie określenia 
stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne 
mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych 
mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego (Dz. U. Nr 58, poz. 398). 
Uregulowania wynikające z ww. aktów, mające być przedmiotem projektowanej nowelizacji, 

zostaną szczegółowo omówione w dalszej części niniejszych założeń, przy okazji prezentowania 
propozycji zmian. 
 
3. POTRZEBA I CEL UCHWALENIA ZMIAN W USTAWIE 
 

Potrzeba nowelizacji wynika ze zmian, jakie zaszły w leśnictwie i w jego otoczeniu w ostatnich 
latach. Sygnalizują ją osoby i organizacje związane bezpośrednio z leśnictwem, a wpływ na nią ma 
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ocena stosowania ustawy o lasach w praktyce. Przypomnieć należy, że ustawa weszła w życie 1 
stycznia 1992 r., a jej ostatnia, większa nowelizacja została uchwalona w 2005 r.  

Celem projektowanej nowelizacji jest także dostosowanie przepisów ustawy o lasach do 
innych uregulowań prawnych, w szczególności do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) i 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).  

Zmiany dotyczyć będą: 
1) trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, 
2) gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP,  
3) ochrony przeciwpożarowej, 
4) mieszkań służbowych w PGL LP, 
5) statutu PGL LP, 
6) zatrudnienia w PGL LP, 
7) nadzoru nad PGL LP, 
8) gospodarki finansowej w PGL LP, 
9) innych kwestii. 

Proponowane zmiany usprawnią funkcjonowanie leśnictwa i dostosują je do innych 
unormowań prawnych. 

Potrzeba i cel wprowadzenia każdej zmiany zostanie szczegółowo omówiona w dalszej części 
założeń, przy okazji prezentowania każdej z nich. 

Założenia do nowelizacji ustawy o lasach są przewidziane w planie pracy Rady Ministrów na I 
półrocze 2010 r. (część B Programu Prac Rządu na I półrocze 2010 r.). 
 
4. MOŻLIWOŚCI PODJĘCIA ALTERNATYWNYCH ŚRODKÓW 
 

Ze względu na to, że kwestie wymagające zmian uregulowane są bezpośrednio w ustawie o 
lasach albo w jej aktach wykonawczych, których treść jest zdeterminowana przepisami ustawy o 
lasach, nie jest możliwe podjęcie alternatywnych środków, które mogłyby wywołać skutek 
zamierzony przez projektodawcę. 
 
5. PODMIOTY, NA KTÓRE ODDZIAŁYWAĆ BĘDZIE PROJEKTOWANA USTAWA 
 

Projektowane zmiany dotyczyć będą:  
1) właścicieli lasów, a także podmiotów władających lasami, niebędących właścicielami (np. PGL 

LP), 
2) pracowników PGL LP,  
3) starostów, 
4) gmin,  
5) Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,  
6) kierowników lub właścicieli zakładów przemysłowych, obiektów magazynowych i użyteczności 

publicznej, właścicieli linii kolejowych, komendantów poligonów, właścicieli dróg zakładowych, 
położonych przy lasach,  

7) innych podmiotów związanych z leśnictwem. 
 
6. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE 
 

Proponowane zmiany mają na celu usprawnienie dotychczas funkcjonujących rozwiązań i 
dostosowanie ich do innych uregulowań prawnych, nie wymagają więc ponoszenia przez budżet 
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego dodatkowych nakładów. 
 
7. PROPOZYCJE ROZSTRZYGNIĘĆ I ICH UZASADNIENIE 
 
7.1. Trwale zrównoważona gospodarka leśna 
 
7.1.1. Zaprzestanie wykonywania obowiązującego planu urządzenia lasu 
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Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy o lasach, trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi 

się w szczególności według planu urządzenia lasu. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy, plan 
urządzenia lasu jest sporządzany na 10 lat, a w przypadkach uzasadnionych stanem lasów, a w 
szczególności wystąpieniem szkód lub klęsk żywiołowych, może być opracowany na okres krótszy 
niż 10 lat.  

Ustawa zezwala więc na opracowanie nowego planu na okres krótszy niż 10 lat, nie 
przewiduje natomiast wprost możliwości zaprzestania realizacji już obowiązującego planu, co 
byłoby wskazane w szczególnych sytuacjach, takich jak ww. wystąpienie szkód lub klęsk 
żywiołowych. Rozwiązaniem, które stosowane jest w praktyce, w przypadku wystąpienia tego typu 
sytuacji, jest aneksowanie planu, który w zmienionej postaci stosowany jest do końca danego 
okresu obowiązywania, a następnie sporządzenie nowego planu na kolejny okres. Rozwiązanie to 
ma swoje wady, gdyż skutkuje dwukrotnym, fragmentarycznym zaplanowaniem sposobu 
prowadzenia gospodarki leśnej na danym terenie i generuje koszty. 

Celowe jest zatem wprowadzenie w ustawie o lasach regulacji, która pozwoli na zaprzestanie 
stosowania już obowiązującego planu, czyli de facto skrócenie okresu obowiązywania planu 
urządzenia lasu. Przesłanki takiego skrócenia byłyby identyczne z przesłankami opracowania 
planu na okres krótszy niż 10 lat; mogłoby do niego dojść w przypadkach uzasadnionych stanem 
lasów, a w szczególności wystąpieniem szkód lub klęsk żywiołowych. Rozwiązanie takie 
pozwalałoby zakończyć proces realizacji dotychczasowego planu, niedostosowanego do nowych 
warunków, wynikających w szczególności z wystąpienia szkód lub klęsk żywiołowych, i 
jednorazowo, w sposób kompleksowy zaplanować gospodarkę leśną na kolejny okres. 
 
7.1.2. Zgoda organu zatwierdzającego plan urządzenia lasu na zaprzestanie wykonywania 
obowiązującego planu  
 

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o lasach, zmiana (skrócenie) 10-letniego okresu, na jaki 
sporządzany jest nowy plan urządzenia lasu, wymaga zgody organu zatwierdzającego plan, 
którym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, jest minister właściwy do spraw środowiska. Zgoda, o 
której mowa, jest narzędziem kontroli wystąpienia przesłanek skrócenia okresu obowiązywania 
planu. 

Ponieważ w pkt. 7.1.1. niniejszych założeń postuluje się wprowadzenie możliwości 
zaprzestania wykonywania obowiązującego planu urządzenia lasu w ściśle określonych 
sytuacjach, uzasadnione jest przyznanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska 
identycznego instrumentu kontroli, pozwalającego na weryfikację wystąpienia przesłanek 
skrócenia okresu stosowania już obowiązującego planu.  

 
7.1.3. Forma zgody organu zatwierdzającego plan urządzenia lasu na skrócenie 10-letniego 
okresu obowiązywania planu urządzenia lasu 
 

Zgodnie z obowiązującym art. 18 ust. 3 ustawy o lasach, organ zatwierdzający plan 
urządzenia lasu wyraża zgodę na opracowanie nowego planu urządzenia lasu na okres krótszy niż 
10 lat. Jak wynika natomiast z pkt. 7.1.2. niniejszych założeń, organ ten będzie także wyrażał 
zgodę na zaprzestanie wykonywania obowiązującego planu.  

Ponieważ art. 18 ust. 3 nie precyzuje formy, w jakiej wyrażana jest ww. zgoda, uzasadnione 
wydaje się jej wskazanie, co przesądzi również o formie zgody, o której mowa w pkt. 7.1.2. 
niniejszych założeń. Regulując tę kwestię należy zwrócić uwagę na to, że sporządzanie nowego 
planu urządzenia lasu jest złożonym i długotrwałym procesem, a sporządzający plan powinien 
wiedzieć, na jaki okres ma zaplanować gospodarkę leśną, już przed przystąpieniem do prac, a nie 
w ich trakcie, albo po ich zakończeniu. Proces wydawania takich zgód powinien więc być 
niezależny od procesu zatwierdzania samego planu urządzenia lasu. Mając na uwadze ww. 
odrębność procesów, a także proponowane w pkt. 7.1.4. niniejszych założeń, zatwierdzanie 
planów urządzenia lasów w drodze decyzji administracyjnej, logiczne wydaje się przesądzenie, że 
formą wydawania zgód na skrócenie 10-letniego okresu obowiązywania planu urządzenia lasu, i to 
zarówno planu opracowywanego, jak i tego już obowiązującego, powinna być forma decyzji 
administracyjnej.  
7.1.4. Forma zatwierdzenia planu urządzenia lasu 



 5 

 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o lasach, plan urządzenia lasu jest zatwierdzany przez ministra 

właściwego do spraw środowiska. Ustawa nie przesądza formy zatwierdzenia, natomiast w 
praktyce dokonuje się go decyzją administracyjną. Uzasadnione jest wyraźne przesądzenie tej 
kwestii w samej ustawie, potwierdzające obecną praktykę.  

 
7.1.5. Zniesienie zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na 
sporządzaniu planów urządzenia lasu 
 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o lasach, wykonywanie planów urządzenia lasu wymaga 
uzyskania zezwolenia na wykonywanie tej działalności, które wydaje minister właściwy do spraw 
środowiska. Zezwolenie może być wydane przedsiębiorcy, który spełnia wymagania określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie warunków udzielania 
zezwoleń na wykonywanie planów urządzenia lasu (Dz. U. Nr 256, poz. 2152). Wymagania te 
dotyczą zakresu świadczonych usług, wyposażenia technicznego, jakim dysponuje przedsiębiorca 
oraz wykształcenia i doświadczenia zatrudnianych przez niego osób. Ich ustanowienie ma 
zapewniać prawidłowe i terminowe sporządzanie planów urządzenia lasu. 

Uzasadniona jest rezygnacja z wydawania ww. zezwoleń, wychodząca naprzeciw postulatom 
likwidacji barier administracyjnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Aby 
jednak zapobiec wykonywaniu planów urządzenia lasów przez podmioty niefachowe, powinna być 
ona połączona z określeniem w ustawie pewnych wymagań wobec przedsiębiorców 
wykonujących plany. Takie uregulowanie pozwoli zapewnić prawidłowe i terminowe sporządzanie 
planów urządzenia lasu.  

Ww. wymagania powinny obejmować obowiązek dysponowania wyposażeniem technicznym 
oraz potencjałem kadrowym, które są niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonywania 
planów urządzenia lasu. Wyposażenie techniczne, o którym mowa, powinno obejmować: 
1) przyrządy do pomiaru wysokości drzew z dokładnością do 0,5 m, 
2) dalmierze lub taśmy, 
3) średnicomierze (zrektyfikowane) z podziałką o dokładności 1 mm, 
4) teodolity busolowe, 
5) odbiorniki systemu nawigacji satelitarnej (GPS), 
6) świdry przyrostowe, 
7) komputery wraz z zainstalowanym licencjonowanym oprogramowaniem potrzebnym do 

wykonywania prac urządzeniowych. 
Przedsiębiorca, o którym mowa, powinien także zatrudniać osoby posiadające wykształcenie 

wyższe o kierunku leśnictwo, geografia, biologia lub wykształcenie średnie leśne.   
Wprowadzenie powyższej zmiany skutkować będzie tym, że weryfikacji fachowości 

wykonawcy planu będzie dokonywał, w oparciu o ww. wymogi, podmiot zamawiający plan 
urządzenia lasu, a nie minister właściwy do spraw środowiska w ramach postępowania 
administracyjnego. 

 
7.1.6. Sporządzanie planów urządzenia lasu z uwzględnieniem przepisów dotyczących udziału 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
 

Sporządzanie planów urządzenia lasu odbywa się w trybie określonym przepisami 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz 
inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. Nr 256, poz. 2151), wydanego na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy 
o lasach. Zgodnie z tym przepisem, minister właściwy do spraw środowiska ma określić w drodze 
rozporządzenia szczegółowe warunki i tryb sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego 
planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o 
lasach, uwzględniając prawidłowość sporządzania dokumentacji urządzeniowej.  

Po wydaniu ww. rozporządzenia weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nakazująca m.in. przeprowadzanie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wobec dokumentów, wśród których jest także 
plan urządzenia lasu. Aby jednoznacznie, na poziomie ustawowym, a nie w samym 
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rozporządzeniu, przesądzić, że plan urządzenia lasu ma być poddawany strategicznej ocenie, 
celowa jest zmiana wytycznych do wydania ww. aktu wykonawczego, polegająca na ich 
uzupełnieniu o obowiązek uwzględnienia przy wydawaniu rozporządzenia przepisów dotyczących 
udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. 
 
7.1.7. Sprzedaż drewna pochodzącego z lasów w zarządzie Lasów Państwowych 
 

Ustawa o lasach w bardzo ograniczonym zakresie reguluje kwestie związane ze sprzedażą 
drewna pochodzącego z lasów w zarządzie Lasów Państwowych - gospodarka leśna prowadzona 
przez Lasy Państwowe obejmuje m.in. sprzedaż drewna (art. 4 ust. 3 i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy), a  
środki funduszu leśnego, utworzonego w Lasach Państwowych, stanowi m.in. odpis podstawowy 
liczony od wartości sprzedaży przez nie drewna (art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy). Uregulowania 
dotyczące tej materii znajdują się więc obecnie w zarządzeniach Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych wydawanych na podstawie Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe.  

Zasadne jest przeniesienie ww. uregulowań z poziomu aktu wewnętrznego do aktu prawa 
powszechnie obowiązującego. W związku z tym proponuje się wprowadzenie do ustawy o lasach 
regulacji wskazującej, że drewno pochodzące z lasów w zarządzie Lasów Państwowych sprzedaje 
się uwzględniając interes Skarbu Państwa i potrzeby sektora drzewnego. Drewno powinno być 
sprzedawane w trybie umów długoterminowych, aukcji internetowych oraz sprzedaży detalicznej. 
Do sprzedaży drewna nie będzie się stosowało przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów.  

Jednocześnie, do ustawy o lasach powinna zostać wprowadzona delegacja do wydania przez 
ministra właściwego do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
gospodarki, rozporządzenia określającego sposób sprzedaży drewna pochodzącego z lasów w 
zarządzie Lasów Państwowych. Rozporządzenie to powinno określać: 
1) szczegółowy sposób sprzedaży drewna w ramach trybów sprzedaży przewidzianych w 

ustawie o lasach, 
2) warunki sprzedaży drewna, 
3) procentowy podział drewna przeznaczonego do sprzedaży pomiędzy tryby sprzedaży 

przewidziane w ustawie o lasach, 
4) sposób ustalania minimalnych cen sprzedawanego drewna. 

Wytyczne do wydania ww. aktu powinny przewidywać konieczność zapewnienia przejrzystości 
poszczególnych trybów sprzedaży drewna, równy dostęp nabywców do drewna i sprawne 
przeprowadzanie sprzedaży. 
 
7.1.8. Zmiany dotyczące gospodarki leśnej w lasach Skarbu Państwa przekazywanych w 
użytkowanie gminom miejskim 
 

Zgodnie z art. 40 ustawy o lasach, Dyrektor Generalny PGL LP, na wniosek organu 
wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, może przekazać jednostce organizacyjnej 
wskazanej przez wnioskodawcę lasy, grunty oraz inne nieruchomości, w użytkowanie, bez zmiany 
ich dotychczasowego przeznaczenia, jeżeli przemawiają za tym np. względy wypoczynku ludności. 
Przekazania w użytkowanie wskazanej jednostce organizacyjnej dokonuje Dyrektor Generalny, w 
drodze umowy, w której określa się termin i warunki użytkowania oraz jednostkę sprawującą 
nadzór nad gospodarką leśną. W przypadku ustania potrzeb, dla których określone lasy, grunty 
oraz inne nieruchomości zostały oddane w użytkowanie, a także w przypadku wykorzystywania ich 
niezgodnie z celami, dla których zostały oddane w użytkowanie, lub prowadzenia gospodarki 
leśnej w sposób niezgodny z planem urządzenia lasu Dyrektor Generalny, na wniosek dyrektora 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, pozbawia jednostkę prawa użytkowania. 

Przepis, o którym mowa, stanowi m.in. postawę oddawania lasów w użytkowanie gmin. 
Rozwiązanie to, choć potrzebne, nie do końca sprawdza się w przypadku lasów znajdujących się 
w granicach administracyjnych miast. Problemem jest przede wszystkim trudność w prowadzeniu 
gospodarki leśnej na podstawie planu urządzenia lasu na terenie miast. Lasy takie bowiem nie 
spełniają jednej z podstawowych funkcji lasu, tj. funkcji produkcyjnej, lecz służą innym celom. 
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Uzasadnione jest zatem potraktowanie ww. lasów w sposób szczególny i stworzenie 
możliwości prowadzenia w nich gospodarki leśnej o złagodzonym reżimie, ukierunkowanej do tego 
na inne funkcje lasu. Cel ten można osiągnąć zmieniając dokument będący podstawą prowadzenia 
gospodarki leśnej w takim lesie, z planu urządzenia lasu, na decyzję starosty określającą zadania 
z zakresu gospodarki leśnej, zbliżoną charakterem do decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 
ustawy o lasach (zbliżoną, ponieważ decyzja z art. 19 ust. 3 dotyczy lasów niepaństwowych). 
Proponowana decyzja wydawana byłaby na podstawie inwentaryzacji zlecanej przez starostę i 
odbywającej się na koszt użytkownika (gminy miejskiej). Do tego wydawanie takiej decyzji byłoby 
zadaniem z zakresu administracji rządowej. 

Szczególny byłby także nadzór nad takimi lasami, gdyż sprawowałby go także ww. starosta, 
jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 
ustawy o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa 
sprawuje minister właściwy do spraw środowiska. W omawianej sytuacji, w związku ze 
szczególnym charakterem takiego lasu, w szczególności w związku z jego znaczeniem dla 
społeczności lokalnej, uzasadniona jest jednak rezygnacja z ogólnych zasad i wprowadzenie 
wyjątkowego rozwiązania powierzającego nadzór nad takimi lasami starostom, którzy, zgodnie z 
art. 5 ust. pkt 2 ustawy, sprawują nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.  
 
7.1.9. Funkcjonowanie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1a ustawy o lasach trwale zrównoważona gospodarka leśna to 
działalność zmierzająca do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie 
zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz 
potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, 
wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, 
narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów. Jak wynika z kolei z art. 13a ust. 1 
pkt 3 ustawy o lasach, w celu realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej PGL LP 
obowiązane jest w szczególności do prowadzenia banku danych o zasobach leśnych i stanie 
lasów. W ustawie brak jest jednak uregulowań określających sposób pozyskiwania danych i 
prowadzenia banku, co uznać należy za czynnik utrudniający jego prawidłowe funkcjonowanie.   

Ponieważ PGL LP dysponuje danymi dotyczącymi zarządzanych przez siebie lasów, a nie 
dysponuje danymi dotyczącymi lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, zasadne jest 
nałożenie na starostów, jako sprawujących nadzór nad gospodarką leśną w nich prowadzoną, 
obowiązku dostarczania PGL LP danych niezbędnych do prowadzenia banku danych o zasobach 
leśnych i stanie lasów. 

Nałożenie ww. obowiązku powinno zostać powiązane z wprowadzeniem do ustawy o lasach 
delegacji dla ministra właściwego do spraw środowiska, do określenia w drodze rozporządzenia: 
1) sposobu prowadzenia przez PGL LP banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów,  
2) danych o zasobach leśnych i stanie lasów, jakie powinny znajdować się w banku,  
3) formy danych znajdujących się w banku, 
4) formy danych przekazywanych przez starostów, 
5) sposobu i częstotliwości przekazywania danych przez starostów. 

Wytyczne do wydania ww. rozporządzenia powinny przewidywać konieczność uwzględnienia 
przez ministra właściwego do spraw środowiska potrzeby sprawnego funkcjonowania banku, 
zróżnicowania dokumentów stanowiących podstawę prowadzenia gospodarki leśnej w lasach 
stanowiących własność Skarbu Państwa i lasach niebędących jego własnością, a także 
konieczność gromadzenia w banku możliwie pełnych i aktualnych danych.  

  
7.1.10. Umożliwienie przekształceń Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej  
 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej jest przedsiębiorstwem państwowym funkcjonującym 
w obszarze leśnictwa i ochrony przyrody, wykonującym różnorodną dokumentację urządzeniową, 
w szczególności plany urządzenia lasu, a także dokumentację geodezyjną i przyrodniczą. Zgodnie 
z art. 21a ust. 2 ustawy o lasach do przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Biuro Urządzania 
Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Warszawie nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.).  
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Cytowany wyżej przepis uniemożliwia ewentualne przekształcenia Biura. Zabezpieczenie to, 
potrzebne w momencie jego wprowadzania, gdyż Biuro zostało umieszczone na liście 
przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym 
znaczeniu dla gospodarki państwa, w chwili obecnej jest zbędne, a w związku z tym wymaga 
wyeliminowania. Zmiana, o której mowa, była postulowana od pewnego czasu i stanowiła 
przedmiot konsultacji między Ministrem Środowiska i Ministrem Skarbu Państwa.  
 
7.2. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP 
 
7.2.1. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie PGL LP na 
cele publiczne 
 

Celowe jest stworzenie mechanizmu umożliwiającego przekazywanie określonych 
nieruchomości Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie PGL LP, staroście 
gospodarującemu zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. Mechanizm ten powinien dotyczyć 
nieruchomości, na których w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego umieszczono 
inwestycję celu publicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.). Nieruchomości takie byłyby 
przekazywane na wniosek ww. starosty gospodarującego zasobem nieruchomości Skarbu 
Państwa, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.  

Wprowadzenie takiego rozwiązania umożliwi działanie przede wszystkim nadleśniczym, którzy 
dotychczas nie mogli przekazywać nawet niewielkich działek będących w ich zasobie na cele 
publiczne, np. drogi, obiekty sportowe, cmentarze.  
 
7.2.2. Rezygnacja z możliwości przekazywania określonych nieruchomości w użytkowanie 
wieczyste i użytkowanie na podstawie art. 38d 
 

Zgodnie z art. 38d ustawy o lasach, na wniosek starosty, wykonującego zadanie z zakresu 
administracji rządowej, grunty leśne lub rolne znajdujące się w zarządzie PGL LP, oraz 
nieprzydatne dla potrzeb gospodarki leśnej budynki i budowle, wraz z gruntem niezbędnym do 
korzystania z nich, mogą być przekazane w użytkowanie wieczyste osobie prawnej lub 
użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

W praktyce, od dłuższego czasu, nie korzysta się z takiej możliwości. Uzasadniona jest więc 
rezygnacja z ww. rozwiązania.  

 
7.2.3. Ograniczenie zamiany lasów, gruntów leśnych i innych nieruchomości 
 

Zgodnie z art. 38e ustawy o lasach, lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa 
pozostające w zarządzie PGL LP mogą być przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne 
nieruchomości w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami gospodarki leśnej, po ich 
wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości. Zamiana 
dokonywana przez nadleśniczego wymaga zgody dyrektora regionalnej dyrekcji PGL LP, a 
zamiana dokonywana przez dyrektora regionalnej dyrekcji PGL LP wymaga zgody Dyrektora 
Generalnego PGL LP.  

Ponieważ w praktyce zamiany, w szczególności te dokonywane między PGL LP i osobami 
fizycznymi, rodzą wiele kontrowersji, celowe jest ograniczenie kręgu podmiotów, z którymi możliwe 
jest dokonywanie zamiany wyłącznie do jednostek samorządu terytorialnego.  

 
7.2.4. Zniesienie możliwości samodzielnej sprzedaży gruntów o powierzchni do 1 ha przez 
nadleśniczych 

 
Zgodnie z art. 38 ustawy o lasach, sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu 

Państwa znajdujących się w zarządzie PGL LP może następować jedynie w określonych 
przypadkach. W większości z nich sprzedaż wymaga zgody Dyrektora Generalnego, z tym że 
nadleśniczy może samodzielnie sprzedać grunty leśne i nieleśne o powierzchni do 1 ha, jeśli 
stanowią enklawę wśród gruntów innej formy własności. 
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Praktyka pokazuje, że nadleśniczowie nie korzystają z możliwości samodzielnego 
sprzedawania ww. gruntów, decyzję o sprzedaży pozostawiając Dyrektorowi Generalnemu PGL 
LP. Stąd też zasadna jest rezygnacja z uprawnienia przyznanego nadleśniczym na mocy art. 38 
ust. 3 ustawy o lasach i uchylenie tego przepisu. 
 
7.2.5. Służebność przesyłu i służebność drogowa  
 

Uregulowania w ustawie o lasach wymaga ustanawianie służebności przesyłu i służebności 
drogowej na gruntach Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie PGL LP. Wynika to z 
potrzeby rozstrzygnięcia szeregu wątpliwości dotyczących reprezentacji Skarbu Państwa w 
procesie ich umownego ustanawiania, wynagrodzenia za ustanowienie, a także zasadności 
stosowania reguł ogólnych w przypadku nieruchomości tak szczególnych, jak lasy. 

Po pierwsze, należy wprost przewidzieć możliwość ustanowienia w drodze umowy 
służebności przesyłu i służebności drogowej na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP, do 
tego z uwzględnieniem zasad gospodarki leśnej i za wynagrodzeniem. 

Po drugie, konieczne jest wskazanie, że uprawniony do zawarcia umowy ustanawiającej ww. 
służebności właściwy jest nadleśniczy za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji PGL LP na zawarcie 
umowy. 

Po trzecie, należy wskazać, że wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu ustala 
się w wysokości odpowiadającej wysokości podatków i opłat ponoszonych przez PGL LP od części 
nieruchomości obciążonej tą służebnością. 

Po czwarte, przedsiębiorca, na rzecz którego ustanowiono służebność przesyłu, powinien 
mieć obowiązek usuwania drzew, krzewów lub gałęzi zagrażających funkcjonowaniu urządzeń, o 
których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego. 

 
7.2.6. Korzystanie przez szkoły leśne z nieruchomości znajdujących się w zarządzie PGL LP 

 
Minister właściwy do spraw środowiska może, zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zakładać i 
prowadzić publiczne szkoły leśne. W chwili obecnej Minister Środowiska prowadzi 11 średnich 
szkół leśnych, przejętych od powiatów. 

Mając na uwadze pojawiające się w praktyce trudności z wyposażeniem szkół leśnych 
prowadzonych przez Ministra Środowiska, w niezbędne dla ich funkcjonowania mienie, celowe jest 
wprowadzenie do ustawy o lasach regulacji umożliwiającej udostępnianie szkołom leśnym 
nieruchomości pozostających w zarządzie PGL LP. Rozwiązaniem w tym zakresie powinno być 
inicjowane na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska porozumienie o korzystanie z 
nieruchomości, zawierane przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej PGL LP z 
dyrektorem szkoły leśnej. 

 
7.2.7. Zwrot kwoty równej bonifikacie udzielonej przy sprzedaży lokalu 
 

Zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy o lasach, PGL LP może sprzedawać nieprzydatne 
nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i samodzielne lokale mieszkalne (zwane 
dalej przez ustawę „lokalami”) oraz grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie. Jak wynika z art. 
40a ust. 4, pracownicy i byli pracownicy PGL LP, mający co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w 
PGL LP, posiadają pierwszeństwo nabycia lokali, których są najemcami i w których mieszkają. 
Cena sprzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu w sposób określony przez ustawę, a spłata 
należności może zostać rozłożona na raty. Reguły te stosuje się do osób bliskich, pozostałych po 
pracownikach, które w dniu ich śmierci zamieszkiwały razem z nimi.  

Aby ograniczyć w okresie 5 lat od dnia nabycia lokali ich sprzedaż albo wykorzystanie na cele 
inne niż mieszkaniowe, wprowadzona została do ustawy o lasach możliwość żądania przez PGL 
LP zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, w sytuacji, w której w ww. 5-
letnim okresie doszłoby do takiej sprzedaży albo wykorzystania na cele niemieszkaniowe.  

Środek, o którym mowa, wynikający z art. 40 ust. 5b ustawy, nie dotyczy jednak zbycia lokalu 
przez osobę uprawnioną do jego nabycia na preferencyjnych warunkach, na rzecz osoby bliskiej. 
Oznacza to, że możliwe jest zbycie lokalu osobie bliskiej w okresie 5 lat od jego nabycia, a 
następnie zbycie przez nią lokalu na wolnym rynku, bez konieczności zwrotu kwoty równej 
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udzielonej bonifikacie. Stanowisko takie potwierdza pośrednio treść uchwały Sądu Najwyższego z 
dnia 30 maja 2008 r., III CZP 24/08, dotyczącej art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami, przewidującego rozwiązanie identyczne z tym, które wynika z art. 
40 ust. 5b ustawy o lasach. 

Aby zlikwidować ww. lukę i umożliwić PGL LP żądanie zwrotu kwoty równej udzielonej 
bonifikacie po jej waloryzacji także w przypadku, gdy zbycia lokalu w okresie 5 lat od pierwotnego 
nabycia dokona ww. osoba bliska, proponuje się wprowadzenie do ustawy o lasach uregulowania 
analogicznego z tym, które wynika z art. 68 ust. 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami.  
 
7.2.8. Uporządkowanie spraw dotyczących decyzji przekazujących w użytkowanie 

 
Zgodnie z art. 40 ustawy o lasach Dyrektor Generalny PGL LP może przekazać w 

użytkowanie określonej jednostce organizacyjnej lasy, grunty oraz inne nieruchomości, bez zmiany 
ich dotychczasowego przeznaczenia, jeżeli przemawiają za tym względy wskazane w ustawie. Co 
ważne, przekazanie w użytkowanie wynika z umowy zawieranej przez Dyrektora Generalnego 
PGL LP i odbywa się bez pozbawienia PGL LP zarządu nad ww. nieruchomościami. Oznacza to, 
że PGL LP cały czas reprezentuje Skarb Państwa w sprawach, które dotyczą tych nieruchomości. 

W chwili obecnej w obrocie prawnym znajduje się jednak kilkaset decyzji, mocą których 
przekazano określone lasy, grunty i inne nieruchomości w użytkowanie, z jednoczesnym 
wyłączeniem zarządu PGL LP. Decyzje, o których mowa, wydawane były przez Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na podstawie art. 40 ustawy o lasach, w brzmieniu 
obowiązującym do dnia 5 września 1997 r., czyli do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 
1997 r. o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 54, poz. 349). 
Należy podkreślić, że użytkowanie, o którym mowa, wynikało z decyzji administracyjnych, co 
oznacza, że po uchyleniu podstawy do ich wydania decyzje nie utraciły swojej mocy, zniknęła 
jednak możliwość oddziaływania na taką decyzję i jej treść.  

Jest to szczególnie niekorzystne, jeżeli weźmie się pod uwagę skutek ww. decyzji polegający 
na wyłączeniu zarządu PGL LP w odniesieniu do tych nieruchomości. Brak zarządu jest bowiem 
równoznaczny z nie tylko z niemożnością reprezentowania Skarbu Państwa przez PGL LP w 
sprawach dotyczących nieruchomości, które są lasami, ale także oznacza brak właściwego 
gospodarowania nimi, zwłaszcza w przypadku, gdy dotychczasowy użytkownik przestał 
wykonywać przyznane mu prawo.   

Konieczne jest zatem wprowadzenie w ramach projektowanej nowelizacji przepisu, zgodnie z 
którym, z upływem 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wspomniane decyzje MOŚZNiL 
traciłyby swoją moc. Z tą datą, lasy, grunty i inne nieruchomości przekazane w użytkowanie na 
mocy decyzji przechodziłyby w zarząd PGL LP. Jednocześnie, we wspominanym 6-miesięcznym 
okresie adresaci tych decyzji, tj. podmioty, którym na mocy tych decyzji przekazano w użytkowanie 
określone nieruchomości, mieliby możliwość zawarcia stosownych umów użytkowania z 
Dyrektorem Generalnym PGL LP, na zasadach wynikających z obecnego brzmienia art. 40 
ustawy. Umowy te wchodziłyby w życie po upływie ww. 6-miesięcznego okresu. 

 
7.3. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Ustawa o lasach, w art. 9 ust. 1 pkt 1 stanowi, że właściciele lasów powinni wykonywać w nich 
zabiegi profilaktyczne i ochronne zapobiegające powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów. 
Jednocześnie, zgodnie z ust. 2 przywoływanego art. 9, w przypadku niewykonania obowiązków, o 
których mowa, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa ww. zadania właścicieli lasów 
określać ma, w drodze decyzji, starosta.  

Na poziom ochrony przeciwpożarowej lasów wpływa także bezpośrednio realizacja 
obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z 
dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).  Zgodnie z jego § 34, zawartym w rozdziale 9 
„Zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów”, na kierownikach lub właścicielach zakładów 
przemysłowych, obiektów magazynowych i użyteczności publicznej, właścicielach linii kolejowych, 
komendantach poligonów, właścicielach lub zarządcach lasów położonych przy drogach 
publicznych, a także właścicielach dróg zakładowych ciąży obowiązek urządzania i utrzymywania 
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pasów przeciwpożarowych. Rodzaje pasów przeciwpożarowych oraz sposoby ich wykonywania 
określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych 
zasad zabezpieczenie przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405). 

W praktyce okazuje się, że sformułowanie przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach nie jest 
wystarczająco konkretne, w związku z czym właściciele lasów prywatnych rzadko podejmują 
działania z niego wynikające. W sposób niezadowalający działa też nadzór sprawowany przez 
starostów, którzy mają precyzować obowiązki właścicieli lasów w tym zakresie, wydając kierowane 
do nich decyzje administracyjne. Z kolei, wskazany w § 34 obowiązek utrzymywania pasów 

przeciwpożarowych, choć ma bardzo konkretny charakter, to jednak wynika z aktu wykonawczego, 
a nie aktu rangi ustawowej.   

W związku z powyższym proponuje się, aby obowiązek urządzania pasów przeciwpożarowych 
nałożyć w samej ustawie o lasach. Ciążyć powinien on kierownikach lub właścicielach zakładów 
przemysłowych, obiektów magazynowych i użyteczności publicznej, właścicielach linii kolejowych, 
komendantach poligonów, właścicielach lub zarządcach lasów położonych przy drogach 
publicznych, a także właścicielach dróg zakładowych.  
 
7.4. Mieszkania służbowe w PGL LP 
 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, pracownicy Służby Leśnej mają prawo do 
bezpłatnego mieszkania, jeżeli stanowisko oraz charakter pracy związane są z koniecznością 
zamieszkania w miejscu jej wykonywania. Stanowiska w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym 
pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, określa w drodze rozporządzenia, wydawanego 
na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy o lasach, minister właściwy do spraw środowiska.  

Niecelowe jest utrzymywanie ww. przywileju określonych pracowników Służby Leśnej, tym 
bardziej że w innych grupach zawodowych (policja, straż pożarna, wojsko) stopniowo się od niego 
odchodzi. Konieczne jest także obniżenie kosztów działalności PGL LP, generowanych przez 
utrzymywanie bezpłatnych mieszkań. Proponuje się zatem zastąpienie prawa do bezpłatnego 
mieszkania prawem do dodatku mieszkaniowego, rekompensującego częściowo wydatki 
poniesione na czynsz za mieszkanie wynajmowane od PGL LP albo na wolnym rynku.   

Materia ta szczegółowo powinna zostać unormowana w rozporządzeniu ministra właściwego 
do spraw środowiska. Określałby on stanowiska w Służbie Leśnej, na których przysługiwałby 
dodatek mieszkaniowy, a także sposób ustalania dodatku. Minister właściwy do spraw środowiska, 
wydając ww. rozporządzenie, kierowałby się koniecznością uwzględnienia charakteru stanowisk w 
Służbie Leśnej, a także średnich cen najmu lokali mieszkalnych w danym województwie. 

 
7.5. Statut PGL LP 
 

Zgodnie z art. 44 ustawy o lasach, minister właściwy do spraw środowiska, w drodze 
zarządzenia, nadaje statut PGL LP, określając w nim w szczególności zasady i tryb działania oraz 
organy wewnętrzne, mając na uwadze stworzenie optymalnych warunków organizacyjnych do 
prawidłowej realizacji zadań przez tę jednostkę organizacyjną. 

Ze względu na zakres materii regulowanej w statucie PGL LP, celowa jest zmiana rangi aktu 
nadającego, z zarządzenia na rozporządzenie ministra właściwego do spraw środowiska, przy 
zachowaniu wytycznych obecnie zawartych w art. 44 ustawy.  
 
7.6. Zatrudnienie w PGL LP 
 
7.6.1. Konkursy na stanowiska dyrektora regionalnej dyrekcji PGL LP i nadleśniczego 

 
Ustawa o lasach przewiduje w art. 33 ust. 3 pkt 9 lit. c, że dyrektora regionalnej dyrekcji PGL 

LP powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny PGL LP. Z kolei, zgodnie z art. 34 pkt 2 lit. 2b ustawy, 
nadleśniczego powołuje i odwołuje dyrektor regionalnej dyrekcji PGL LP. 

Ustawa o lasach nie wprowadza obowiązku powołania na dane stanowisko po 
przeprowadzeniu konkursu, tym niemniej konkursy takie odbywają się na podstawie zarządzeń 
Dyrektora Generalnego PGL LP. Rozwiązanie takie zapewnia możliwość powołania najlepszego 
spośród zgłoszonych kandydatów, w oparciu o jasno sprecyzowane kryteria.  
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Ponieważ jednak pojawiały się wątpliwości dotyczące możliwości ustalania obowiązku 
przeprowadzenia konkursu w formie zarządzenia Dyrektora Generalnego PGL LP, celowe jest 
zapisanie wprost w ustawie o lasach, iż powołanie na ww. stanowiska następuje po 
przeprowadzeniu takiego konkursu.  

Celowe jest także wprowadzenie do ustawy o lasach upoważnienia dla ministra właściwego do 
spraw środowiska do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu i trybu przeprowadzania 
konkursu oraz zadań komisji konkursowej. Wydając rozporządzenie, o którym mowa, minister 
powinien kierować się potrzebą sprawnego przeprowadzenia konkursu oraz wszechstronnej oceny 
kwalifikacji kandydatów. 
 
7.6.2. Zatrudnianie leśniczego na podstawie umowy o pracę 
 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2b lit. d ustawy o lasach, leśniczy jest powoływany i odwoływany 
przez nadleśniczego. W praktyce okazuje się, że stosowanie powołania, jako formy nawiązania 
stosunku pracy, jest przyczyną braku stabilności i pewności zatrudnienia. Ta forma nie zapewnia 
także należytej ochrony stosunku pracy m.in. z uwagi na brak możliwości dochodzenia roszczeń 
pracowniczych przed sądem pracy. Ze względu na ww. niedogodności, a także charakter pracy 
leśniczego zasadne jest zatem, aby jego stosunek pracy nawiązywany był na podstawie umowy o 
pracę.  

 
7.7. Nadzór nad PGL LP 
 

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o lasach, nadzór nad PGL LP sprawuje minister właściwy do 
spraw środowiska.  

W celu uczynienia nadzoru bardziej wszechstronnym i dostosowanym do specyfiki działania 
PGL LP proponuje się wprowadzenie w ustawie o lasach regulacji, zgodnie z którą minister 
sprawuje nadzór przy pomocy Rady Lasów Państwowych. Rozwiązanie to będzie zbliżone do 
rozwiązania wynikającego z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale 
rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761, z późn. zm.), zgodnie z którym, minister właściwy do 
spraw środowiska, jako organ administracji rządowej właściwy w sprawach obrotu leśnym 
materiałem rozmnożeniowym, wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Nasiennictwa Leśnego. 

Rada Lasów Państwowych będzie 5-osobowym organem, którego członków będzie powoływał 
minister do spraw środowiska. Dwóch członków Rady będzie reprezentowało ministra właściwego 
do spraw środowiska, jeden - ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jeden - ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych i jeden - ministra właściwego do spraw gospodarki. 
Minister właściwy do spraw środowiska będzie także wyznaczał przewodniczącego Rady. Z 
członkostwem w Radzie nie będzie wiązało się żadne dodatkowe wynagrodzenie. 

Do kompetencji Rady Lasów Państwowych będą należały:  
1) ocena efektywności i zgodności gospodarowania przez PGL LP mieniem Skarbu Państwa z 

zasadami wynikającymi z polityki państwa oraz przepisami ustawy o lasach,  
2) akceptacja, przed sporządzeniem planu finansowo-gospodarczego PGL LP, wielkości odpisu 

na kapitał wyrównawczy,  
3) ocena i akceptacja proponowanych przez Dyrektora Generalnego PGL LP kierunków 

wydatkowania środków kapitału wyrównawczego,  
4) opiniowanie projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych wszystkich jednostek 

organizacyjnych PGL LP,  
5) ocena i akceptacja dokumentów, o których mowa w art. 52 ustawy o lasach, oraz łącznego 

sprawozdania finansowego PGL LP, 
6) podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego PGL LP, 

podziału wyniku finansowego jednostek PGL LP oraz sprawozdania finansowego Dyrekcji 
Generalnej PGL LP. 
W celu wykonywania ww. zadań, należy przyznać Radzie Lasów Państwowych możliwość 

żądania od Dyrektora Generalnego PGL LP informacji i wyjaśnień oraz przeglądania dokumentów.  
Rada, na pierwszym posiedzeniu przyjmie, w drodze uchwały, swój regulamin pracy. 
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7.8. Gospodarka finansowa w PGL LP 
 
7.8.1. Zmiana nazwy funduszu leśnego i funduszu stabilizacji 
 

Zgodnie z art. 56 ustawy o lasach, w PGL LP utworzony został fundusz leśny stanowiący 
formę gospodarowania środkami na cele wskazane w ustawie. Środkami funduszu leśnego 
dysponuje Dyrektor Generalny PGL LP. Jak wynika z art. 58, ustawy środki funduszu leśnego 
przeznacza się dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów powstających przy realizacji zadań 
gospodarki leśnej, a także na inne cele określone w tym artykule. 

Z kolei, jak stanowi art. 58 ust. 4 ustawy, Dyrektor Generalny PGL LP może, z wydzielonej 
części środków funduszu leśnego, utworzyć fundusz stabilizacji, który zostanie przeznaczony na 
usuwanie nadzwyczajnych zagrożeń dla lasów w ramach długookresowego cyklu produkcji leśnej. 

Proponuje się, aby dotychczasowy fundusz leśny zmienił nazwę na „kapitał wyrównawczy”, a 
fundusz stabilizacyjny na „kapitał stabilizacyjny”. Nowe nazewnictwo będzie dostosowane do 
sposobu prezentacji tych pozycji w bilansie PGL LP. W warunkach obowiązującej ustawy o lasach 
fundusz prezentowany jest w bilansie PGL LP, jako składnik kapitału własnego (poz. Bilansu III – 
Fundusz leśny). 

 
7.8.2. Środki pochodzące z wyłączeń z produkcji gruntów leśnych niestanowiących własności 
Skarbu Państwa 

 
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 lit. b ustawy o lasach, środki funduszu leśnego stanowią 

należności, kary i opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych, a także należności 
wynikające z odszkodowań z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów na podstawie 
przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Na podstawie ust. 2 cytowanego artykułu 
środki, o których mowa, związane z wyłączeniem z produkcji lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa oraz lasów znajdujących się w zarządzie parków narodowych, gromadzi się na 
odrębnym rachunku bankowym Dyrekcji Generalnej PGL LP. 

Należy zmienić miejsce gromadzenia ww. środków. Powinny być one gromadzone nie 
centralnie, na odrębnym rachunku bankowym Dyrekcji Generalnej PGL LP, lecz lokalnie, na 
odrębnym rachunku bankowym właściwego starostwa, przy czym właściwość starostwa będzie 
określać się na podstawie miejsca położenia gruntów leśnych, których dotyczą ww. należności, 
kary i opłaty. 

Środkami zgromadzonymi na odrębnym rachunku bankowym właściwego starostwa będzie 
dysponował właściwy starosta. Będą one mogły być przeznaczone na dofinansowanie gospodarki 
leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w szczególności na sporządzanie 
uproszczonych planów urządzenia lasu, zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa, zadrzewianie, usuwanie skutków klęsk, promocję i organizację stowarzyszeń leśnych. 

 
7.8.3. Zasady gospodarki finansowej w PGL LP 

 
Gospodarka finansowa w PGL LP regulowana jest przepisami ustawy o lasach i 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134, 
poz. 692).  

Akt wykonawczy, o którym mowa, wydany został na podstawie delegacji zawartej w art. 59 
ustawy o lasach, w brzmieniu „Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
zasady gospodarki finansowej w Lasach Państwowych”. Upoważnienie to wymaga zmian. Po 
pierwsze, nie powinno nakazywać określenia szczegółowych zasad, gdyż zasady takie nie mogą 
być ustanawiane w akcie wykonawczym. Po drugie, powinno bardziej precyzyjnie określać zakres 
spraw przekazanych do uregulowania. Po trzecie, należy zawrzeć w nim wytyczne dotyczące 
treści aktu, co jest wymogiem wynikającym wprost z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

W związku z powyższym proponuje się, aby delegacja do wydania ww. rozporządzenia 
zawierała upoważnienie do określenia sposobu prowadzenia gospodarki finansowej w PGL LP, a 
w tym: 
1) sposobu i metody wyceny majątku Skarbu Państwa,  

file://skarbu
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2) szczegółowego zakresu działalności leśnej i pozostałej,  
3) trybu i sposobu sporządzania planów finansowo-gospodarczych dla jednostek PGL LP,  
4) sposobu tworzenia kapitałów innych niż wynikające z ustawy i funkcjonowania kapitałów,  
5) sposobu rozliczeń wewnętrznych między jednostkami PGL LP,  
6) sposobu podziału wyniku finansowego,  
7) uprawnień w zakresie gospodarowania składnikami majątku,  
8) sposobu zatwierdzania sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych PGL LP. 

Rada Ministrów powinna uregulować ww. materię mając na względzie potrzebę zapewnienia 
sprawności, jednolitości i przejrzystości gospodarki finansowej w PGL LP. 

 
7.9. Pozostałe kwestie 
 
7.9.1. Likwidacja możliwości zmiany lasu na użytek rolny 

 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1, w zw. z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.) grunty leśne podlegają 
ochronie polegającej na ograniczeniu ich przeznaczania na cele nieleśne. Ograniczenie to polega 
na konieczności przeprowadzenia złożonej, długotrwałej i drogiej procedury, której rezultatem jest 
odlesienie gruntu. W jej ramach należy dokonać zmiany przeznaczenia gruntu leśnego w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (co ważne, za uprzednią zgodą właściwego 
organu), uzyskać decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji, a następnie 
zapłacić należność, opłaty roczne, a także jednorazowe odszkodowanie z tytułu przedwczesnego 
wycięcia drzewostanu.   

Swego rodzaju „furtkę” umożliwiającą prostsze, szybsze i tańsze odlesienie gruntu leśnego 
przewiduje art. 13 ust. 2 i 3 ustawy o lasach. Zgodnie z przywoływanymi przepisami, zmiana lasu 
na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli 
lasów. W sprawach, o których mowa, w stosunku do lasów stanowiących własność Skarbu 
Państwa decyzję wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji PGL LP, na wniosek nadleśniczego, a w 
stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję wydaje starosta, na 
wniosek właściciela lasu.  

Rozwiązanie, o którym mowa, umożliwia zmianę charakteru gruntu z leśnego na nieleśny w 
drodze stosunkowo szybkiego postępowania administracyjnego, prowadzonego w oparciu o 
niezbyt precyzyjne przesłanki („przypadek szczególnie uzasadnionych potrzeb właściciela lasu”) 
pozwalające na znaczną dowolność i skutkujące, niestety, nadużyciami. Z tych względów należy 
wyeliminować możliwość zamiany lasów na użytek rolny w trybie art. 13 ust. 2 i 3 ustawy. 

 
8. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE  
 
8.1. Zawarcie umów najmu w związku ze zniesieniem prawa do bezpłatnego mieszkania 

 
W związku z proponowanym w pkt. 7.4. niniejszych założeń zniesieniem prawa do 

bezpłatnego mieszkania, przysługującego określonym pracownikom Służby Leśnej, proponuje się, 
żeby w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z pracownikami, którzy korzystali do 
dnia wejścia w życie ustawy z bezpłatnego mieszkania, zawarte zostały umowy najmu.  

Do czasu zawarcia tych umów pracownicy ci powinni korzystać z mieszkań na 
dotychczasowych zasadach. W przypadku niezawarcia umowy najmu w ww. terminie, do 
istniejącego stosunku zastosowanie będą miały przepisy dotyczące bezumownego korzystania z 
cudzej rzeczy.  

 
8.2. Zakończenie stosunków wynikających z umów użytkowania wieczystego i użytkowania, 
zawieranych na podstawie art. 38d ustawy o lasach 
 

W związku z proponowaną w pkt. 7.2.2. niniejszych założeń rezygnacją z możliwości 
przekazywania określonych nieruchomości w użytkowanie wieczyste i użytkowanie na podstawie 
art. 38d należy zakończyć stosunki prawne wynikające z takich umów. Jeżeli umowa była zawarta 
na czas nieokreślony, stosunek prawny z niej wynikający powinien być kontynuowany nie dłużej 
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niż przez rok od dnia wejścia w życie ustawy. Umowy zawarte na czas określony powinny 
natomiast być realizowane do końca okresu w nich przewidzianego.   
 
8.3. Wykorzystanie środków zgromadzonych znajdujących się na odrębnym rachunku bankowym 
Dyrekcji Generalnej PGL LP 
 

W związku ze sformułowaną w pkt. 7.8.2. założeń propozycją gromadzenia środków 
związanych z wyłączeniem z produkcji lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz 
lasów znajdujących się w zarządzie parków narodowych na odrębnym rachunku bankowym 
właściwego starostwa, konieczne jest określenie, co dzieje się z takimi środkami, które zostaną 
zgromadzone do czasu wejścia w życie ustawy na odrębnym rachunku bankowym Dyrekcji 
Generalnej PGL LP. 

Uzasadnione jest dopuszczenie możliwości wykorzystania ww. środków na cele wskazane w 
art. 58 ustawy o lasach, a także, dodatkowo, do sporządzania planów zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000, planów ochrony dla obszaru Natura 2000 oraz nadzoru nad obszarami 
Natura 2000, do czasu ich wyczerpania. Wprowadzenie takiej możliwości uzasadnione jest 
nałożeniem przez ustawę o ochronie przyrody określonych obowiązków na kierowników jednostek 
organizacyjnych PGL LP.  
 
8.4. Czasowe utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych dotyczących sporządzania planów 
urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów 
 

W pkt. 7.1.6. niniejszych założeń przewiduje się zmianę delegacji do wydania rozporządzenia 
ministra właściwego do spraw środowiska określającego szczegółowe warunki i tryb sporządzania 
planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, 
zawartej w art. 25 pkt 1 ustawy o lasach. Wydane na podstawie tego przepisu rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji 
stanu lasu (Dz. U. Nr 256, poz. 2151) powinno zostać zachowane w mocy do czasu wydania 
nowego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy. Okres ten pozwoli na przygotowanie nowego rozporządzenia.  

 
8.5. Czasowe utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych określających szczegółowe zasady 
gospodarki finansowej w PGL LP 

 
W pkt. 7.8.3. założeń proponuje się zmianę upoważnienia do wydania rozporządzenia 

określającego szczegółowe zasady gospodarki finansowej PGL LP. Wydane na podstawie art. 59 
ustawy o lasach, obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692) powinno zostać zachowane w mocy do czasu wydania 
nowego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy. Okres ten pozwoli na przygotowanie nowego rozporządzenia. 

 
8.6. Czasowe utrzymanie w mocy zarządzenia nadającego statut PGL LP 

 
Pkt 7.5. założeń dotyczy zmiany aktu nadającego statut PGL LP z zarządzenia na 

rozporządzenie. Przewiduje się, że dotychczasowy statut nadany zarządzeniem nr 50 Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania 
statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zachowa swoją moc do czasu 
wydania rozporządzenia nadającego nowy statut. 

 
9.TERMIN WEJŚCIA W ŻYCIE 
 

Ustawa o zmianie ustawy o lasach powinna wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 
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10. OCENA PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW (KOSZTÓW I KORZYŚCI) SPOŁECZNO- 
GOSPODARCZYCH REGULACJI 
 
10.1. Podmioty, na które będzie oddziaływała projektowana regulacja 

Projektowana regulacja będzie oddziaływała na właścicieli lasów, a także podmioty władające 
lasami, niebędące właścicielami (np. PGL LP), pracowników PGL LP, starostów, gminy, Biuro 
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, a także kierowników lub właścicieli zakładów przemysłowych, 
obiektów magazynowych i użyteczności publicznej, właścicieli linii kolejowych, komendantów 
poligonów, właścicieli dróg zakładowych, położonych przy lasach oraz inne podmioty związane z 
leśnictwem. 
 
10.2. Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy 
 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 
 
10.3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet 
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego  
 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na 
budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 
 
10.4. Wpływ projektowanej regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
 

Projektowana regulacja pozytywnie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. Umożliwia ona 
przekazywanie na cele publiczne określonych gruntów, co może wpłynąć pozytywnie na rozwój 
inwestycji w gminach, powiatach i województwach. Korzystnie, szczególnie gdy chodzi o rozwój 
dużych aglomeracji miejskich, będzie działało także złagodzenie reżimu dotyczącego lasów 
położonych na ich terenie.  
 
10.5. Wpływ projektowanej regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w 
tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
 

Projektowana regulacja, w zakresie dotyczącym zniesienia zezwoleń na wykonywanie planów 
urządzenia lasu pozytywnie wpłynie na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. W 
pozostałym zakresie nowelizacja ustawy o lasach nie będzie miała wpływu na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
 
10.6. Konsultacje  

Projekt założeń zostanie skierowany do konsultacji z organizacjami społeczno-zawodowymi i 
instytucjami działającymi w obszarze leśnictwa, a także będzie umieszczony na stronie 
internetowej Ministerstwa Środowiska. W ramach konsultacji projekt zostanie skierowany do 
wojewodów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych, Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretariatu Zasobów 
Naturalnych i Ochrony Środowiska NSZZ Solidarność, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych, Polskiego Towarzystwa Leśnego, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Komendy 
Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich. 
 
10.7. Wpływ regulacji na środowisko 

Projektowana regulacja pozytywnie wpłynie na środowisko. Pozwoli skutecznie gromadzić i 
przetwarzać dane dotyczące lasów (bank danych o zasobach leśnych i stanie lasów), efektywniej i 
bardziej wszechstronnie planować gospodarkę leśną (dostosowywanie planów urządzenia lasów 
do nadzwyczajnych sytuacji i przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko), 
chronić lasy (obowiązek zakładania i utrzymywania pasów przeciwpożarowych, zniesienie 
możliwości zamiany lasu na użytek rolny) oraz w należyty sposób prowadzić w nich gospodarkę 
leśną (uporządkowanie spraw dotyczących lasów oddanych w użytkowanie z wyłączeniem 
zarządu PGL LP). 


