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1. AKTUALNY STAN STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH W LEŚNICTWIE 

Lasy zajmują w Polsce powierzchnię 9088 tys. ha, co odpowiada lesistości 29,1%. W 
strukturze własnościowej lasów w Polsce dominują lasy stanowiące własność Skarbu Państwa - 
82%, w tym lasy w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe — 77,8% i 
lasy w zarządzie parków narodowych - 2%. Własnością osób fizycznych jest 16,9% lasów, a gmin 
0,9 %. Posiadaczami pozostałych lasów są inne podmioty. 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (dalej: PGL LP) to nadzorowana p rzez 
ministra właściwego do spraw środowiska państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, reprezentująca Skarb Państwa w zakresie za rządzanego mienia. Strukturę 
organizacyjną PGL LP tworzy 431 nadleśnictw, 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i 
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Poza tym w struktu rze 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. zakładów usług leśnych. W PGL LP działają czte ry  organizacje związkowe. 

Gospodarka leśna prowadzona w polskich lasach jest gospodarką trwale zrównoważoną 
opa rtą na planach u rządzenia lasu, które są spo rządzane wyłącznie dla lasów Skarbu Państwa w 
zarządzie PGL LP, i uproszczonych planach u rządzenia lasu, które są wykonywane dla lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, two rzących 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, za rząd 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 
pot rzebę 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 rozpo rządzeniami 
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) rozpo rządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i t rybu sporządzania planu u rządzenia lasu, uproszczonego planu u rządzenia lasu 
oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. Nr 256, poz. 2151), 

3) rozpo rządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych 
zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405). 
Ponadto uregulowania dotyczące leśnictwa, wymagające zmian, znajdują się w: 

1) ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 
poz.1266, z późn. zm .), 

2) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880, z późn. zm .), 
3) ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych ( Dz. U. Nr 167, poz.1399, z późn. 
zm .). 
Uregulowania wynikające z ww. aktów, mające być p rzedmiotem projektowanej nowelizacji, 

zostaną szczegółowo omówione w dalszej części niniejszych założeń, p rzy okazji prezentowania 
propozycji zmian. 

3. POTRZEBA I CEL UCHWALENIA ZMIAN W USTAWIE 

Pot rzeba 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. P rzypomnieć 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 p rzepisów 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) relacji pomiędzy planem u rządzenia lasu a planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000, 
3) zasad sp rzedaży drewna pochodzącego z PGL LP, 
4) gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP, 
5) ochrony p rzeciwpożarowej, 
6) statutu PGL LP, 
7) zatrudnienia w PGL LP, 
8) nadzoru nad PGL LP, 
9) gospodarki finansowej w PGL LP, 
10) innych kwestii. 

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

Potrzeba i cel wprowadzenia każdej zmiany zostaną szczegółowo omówione w dalszej części 
założeń, przy okazji ich prezentowania. 	. 

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, któ rych treść jest zdeterminowana p rzepisami ustawy o 
lasach, a także w innych ustawach wymienionych w pkt. 2 założeń, nie jest możliwe podjęcie 
alternatywnych środków, które mogłyby wywołać skutek zamie rzony p rzez 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) p rzedsiębiorców zajmujących się p rzetwa rzaniem drewna, 
4) regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, 
5) starostów, 
6) gmin, 
7) Biura U rządzania Lasu i Geodezji Leśnej, 
8) kierowników lub właścicieli zakładów przemysłowych, obiektów magazynowych i użyteczności 

publicznej, właścicieli linii kolejowych, komendantów poligonów, właścicieli dróg zakładowych, 
położonych p rzy lasach, 

9) 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 p rzez budżet 
państwa i budżety jednostek samo rządu te rytorialnego dodatkowych nakładów. 

Stwo rzenie możliwości uwzględnienia zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 w planie 
u rządzenia lasu podczas jego opracowywania, bez pot rzeby spo rządzania planu zadań 
ochronnych w odrębnym t rybie, będzie miało pozytywny wpływ na finanse publiczne, ponieważ 
plan taki będzie spo rządzany p rzez PGL LP na jego koszt, a nie ze środków budżetowych p rzez 



nadzorującego obszar Natura 2000, któ rym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska lub 
dyrektor parku narodowego. 

7. PROPOZYCJE ROZSTRZYGNIĘĆ I ICH UZASADNIENIE 

7.1. Trwale zrównoważona gospodarka leśna 

7.1.1. Zaprzestanie wykonywania obowiązującego planu urządzenia lasu 

Jak wynika z a rt .  7 ust. 1 ustawy o lasach, trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi 
się w szczególności według planu u rządzenia lasu. Zgodnie z a rt .  18 ust. 1 i 2 ustawy, plan 
u rządzenia lasu jest sporządzany na 10 lat, a w przypadkach uzasadnionych stanem lasów, 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 zap rzestania 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 p rzypadku wystąpienia tego typu 
sytuacji, jest aneksowanie planu, któ ry  w zmienionej postaci stosowany jest do końca danego 
okresu obowiązywania, a następnie spo rządzenie nowego planu na kolejny okres. Rozwiązanie to 
ma swoje wady, gdyż skutkuje dwukrotnym, fragmenta rycznym 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. P rzesłanki takiego skrócenia byłyby identyczne z przesłankami opracowania 
planu na okres krótszy niż 10 lat; mogłoby do niego dojść w p rzypadkach uzasadnionych stanem 
lasów, a w szczególności wystąpieniem szkód lub klęsk żywiołowych, ale także w p rzypadku gdyby 
plan opracowywany był z uwzględnieniem zakresu zadań ochronnych lub działań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000, określonych w a rt .  28 ust.10 oraz a rt .  29 ust. 8 ustawy o ochronie przyrody. 
Zmianę w tym zakresie w ustawie o ochronie p rzyrody p rzewidziano i opisano w pkt 7.10.2 
założeń. Rozwiązanie takie pozwalałoby zakończyć proces realizacji dotychczasowego planu, 
niedostosowanego do nowych warunków, wynikających w szczególności z wystąpienia szkód lub 
klęsk żywiołowych albo utwo rzenia obszaru Natura 2000 w trakcie obowiązywania planu i 
jednorazowo, w sposób kompleksowy zaplanować gospodarkę leśną na kolejny okres. 
Umożliwiłoby to wyeliminowanie ewentualnych rozbieżności czasowych w obowiązywaniu planu 
urządzenia lasu i planu zadań ochronnych, obu opracowywanych na 10 lat, ale w różnym terminie. 

7.1.2. Zgoda organu zatwierdzającego plan u rządzenia 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 u rządzenia lasu, wymaga zgody organu zatwierdzającego plan, 
któ rym, 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 we ryfikację wystąpienia p rzesłanek 
skrócenia okresu stosowania już obowiązującego planu. 

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

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

Ponieważ a rt .  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 u rządzenia lasu jest złożonym i długotrwałym procesem, a spo rządzający plan powinien 
wiedzieć, na jaki okres ma zaplanować gospodarkę leśną, już p rzed p rzystąpieniem do prac, a nie 
w ich trakcie, albo po ich zakończeniu. Proces wydawania takich zgód powinien więc być 
niezależny od procesu zatwierdzania samego planu u rządzenia 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 p rzesądzenie, że 
formą wydawania zgód na skrócenie 10-letniego okresu obowiązywania planu u rządzenia lasu, i to 
zarówno planu opracowywanego, jak i tego już obowiązującego, powinna być forma decyzji 
administracyjnej. 

7.1.4. Forma zatwierdzenia planu u rządzenia lasu 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o '  lasach, plan u rządzenia 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 p rzesądzenie tej 
kwestii w samej ustawie, potwierdzające obecną praktykę. 

Podobne rozwiązanie, p rzewidujące zatwierdzenie w formie decyzji administracyjnej, 
należałoby konsekwentnie wprowadzić w p rzypadku uproszczonego planu u rządzenia lasu. 
Zgodnie z obecnie obowiązującym a rt .  22 ust. 2 ustawy o lasach starosta, po uzyskaniu opinii 
właściwego te rytorialnie nadleśniczego, zatwierdza uproszczony plan urządzenia lasu. 
Jednocześnie, ze względu na fakt, że w wielu p rzypadkach uproszczony plan u rządzenia lasu 
sporządzany jest dla lasów, któ rych właścicielami jest znaczna liczba podmiotów, dopuścić należy 
możliwość zawiadamiania o decyzji w sprawie zatwierdzenia i innych czynnościach w drodze 
obwieszczenia lub w inny p rzyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zgodnie 
bowiem z a rt .  49 Kpa, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów 
administracji publicznej p rzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo p rzyjęty w danej miejscowości 
sposób publicznego ogłaszania, jeżeli p rzepis szczególny tak stanowi. Dodawana regulacja byłaby 
ww. przepisem szczególnym. 

7.1.5. Sporządzanie planów u rządzenia lasu z uwzględnieniem przepisów dotyczących udziału 
społeczeństwa w ochronie środowiska 

Sporządzanie planów u rządzenia lasu odbywa się w t rybie określonym p rzepisami 
rozpo rządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i t rybu sporządzania planu u rządzenia lasu, uproszczonego planu u rządzenia lasu oraz 
inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. Nr 256, poz. 2151), wydanego na podstawie at 25 pkt 1 ustawy 
o lasach. Zgodnie z tym p rzepisem, minister właściwy do spraw środowiska ma określić w drodze 
rozporządzenia szczegółowe warunki i t ryb spo rządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego 
planu u rządzenia lasu oraz inwenta ryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o 
lasach, uwzględniając prawidłowość spo rządzania dokumentacji u rządzeniowej. 

Po wydaniu ww. rozpo rządzenia 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 wprowadzająca m.in. obowiązek 
p rzeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wobec dokumentów, wśród 
któ rych jest także plan u rządzenia lasu oraz regulująca szczegółowo udział społeczeństwa w 
opracowywaniu dokumentów. Celowa jest zatem zmiana wytycznych do wydania ww. aktu 
wykonawczego, polegająca na ich zharmonizowaniu z ww. ustawą. 



7.1.6. Sprzedaż drewna pochodzącego z lasów w zarządzie PGL LP 

Ustawa o lasach w bardzo ograniczonym zakresie reguluje kwestie związane ze sp rzedażą 
drewna pochodzącego z lasów w za rządzie Lasów Państwowych. Gospodarka leśna prowadzona 
p rzez Lasy Państwowe obejmuje m.in. sp rzedaż 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 sp rzedanego drewna (art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy). Uregulowania dotyczące tej 
materii znajdują się obecnie w zarządzeniach Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
wydawanych na podstawie Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 

Zasadne jest przeniesienie podstawowych uregulowań z poziomu aktu wewnęt rznego do aktu 
prawa powszechnie obowiązującego. W związku z tym proponuje się wprowadzenie do ustawy o 
lasach regulacji wskazującej, że: 
1) PGL LP sprzedaje drewno pochodzące z lasów znajdujących się w ich za rządzie, 
2) drewno pochodzące z lasów w zarządzie PGL LP sprzedawane jest w trybie przetargów na 

dostawy wieloletnie, aukcji elektronicznych oraz w innych t rybach konkurencyjnych, a także w 
sprzedaży detalicznej, 

3) sprzedaż drewna prowadzona jest p rzez kierownika jednostki organizacyjnej PGL LP, 
4) środki uzyskane p rzez PGL LP ze sp rzedaży drewna stanowią p rzychód tej jednostki. 

Jednocześnie do ustawy o lasach zostanie wprowadzona delegacja do wydania przez ministra 
właściwego do spraw środowiska rozporządzenia, w któ rym zostaną określone: 
1) procentowy podział rocznej puli drewna przeznaczonego do sp rzedaży pomiędzy 

poszczególne tryby sp rzedaży oraz warunki i sposób ewentualnej zmiany tego podziału p rzez 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 

2) częstotliwość stosowania poszczególnych t rybów sp rzedaży, 
3) procedu ry  prowadzenia sp rzedaży w poszczególnych trybach, 
4) maksymalny czas, na jaki będą mogły być zawierane umowy w t rybie przetargów na dostawy 

wieloletnie, 
5) sposoby zabezpieczenia wykonania umów sp rzedaży, 
6) sposoby ustalania cen w wyniku działania mechanizmów rynkowych, tj. popytu i podaży. 

Wytyczne do wydania ww. rozpo rządzenia powinny wskazywać na potrzebę sprawnego 
prowadzenia postępowań i transparentności zastosowanych procedur. 

Szczegółowe, wewnęt rzne kwestie organizacyjne dotyczące stosowania p rzez Lasy 
Państwowe poszczególnych t rybów sprzedaży drewna regulowałby jednocześnie Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych w drodze za rządzenia. 

7.1.7. Funkcjonowanie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt la ustawy o lasach, trwale zrównoważona gospodarka leśna to 
działalność zmierzająca do ukształtowania struktu ry  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 tych lasach 
(wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej), dyrektorów parków narodowych, 
Agencję Nieruchomości Rolnych i inne podmioty władające lasami, obowiązku dostarczania do 
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, dó określenia w drodze rozporządzenia: 
1) sposobu prowadzenia p rzez PGL LP banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów, 
2) zakresu danych o zasobach leśnych i stanie lasów, jakie powinny znajdować się w banku, 



3) formy danych znajdujących się w banku, 
4) formy przekazywanych danych, 
5) sposobu i częstotliwości przekazywania danych przez starostów, dyrektorów parków 

narodowych Agencję Nieruchomości Rolnych i inne podmioty władające lasami. 
Wytyczne do wydania ww. rozporządzenia powinny p rzewidywać konieczność uwzględnienia 

p rzez 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, posiadania danych 
o zasobach leśnych i stanie lasów także w aspektach związanych z ochroną p rzyrody i stanem 
środowiska p rzyrodniczego, a także konieczność gromadzenia w banku możliwie pełnych i 
aktualnych danych. 

7.1.8. Umożliwienie p rzekształceń Biura U rządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

Biuro U rządzania Lasu i Geodezji Leśnej jest p rzedsiębiorstwem państwowym funkcjonującym 
w obszarze leśnictwa i ochrony przyrody, wykonującym różnorodną dokumentację u rządzeniową, 
w szczególności plany u rządzenia lasu, a także dokumentację geodezyjną i p rzyrodniczą. Zgodnie 
z art. 21a ust. 2 ustawy o lasach do p rzedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Biuro U rządzania 
Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Warszawie nie stosuje się p rzepisów ustawy z dnia 30 
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm .). 
Cytowany wyżej p rzepis uniemożliwia ewentualne p rzekształcenie Biura. 

Uzasadnione jest zniesienie tego ograniczenia i umożliwienie p rzekształcenia Biura w 
p rzyszłości. Zmiana taka, 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. P rzekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w za rządzie PGL LP 

Celowe jest stwo rzenie mechanizmu umożliwiającego p rzekazywanie nieruchomości oraz 
gruntów nieleśnych Skarbu Państwa nieprzydatnych dla gospodarki leśnej, znajdujących się w 
zarządzie PGL LP, staroście gospodarującemu zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. 
Nieruchomości takie byłyby przekazywane z inicjatywy nadleśniczego, za zgodą dyrektora 
regionalnej dyrekcji lasów państwowych, w drodze protokołu zdawczo-odbiorczego. 

Wprowadzenie takiego rozwiązania umożliwi działanie p rzede wszystkim nadleśniczym, któ rzy 
dotychczas nie mogli p rzekazywać nawet niewielkich działek będących w za rządzie Lasów 
Państwowych do zasobu mienia Skarbu Państwa w rozumieniu przepisów o gospodarce 
nieruchomościami. 

W tym t rybie mogłyby być także przekazywane nieruchomości na potrzeby szkół leśnych. 
Działanie takie powinien inicjować minister właściwy do spraw środowiska, a starosta, do którego 
zasobu p rzekazane zostałyby w związku z wnioskiem ministra takie nieruchomości lub grunty 
nieleśne, ustanawiałby na rzecz szkoły leśnej ich trwały za rząd. 

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 za rządzie PGL LP, oraz 
niep rzydatne dla potrzeb gospodarki leśnej budynki i budowle, wraz z gruntem niezbędnym do 
korzystania z nich, mogą być p rzekazane 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. Umożliwienie nadleśniczemu samodzielnego wydzierżawiania i wynajmowania lasów i 
nieruchomości 
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Zgodnie z art. 39 ustawy o lasach, pozostające w zarządzie Lasów Państwowych lasy, o 
któ rych mowa w art. 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 2, czyli lasy p rzeznaczone do produkcji leśnej albo 
grunty związane z gospodarką leśni, mogą być za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów 
Państwowych wydzierżawiane p rzez nadleśniczego, z zachowaniem celów i zadań gospodarki 
leśnej określonych w planie u rządzenia lasu. Inne nieruchomości, o któ rych mowa w a rt .  4 ust. 3 
ustawy, pozostające w za rządzie Lasów Państwowych, mogą być wydzierżawiane i wynajmowane 
p rzez nadleśniczego za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. 

W celu wzmocnienia kompetencji i odpowiedzialności nadleśniczego oraz zniesienia 
nadmiernego zbiurokratyzowania postępowania w tym zakresie, proponuje się umożliwienie 
nadleśniczemu wydzierżawiania lasu, o któ rym mowa w art.3 pkt 1 lit.a ustawy o lasach, tak jak 
dotychczas za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji lasów państwowych, natomiast do wyłącznej 
decyzji nadleśniczego pozostawienie możliwości wydzierżawiania i wynajmowania pozostałych 
lasów i nieruchomości. 

7.2.4. Zwrot kwoty równej bonifikacie udzielonej p rzy sp rzedaży lokalu 

Zgodnie z a rt .  40a ust. 1 ustawy o lasach, PGL LP może sp rzedawać niep rzydatne 
nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i samodzielne lokale mieszkalne (zwane 
dalej p rzez 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 t rzyletni okres 
zatrudnienia w PGL LP, posiadają pierwszeństwo nabycia lokali, któ rych są najemcami i w któ rych 
mieszkają. Cena sp rzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu w sposób określony p rzez 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 sp rzedaż albo wyko rzystanie na cele 
inne niż mieszkaniowe, wprowadzona została do ustawy o lasach możliwość żądania p rzez PGL 
LP zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej walo ryzacji, w sytuacji, w której w ww. 5- 
letnim okresie doszłoby do takiej sp rzedaży albo wyko rzystania na cele niemieszkaniowe. 

Środek, o któ rym mowa, wynikający z a rt .  40 ust. 5b ustawy, nie dotyczy jednak zbycia lokalu 
p rzez 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 p rzez nią lokalu na wolnym rynku, bez konieczności zwrotu kwoty równej 
udzielonej bonifikacie. Stanowisko takie potwierdza pośrednio treść uchwały Sądu Najwyższego z 
dnia 30 maja 2008 r., Ill CZP 24/08, dotyczącej a rt .  68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
O gospodarce nieruchomościami, p rzewidującego rozwiązanie identyczne z tym, które wynika z 
a rt .  40 ust. 5b ustawy o lasach. 

Aby zlikwidować ww. lukę i umożliwić PGL LP żądanie zwrotu kwoty równej udzielonej 
bonifikacie po jej walo ryzacji 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 a rt .  68 ust. 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami. 

7.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Ustawa o lasach, w a rt .  9 ust. 1 pkt 1 stanowi, że właściciele lasów powinni wykonywać w nich 
zabiegi profilaktyczne i ochronne zapobiegające powstawaniu i rozp rzest rzenianiu się pożarów. 
Jednocześnie, zgodnie z ust. 2 p rzywoływanego a rt .  9, w p rzypadku niewykonania obowiązków, 
o któ rych mowa, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa ww. zadania właścicieli 
lasów określać ma, w drodze decyzji, starosta. 

Na poziom ochrony p rzeciwpożarowej lasów wpływa także bezpośrednio realizacja 
obowiązków wynikających z rozpo rządzenia Ministra Spraw Wewnęt rznych i Administracji z dnia 
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony p rzeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). Zgodnie z jego § 34, zawa rtym w rozdziale 9 „Zabezpieczenie 
p rzeciwpożarowe lasów", na kierownikach lub właścicielach zakładów przemysłowych, obiektów 
magazynowych i użyteczności publicznej, właścicielach linii kolejowych, komendantach poligonów, 
właścicielach lub za rządcach lasów położonych przy drogach publicznych, a także właścicielach 
dróg zakładowych ciąży obowiązek u rządzania i ut rzymywania pasów przeciwpożarowych. 

s 



Rodzaje pasów p rzeciwpożarowych 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) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktu ry  z 
dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających 
usytuowania drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w 
sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz 
pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955). 

W praktyce okazuje się, że sformułowanie p rzepisu a rt .  9 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach nie jest 
wystarczająco konkretne, w związku z czym właściciele lasów p rywatnych rzadko podejmują 
działania z niego wynikające. W sposób niezadowalający działa też nadzór sprawowany przez 
starostów, któ rzy mają precyzować obowiązki właścicieli lasów w tym zakresie, wydając kierowane 
do nich decyzje administracyjne. Z kolei, wskazany w § 34 obowiązek ut rzymywania pasów 
p rzeciwpożarowych, choć ma bardzo konkretny charakter, to jednak wynika z aktu wykonawczego, 
a nie aktu rangi ustawowej. 

W związku z powyższym proponuje się, aby obowiązek u rządzania pasów p rzeciwpożarowych 
nałożyć w samej ustawie o lasach. Ciążyć powinien on na kierownikach lub właścicielach zakładów 
p rzemysłowych, obiektów magazynowych i użyteczności publicznej, właścicielach linii kolejowych, 
komendantach poligonów, właścicielach lub za rządcach lasów położonych przy drogach 
publicznych, a także właścicielach dróg zakładowych. 

7.5. Statut PGL LP 

Zgodnie z a rt .  44 ustawy o lasach, minister właściwy do spraw środowiska, w drodze 
zarządzenia, nadaje statut PGL LP, określając w nim w szczególności zasady i t ryb działania oraz 
organy wewnętrzne, mając na uwadze stwo rzenie optymalnych warunków organizacyjnych do 
prawidłowej realizacji zadań p rzez tę jednostkę organizacyjną. 

Ze względu na zakres materii regulowanej w statucie PGL LP, celowa jest zmiana rangi aktu 
nadającego, z za rządzenia na rozporządzenie ministra właściwego do spraw środowiska, p rzy 
zachowaniu wytycznych obecnie zawa rtych w art .  44 ustawy. 

7.6. Zatrudnienie w PGL LP 

7.6.1. Konkursy na stanowisko dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśniczego 

Ustawa o lasach p rzewiduje w a rt .  33 ust. 3 pkt 9 lit. c, że dyrektora regionalnej dyrekcji LP 
powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny LP. Z kolei, zgodnie z a rt .  34 pkt 2 lit. 2b ustawy, 
nadleśniczego powołuje i odwołuje dyrektor regionalnej dyrekcji 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 LP. Rozwiązanie takie zapewnia możliwość powołania najlepszego 
spośród zgłoszonych kandydatów, w oparciu o jasno sprecyzowane k ryteria. 

Ponieważ jednak pojawiały się wątpliwości dotyczące możliwości ustalania obowiązku 
p rzeprowadzenia konkursu w formie za rządzenia Dyrektora Generalnego 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 rozpo rządzenie, o któ rym mowa, minister 
powinien kierować się potrzebą sprawnego p rzeprowadzenia konkursu oraz wszechstronnej oceny 
kwalifikacji kandydatów. 

7.6.2. Zatrudnianie leśniczego na podstawie umowy o pracę 

Zgodnie z a rt .  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 
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pracowniczych przed sądem pracy. Ze względu na ww. niedogodności, a także charakter pracy 
leśniczego zasadne jest, aby jego stosunek pracy nawiązywany był na podstawie umowy o pracę. 

Stanowisko leśniczego związane jest z nadzorem i odpowiedzialnością za mienie Skarbu 
Państwa. Zasadne jest w związku z tym wprowadzenie możliwości zawieszenia w pełnieniu 
obowiązków, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że pracownik dopuścił się czynu 
stanowiącego podstawę do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, a 
dalsze wykonywanie przez niego pracy byłoby sprzeczne z interesem pracodawcy. Podobne 
rozwiązania funkcjonująw Policji, Straży Granicznej i innych służbach. 

7.7. Nadzór nad PGL LP 

Zgodnie z a rt .  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 a rt .  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 któ rym, 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. 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 LP kierunków wydatkowania 

środków kapitału wyrównawczego, 
4) ocena i akceptacja dokumentów, o któ rych mowa w a rt .  52 ustawy o lasach, oraz łącznego 

sprawozdania finansowego PGL LP, 
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego PGL LP, 

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

żądania od Dyrektora Generalnego LP informacji i wyjaśnień oraz przeglądania dokumentów. 
Rada na pierwszym posiedzeniu przyjmie w drodze uchwały swój regulamin pracy. 

7.8. Gospodarka finansowa w PGL LP 

7.8.1. Zmiana nazwy funduszu leśnego i funduszu stabilizacji 

Zgodnie z a rt .  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 LP. Jak wynika z a rt .  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 a rtykule. 

Z kolei, jak stanowi a rt .  58 ust. 4 ustawy, Dyrektor Generalny LP może, z wydzielonej części 
środków funduszu leśnego, utworzyć fundusz stabilizacji, któ ry  zostanie p rzeznaczony na 
usuwanie nadzwyczajnych zagrożeń dla lasów w ramach długookresowego cyklu produkcji leśnej. 

Proponuje się, aby dotychczasowy fundusz leśny zmienił nazwę na „kapitał leśny", a fundusz 
stabilizacji 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). Jednocześnie zostałby określony pełny katalog składników kapitału leśnego, zgodnie z 
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wymogami zawa rtymi w Rozdziale 5 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości -  
Sprawozdania finansowe jednostki (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm .). 

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, ka ry  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 a rtykułu 
środki te, 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 LP. 

W związku z tym, że przyznawane z budżetu państwa dotacje nie są wystarczające dla 
pełnego zrealizowanie zadań wymienionych w art. 54 ustawy o lasach, powinna zostać stworzona 
możliwość uzupełniającego ich dofinansowania ze środków funduszu leśnego (kapitału leśnego). 

Należy w związku z tym rozsze rzyć katalog zadań wskazanych w a rt .  58 ust.3 ustawy o 
lasach, na które mogą być p rzeznaczone w/w środki funduszu leśnego (kapitału leśnego) tak, aby 
środki te mogły być wydatkowane na następujące cele: 
1) finansowanie zadań zleconych p rzez administrację rządową wskazanych w a rt .  54 pkt 1 i pkt 4 

ustawy o lasach, tj.: 
a) wykup lasów i gruntów do zalesienia oraz ich rekultywacja, a także wykup innych gruntów 

w celu zachowania ich przyrodniczego charakteru, 
b) sporządzanie okresowych, wielkoobszarowych inwenta ryzacji stanu lasów, aktualizacji 

stanu zasobów leśnych oraz prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie 
lasów, o któ rych mowa w art.13a ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w zakresie nie objętym dotacjami 
celowymi z budżetu państwa, 

2) finansowanie opracowania planów, realizacji zadań ochronnych lub działań wynikających z 
planu ochrony obszarów Natura 2000 na terenach znajdujacych się w za rządzie PGL LP. 

7.8.3. Zasady gospodarki finansowej w PGL L(' 

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 któ rym mowa, wydany został na podstawie delegacji zawa rtej w a rt .  59 
ustawy o lasach, w b rzmieniu „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 p rzekazanych 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. rozpo rządzenia 
zawierała upoważnienie do określenia sposobu prowadzenia gospodarki finansowej w PGL LP, a 
w tym: 
1) sposobu i metody wyceny majątku Skarbu Państwa, 
2) szczegółowego zakresu działalności leśnej i pozostałej, 
3) t rybu i sposobu spo rządzania planów finansowo-gospodarczych dla jednostek PGL LP, 
4) sposobu two rzenia 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 pot rzebę zapewnienia 
sprawności, jednolitości i p rzej rzystości gospodarki finansowej w PGL LP. 
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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 procedu ry , 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 
p rzewiduje art. 13 ust. 2 i 3 ustawy o lasach. Zgodnie z przywoływanymi przepisami, zmiana lasu 
na użytek rolny jest dopuszczalna w p rzypadkach szczególnie uzasadnionych pot rzeb właścicieli 
lasów. W sprawach, o któ rych 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 któ rym mowa, umożliwia zmianę charakteru gruntu z leśnego na rolny w 
drodze stosunkowo szybkiego postępowania administracyjnego, prowadzonego w oparciu o 
niezbyt precyzyjne p rzesłanki („przypadek szczególnie uzasadnionych pot rzeb właściciela lasu") 
pozwalające na znaczną dowolność i skutkujące, niestety, nadużyciami. Z tych względów należy 
wyeliminować możliwość zamiany lasów na użytek rolny w t rybie art. 13 ust. 2 i 3 ustawy. 

7.9.2. Pot rzeba wprowadzenia krajowych regulacji dotyczących pomocy państwa w sekto rze 
leśnym 

Lasy Państwowe są beneficjentem środków pomocy publicznej pochodzących z funduszy 
europejskich, przede wszystkim ze środków Funduszu Spójności. Dotychczas pomoc taka 
wymagała notyfikacji. Komisja Europejska wydała w 2010 r. dwie decyzje dotyczące pomocy 
publicznej dla PGL LP, uznając je za przedsiębiorstwo działające na rynku UE. 

Jednak w aktualnie obowiązujących przepisach ustawy o lasach nie ma regulacji odnoszących 
się do sposobu p rzekazywania zewnęt rznych środków finansowych stanowiących pomoc 
publiczną dla PGL LP. W konsekwencji może to spowodować brak możliwości pozyskiwania 
funduszy zewnęt rznych w p rzyszłości. Konieczne wydaje się zatem wprowadzenie krajowych 
regulacji dotyczących pomocy państwa w sekto rze leśnym. 

W zakresie, w któ rym finansowanie projektów realizowanych w ramach celów określonych w 
a rt .  7 ustawy o lasach stanowi pomoc publiczną, spełniającą p rzesłanki określone w a rt .  107 
Traktatu o funkcjonowaniu UE, do takiego finansowania będą miały zastosowanie szczegółowe 
warunki i tryb udzielania pomocy. Podmiotami udzielającymi pomocy mogą być instytucje 
za rządzające, pośredniczące lub wdrażające dla programów krajowych i europejskich. 

W celu określenia szczegółowego p rzeznaczenia, warunków i t rybu udzielania takiej pomocy, 
niezbędne jest wydanie rozpo rządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, 
uwzględniającego wymagania dotyczące dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej w 
sekto rze leśnym, określone w p rzepisach Unii Europejskiej w tym zakresie, w tym w szczególności 
w Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sekto rze rolnym i leśnym. 

7.9.3. Zmiana definicji gospodarki leśnej 

Zgodnie z a rt .  6 ust.1 pkt 1 ustawy, gospodarka leśna to działalność leśna w zakresie 
u rządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, ut rzymania i powiększania zasobów i upraw 
leśnych, gospodarowania zwie rzyną, pozyskiwania — z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, 
karpiny, kory, igliwia, zwie rzyny oraz płodów runa leśnego, a także sp rzedaż tych produktów oraz 
realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu. 



Konieczne jest rozszerzenie ww. definicji poprzez objęcie jej zakresem także działalności 
administracyjnej związanej z gospodarką leśną. Brak powyższego uregulowania powoduje 
rozbieżne interpretacje organów podatkowych w zakresie podstawy opodatkowania PGL LP 
podatkiem dochodowym od osób prawnych i nieruchomości w zarządzie PGL LP podatkiem od 
nieruchomości oraz komplikuje kwestie rozliczeń. 

7.9.4. Umożliwienie właścicielom i pracownikom podmiotów świadczących usługi na rzecz PGL LP 
wstępu, wjazdu pojazdami i postoju na terenach leśnych w za rządzie PGL LP 

Zgodnie z a rt .  29 ustawy o lasach, ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w 
lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko 
wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach; nie 
dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami p rzystosowanymi do ich potrzeb. Z kolei postój 
pojazdów, o któ rych mowa, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach 
oznakowanych. 

Przepisy, o któ rych mowa, nie dotyczą określonych w a rt .  29 ust. 3 osób, wykonujących 
czynności służbowe lub gospodarcze. Są wśród nich wymienieni m.in. pracownicy nadleśnictw, 
osoby nadzorujące gospodarkę leśną oraz kontrolujące jednostki organizacyjne PGL LP czy osoby 
zwalczające poża ry  oraz ratujące życie lub zdrowie ludzkie. 

W związku z tym, że ww. katalog jest niewystarczający, celowe jest jego rozszerzenie na 
pracowników podmiotów świadczących usługi na rzecz PGL LP. Usankcjonuje to pobyt w lesie i 
realizację zadań przez pracowników zakładów usług leśnych i innych podmiotów wykonujących 
zbliżone czynności. 

7.9.5. Rozszerzenie katalogu osób zaliczanych do Służby Leśnej 

Zgodnie z a rt .  45 ust.2 pkt 6 ustawy o lasach pracownikiem Służby Leśnej może być osoba, 
która zatrudniona jest w pełnym wymia rze czasu pracy. Celowa wydaje się zmiana tego przepisu i 
umożliwienie zaliczenia do Służby Leśnej osób zatrudnionych w niepełnym wymia rze czasu pracy 
np. po powrocie z urlopu macie rzyńskiego, w celu kreowania polityki zatrudnienia sp rzyjającej 
kobietom i umożliwiającej im wiązanie obowiązków zawodowych i rodzinnych. 

7.9.6. Ujednolicenie wysokości jednorazowej odprawy p rzy przejściu na emeryturę lub rentę 
inwalidzką dla pracowników Służby Leśnej i zatrudnionych poza Służbą Leśną 

Uzasadnione jest zniesienie nierównego traktowania przy określaniu odprawy w związku z 
przejściem na eme ryturę lub rentę inwalidzką pracowników Służby Leśnej i zatrudnionych poza 
nią, poprzez skreślenie uprawnienia do jednorazowej odprawy tylko dla pracowników SL (a rt .  46 
ust.1 pkt.5). Pracownicy poza Służbą Leśną do stażu pracy od którego zależy wysokość odprawy 
eme rytalnej mają zaliczone okresy takie jak do nagrody jubileuszowej, na podstawie p rzepisów 
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, natomiast Pracownicy Służby Leśnej w obecnym 
brzmieniu przepisu — tylko okresy pracy w Lasach Państwowych. W wyniku powyższej zmiany 
wszystkich pracowników dotyczyłyby jednakowe odprawy wynikające z p rzepisów 
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 

7.10. Przepisy zmieniające inne ustawy 

7.10.1. Zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

Zachodzi konieczność uregulowania kwestii dochodzenia odsetek od należności i opłat 
rocznych z tytułu wyłączania gruntów leśnych z produkcji i jednorazowego odszkodowania w razie 
dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanów, gromadzonych na rachunku funduszu 
leśnego, oraz możliwości rozkładania tych należności na raty i ich umarzania. Na brak uregulowań 
w powyższym zakresie i pot rzebę ich wprowadzenia zwrócono uwagę podczas prób 
egzekwowania należności wynikających z wyłączania gruntów leśnych z produkcji. Na pot rzebę 
uregulowań powyższego wskazało także Ministerstwo Finansów w grudniu 2009 r. 
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W związku z tym proponuje się uregulowanie powyższej sprawy w sposób analogiczny, jak to 
ma miejsce p rzy dochodzeniu odsetek, rozkładaniu należności na raty i ich umarzaniu w 
odniesieniu do należności Skarbu Państwa. 

7.10.2. Zmiana ustawy o ochronie przyrody 

W ustawie o ochronie przyrody, w art. 28 ust.11 p rzewiduje się odstąpienie od sporządzania 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jego części, jeżeli pok rywa on się w całości 
lub w części z obszarem parku narodowego lub rezerwatu p rzyrody, dla któ rych ustanowiono 
zadania ochronne uwzględniające zakres, jaki wymagany jest p rzy spo rządzeniu planu zadań 
ochronnych. 

Analogiczną możliwość należy stwo rzyć, jeżeli w planie u rządzenia lasu ustanowione będą 
zadania ochronne uwzględniające zakres taki, jak dla planu zadań ochronnych. 

Wyeliminowane zostanie wówczas spo rządzanie dwóch planów dla tego samego terenu, 
zapewniona będzie spójność planowania, p rzyspieszone zostaną prace planistyczne dla obszarów 
Natura 2000 i umożliwiona realizacja zadań ochronnych w oparciu o określone wskazania. 

PGL LP jest jednostką organizacyjną obejmującą swoim zasięgiem teren całego kraju. 
Dysponuje wykształconą kwalifikowaną kadrą, wyposażoną w nowoczesne na rzędzia pracy, w tym 
bazy danych, technologie informatyczne, mającą dostęp do informacji o warunkach przyrodniczych 
terenów, na któ rych ustanowiono większość obszarów Natura 2000 (siedliska, gleba, zasoby flo ry , 
grzybów i fauny). W PGL LP funkcjonuje wewnęt rzny system monitoringu i kontroli, a dzięki 
trójstopniowej organizacji, ponad 90% pracowników (ok.20 tys. osób) to pracownicy terenowi, 
któ rzy na co dzień mają możliwość monitorowania i realizacji zadań związanych z ochroną 
przyrody, w tym wykonywania zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

Proponowana zmiana umożliwi i przyspieszy określenie zadań ochronnych oraz ich realizację 
w sytuacji, kiedy plany zadań ochronnych nie zostały od 2004 r. opracowane. 

Zmiany proponowane w pkt 7.1. niniejszych założeń w odniesieniu do planów urządzenia lasu 
stwo rzą mechanizm włączenia zadań ochronnych do planowania urządzeniowego. Ponadto, 
najczęściej gwarantuje to ich skuteczną ochronę. 

Po wprowadzeniu powyższych zmian dla obszarów Natura 2000 na terenie PGL LP plan 
zadań ochronnych nie byłby spo rządzany, jeżeli opracowany plan u rządzenia lasu zawierałby 
zadania ochronne uwzględniające zakres, o któ rym mowa w a rt .  28 ust.10 ustawy o ochronie 
przyrody. W pozostałych przypadkach obowiązywałyby dotychczasowe regulacje art. 28, tj. plany 
zadań ochronnych na terenach za rządzanych p rzez PGL LP ustanawiane byłyby po uzgodnieniu z 
dyrektorem właściwej regionalnej dyrekcji lasów państwowych. 

Nadzór nad obszarami Natura 2000 sprawowałby regionalny dyrektor ochrony środowiska, tak 
jak to stanowi a rt .  27 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody. 

7.10.3. Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej 
oraz o gminach uzdrowiskowych 

Na podstawie a rt .  38 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych rada gminy uzdrowiskowej, na 
wniosek głównego leka rza uzdrowiska, ustanawia aktem prawa miejscowego obsza ry  ochrony 
uzdrowiskowej ABC. Ustawowe zakazy wycinania d rzew leśnych i parkowych w obszarze A (art. 
38 ust. 1 pkt 1 lit. m) i B (art. 38 ust. 1 pkt 2 lit. d) powodują konflikt na etapie realizacji planu 
urządzenia lasu oraz stojąw sp rzeczności z obowiązkiem pielęgnowania lasu określonym w art. 13 
ustawy o lasach. 

Lasy w obszarach ABC stanowią kategorię lasów ochronnych, któ rych powie rzchnia w 
za rządzie PGL LP wynosi ok. 59 360 ha. Obowiązują w nich szczególne zasady prowadzenia 
gospodarki leśnej (podwyższony wiek rębności, niestosowanie zrębów, preferowanie odnowienia 
naturalnego). Umożliwia to pełnienie przez takie lasy funkcji ochrony zdrowia i klimatu w 
uzdrowisku. 

Aktualna regulacja art. 38 ustawy skutkuje koniecznością wst rzymania prowadzenia 
gospodarki leśnej i ingeruje w zatwierdzony p rzez Ministra Środowiska plan u rządzenia lasu. Z 
tego względu niezbędne jest umożliwienie wykonywania gospodarki leśnej pop rzez zmianę 
odpowiedniego zapisu a rt .  38 polegającą na skreśleniu zakazu wycinania d rzew leśnych. 

14 



8. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

8.1. 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 
a rt .  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 
niż przez rok od dnia wejścia w życie ustawy. Umowy zawa rte na czas określony powinny 
natomiast być realizowane do końca okresu w nich przewidzianego. 

8.2. Czasowe utrzymanie w mocy p rzepisów wykonawczych dotyczących spo rządzania planów 
u rządzenia lasu, uproszczonego planu u rządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów 

W pkt. 7.1.5. niniejszych założeń przewiduje się zmianę delegacji do wydania rozporządzenia 
ministra właściwego do spraw środowiska określającego szczegółowe warunki i t ryb spo rządzania 
planu urządzenia lasu, uproszczonego planu u rządzenia lasu oraz inwenta ryzacji stanu lasu, 
zawa rtej w art. 25 pkt 1 ustawy o lasach. Wydane na podstawie tego p rzepisu rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i t rybu 
spo rządzania planu u rządzenia lasu, uproszczonego planu u rządzenia 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 p rzez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy. Okres ten pozwoli na p rzygotowanie nowego rozpo rządzenia. 

8.3. Czasowe utrzymanie w mocy p rzepisów 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 a rt .  59 
ustawy o lasach, obowiązujące rozpo rządzenie 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 rozpo rządzenia, nie dłużej jednak niż p rzez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy. Okres ten pozwoli na przygotowanie nowego rozpo rządzenia. 

8.4. Czasowe ut rzymanie w mocy za rządzenia nadającego statut PGL LP 

Pkt 7.5. założeń dotyczy zmiany aktu nadającego statut PGL LP z zarządzenia na 
rozpo rządzenie. Przewiduje się, że dotychczasowy statut nadany za rządzeniem 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 oraz niektó rych innych ustaw powinna wejść w życie z 
dniem 1 stycznia 2012 r. 

10. OCENA PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW (KOSZTÓW I KORZYŚCI) SPOŁECZNO- 
GOSPODARCZYCH REGULACJI 

10.1. Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy 

Projektowana regulacja będzie miała wpływ na rynek pracy poprzez stabilizację zatrudnienia w 
sektorze drzewnym ko rzystającym z formy umów wieloletnich. 



10.2. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet 
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowana regulacja będzie miała wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na budżet 
państwa, poprzez stworzenie możliwości oszczędności w zakresie sporządzania planów zadań 
ochronnych, które nie byłyby sporządzane w przypadkach, o któ rych mowa w pkt. 8.2 założeń. 

10.3. Wpływ projektowanej regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Projektowana regulacja nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 

10.4. Wpływ projektowanej regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowana regulacja, w zakresie dotyczącym zakupu drewna, wpłynie pozytywnie na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw przerabiających drewno poprzez stworzenie stabilnych zasad 
sprzedaży drewna określonych w ustawie o lasach i rozporządzeniu oraz wprowadzenie 
ustawowej formy umów wieloletnich stwarzających gwarancje zaopatrzenia w surowiec drzewny, a 
tym samym wpływających 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. 

10.5. 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, możliwość zawarcia w planie urządzenia lasu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 podczas jednorazowego procesu planowania. Równocześnie pozwoli 
skuteczniej chronić lasy (obowiązek zakładania i ut rzymywania pasów przeciwpożarowych, 
zniesienie możliwości zamiany lasu na użytek rolny) oraz w należyty sposób prowadzić w nich 
gospodarkę leśną. 

10.6. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach, zgodnie z § 12 ust. 5 uchwały Nr 
49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 
221, z późn. zm .) został poddany konsultacjom społecznym w ramach procedury legislacyjnej. 
Projekt przedmiotowych założeń został umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa 
Środowiska www.mos.gov.pl , stanowiącej Biuletyn Informacji Publicznej, w zakładce „Prawo" —  
„Projekty aktów prawnych" - „Ustawy". 

Projekt założeń został także przekazany w ramach konsultacji do organizacji i 
podmiotów, które w ramach swojej działalności zajmują się leśnictwem lub związanych z 
leśnictwem, do stowarzyszeń leśnych i d rzewnych oraz związków zawodowych 
wskazanych poniżej: 
1) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, 
2) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 
3) Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, 
4) Sekretariat Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska NSZZ „Solidarność", 
5) Związek Zawodowy „Budowlani", 
6) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 
7) Komisja Wspólna Rządu i Samo rządu Terytorialnego, 
8) Związek Powiatów Polskich, 
9) Unia Metropolii Polskich, 
10) Polskie Towarzystwo Leśne, 
11) Stowa rzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i D rzewnictwa, 
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12) Polska Izba Gospodarcza Przemysłu D rzewnego, 
13) Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu D rzewnego, 
14) Stowarzyszenie Papierników Polskich, 
15) Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce. 

Ponadto projekt założeń został przesłany do następujących organów i instytucji: 
1) wojewodowie, 
2) Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, 
3) Państwowa Inspekcja Pracy. 

Uwagi do przedmiotowych założeń, w ramach konsultacji, zgłosiły następujące podmioty: 
1) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, 
2) Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, 
3) Związek Zawodowy „Budowlani" Krajowa Sekcja Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 
4) Polska Izba Gospodarcza P rzemysłu D rzewnego, 
5) Ogólnopolski Związek Pracodawców P rzemysłu Drzewnego, 
6) Stowarzyszenie Papierników Polskich, 
7) Stowa rzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, 
8) Stowa rzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i D rzewnictwa, 
9) Polskie Towarzystwo Leśne 
10) Wojewoda Lubelski, 
11) Unia Metropolii Polskich, 
12) Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, 
13) Gmina Dębno, 
14) Instytut Badawczy Leśnictwa, 
15) Stowarzyszenie Ruch Obrony Lasów Polskich, 
16) Biuro U rządzania Lasu i Geodezji Leśnej, 
17) Klub Przyrodników, 
18) Stowarzyszenie Kobiet Lasu, 
19) Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Małopolski Oddział Regionalny ARiMR 
20) Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Lasów Europejskie Lasy Prywatne 
21) Fundacja Ekorozwoju FER 
22) osoby prywatne: Iwona Korlacka, Monika Erkens, Piotr Arent, Ryszard Grzywiński, Kata rzyna 

Gomułkiewicz, Rafał Kubacki, Franek. 
Po terminie uwagi i opinie zgłosili: 

1) Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ 
„Solidarność", 

2) Wojewoda Śląski, 
3) Starosta Gorzowski. 

Projekt założeń był p rzedmiotem obrad Zespołu ds. Infrastruktu ry, Rozwoju Lokalnego, Polityki 
Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samo rządu Te rytorialnego w dniu 14 
czerwca 2010 r. Zespół ustalił, że projekt zostanie ponownie rozpat rzony po zakończonych 
uzgodnieniach międzyresortowych. 

Zgłoszone uwagi dotyczyły głównie następujących zagadnień: 

1. Plany urządzenia lasu. 

Podniesiono brak uzasadnienia do zap rzestania wykonywania planów u rządzenia lasu, 
skracania okresu ich obowiązywania, zgłoszono pot rzebę określenia szczegółowych kryteriów 
pozwalających na podjęcie decyzji o skróceniu lub aneksowaniu planu. 

Po p rzeanalizowaniu uwag pozostawiono pierwotną wersję proponowanych rozwiązań ze 
względu na potrzebę zapewnienia możliwości modyfikowania istniejących planów w sytuacjach 
wyjątkowych, wynikających z gwałtownych zjawisk pogodowych lub wymagających adaptacji do 
nowych warunków, w któ rych sporządzenie aneksu na dotychczasowych zasadach nie jest 
możliwe lub nie przyniesie pożądanych efektów. P rzewidziano również możliwość zaprzestania 
wykonywania obowiązującego planu u rządzenia lasu w p rzypadku, gdy podjęta zostanie decyzja o 
zawarciu w nowym planie zakresu zadań przewidzianego dla planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000. Podnoszone przez opiniodawców obawy o nadużywanie nowego 
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rozwiązania nie wydają się zasadne, ponieważ wniosek o zaprzestanie wykonywania planu 
będzie każdorazowo weryfikowany przez organ wydający decyzję. 

2. Zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na sporządzaniu planów 
urządzenia lasu. 

Odstąpiono od regulowania tej kwestii w założeniach do ustawy o lasach. Jest to przedmiotem 
regulacji w projekcie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i 
przedsiębiorców, która znajduje się na końcowym etapie prac legislacyjnych. 

3. Sprzedaż drewna. 

Proponowane w pierwotnej wersji założeń rozwiązanie uzyskało negatywne opinie środowisk 
związanych z leśnictwem i związków zawodowych działających w leśnictwie. 

Zyskało natomiast aprobatę sektora drzewnego jako kierunkowo spełniające zgłaszane od 
dawna postulaty, aby kwestie te uregulować w p rzepisach powszechnie obowiązujących. 
Dodatkowo zgłoszono szereg propozycji szczegółowych rozwiązań dot. m.in . preferowania 
krajowych p rzedsiębiorców kupujących drewno oraz pierwszeństwa w zakupie tego surowca dla 
podmiotów prowadzących wieloletnią działalność produkcyjną w tym zakresie, wyeliminowania 
pośrednictwa w handlu drewnem, ustanowienia umów wieloletnich jako podstawowej formy 
sprzedaży drewna, przeniesienia szczegółowych zasad sprzedaży drewna do ustawy, zakazu 
sprzedaży drewna dla zagranicznych odbiorców. 

Zapisy dot. sp rzedaży drewna były również konsultowane z UOKiK, któ ry  wykazał, że 
wyłączenie stosowania do sp rzedaży drewna ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie 
spowoduje zaniechania stosowania procedu ry  antymonopolowej na poziomie UE. Ponadto 
uregulowanie zasad sp rzedaży drewna w ustawie nie spowoduje, że nie będą one podlegały 
ocenie z punktu widzenia zgodności z normami unijnego prawa konkurencji. 

Mając na uwadze powyższe, zaproponowano nową regulację uwzględniającą m.in. pot rzebę 
ustalenia w ustawie zasad sp rzedaży drewna, w tym ustawowego ustanowienia możliwości 
zawierania umów wieloletnich, wydania rozpo rządzenia Ministra Środowiska określającego ogólne 
warunki sprzedaży oraz ustawowe upoważnienie dla Dyrektora Generalnego LP do określenia 
rozwiązań szczegółowych i technicznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych LP. 

Odstąpiono od zapisu wyłączającego sp rzedaż drewna spod działania ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów uznając zasadność argumentów przedstawionych p rzez UOKiK oraz 
zawartych w pkt 7.1.7. Stanowiska Nr 1/07/10 Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych 
Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność". 

4. Zmiany dotyczące gospodarki leśnej w lasach Skarbu Państwa p rzekazywanych w użytkowanie, 
w tym gminom miejskim. 

Większość opinii do proponowanego rozwiązania była negatywna. Podkreślano, że 
proponowana zmiana dokumentu planistycznego dla takich lasów oraz powierzenie nadzoru 
staroście nie wpłynie na jakość prowadzenia gospodarki w lasach na terenie miast, a spowodować 
może komplikacje organizacyjne. Podobnie w przypadku pozostałych decyzji dotyczących 
użytkowania wykazano, że proponowana utrata mocy wydanych decyzji w ciągu 6 miesięcy i 
ponowne ich zawieranie spowodowałoby poważne komplikacje organizacyjne oraz generowałoby 
nieuzasadnione dodatkowe koszty. 

Unia Metropolii Polskich zgłosiła wniosek o ustawowe wprowadzenie i uregulowanie pojęcia 
„lasy miejskie" oraz zapewnienie możliwości przekazywania w zarząd władz samo rządowych 
kompleksów leśnych położonych w granicach miast. Po wnikliwej analizie stanu faktycznego i 
prawnego odstąpiono od zamiaru wprowadzania zmian w tym zakresie. Aktualne rozwiązania 
zawarte w art. 40 ustawy umożliwiają Dyrektorowi Generalnemu PGL LP przekazywanie w 
użytkowanie samo rządom gruntów Skarbu Państwa m.in. na cele wypoczynku ludności. 
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5. Bank danych o lasach. 

Zgłoszone uwagi odnosiły się do pot rzeby doprecyzowania zapisu nakładającego obowiązek 
dostarczenia danych na wszystkie podmioty władające lasami. Zgodnie z postulatami posze rzono 
krąg podmiotów zobowiązanych do p rzekazania danych niezbędnych do prowadzenia banku. 

6. Przekształcenie Biura U rządzania Lasu i Geodezji Leśnej. 

Głównym postulatem było przejęcie nadzoru nad BULiGL p rzez Ministra Środowiska i 
ustanowienie go organem założycielskim oraz pozostawienie przepisu o wyłączeniu Biura spod 
działania ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji. 

Rozwiązanie proponowane w założeniach nie odnosiło się do kwestii nadzoru, ponieważ 
regulują go odrębne p rzepisy. Celem projektowanej zmiany ustawy o lasach jest umożliwienie 
ewentualnego p rzekształcenia się BULiGL w przyszłości, dlatego propozycję tę pozostawiono. 

7. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. 

Zgłoszono szereg sp rzecznych ze sobą uwag i opinii które wskazały, że kierunkowo 
propozycja jest słuszna, jednak wymaga modyfikacji ze względu na stworzenie zbyt szerokich 
możliwości p rzekazywania gruntów Skarbu Państwa na cele nieleśne. 

Do decyzji właściwego miejscowo nadleśniczego pozostawiono rozst rzygnięcie kwestii 
nieprzydatności nieruchomości i gruntów nieleśnych dla gospodarki leśnej oraz p rzekazywania ich 
staroście. Zaproponowano także rozwiązanie kwestii nieruchomości i gruntów nieleśnych 
pozostających w posiadaniu szkół leśnych, pop rzez stwo rzenie możliwości p rzekazywania ich 
staroście, któ ry  ustanawiałby na rzecz szkoły leśnej trwały za rząd. 

Propozycje dotyczące ograniczenia zamiany lasów, gruntów leśnych i innych nieruchomości 
oraz samodzielnej sp rzedaży gruntów przez nadleśniczego spotkały się z negatywnymi opiniami. 
Dlatego odstąpiono od tych propozycji. 

Do decyzji nadleśniczego pozostawiono również możliwość wydzierżawiania i wynajmowania 
nieruchomości, bez uzyskiwania wymaganej dotychczas zgody dyrektora regionalnej dyrekcji 
lasów państwowych w odniesieniu do lasów innych niż p rzeznaczone do produkcji leśnej. 
Proponowane zmiany umocowują kompetencje nadleśniczego w zakresie zarządzania mieniem 
Skarbu Państwa. 

Odstąpiono od regulacji .w niniejszych założeniach zagadnień dotyczących służebności 
przesyłu, ponieważ regulacje w tym zakresie zawarte zostały w odrębnej ustawie. 

W sprawach dotyczących decyzji p rzekazujących w użytkowanie lasy i grunty, po rozważeniu 
zgłoszonych uwag uznano, że w wielu p rzypadkach wystąpiły nieodwracalne skutki prawne i 
faktyczne, a ingerencja w ten stan nie jest obecnie zasadna. 

8. Mieszkania służbowe w PGL LP. 

Zgłoszono szereg sp rzecznych uwag oraz propozycje odmiennych uregulowań, głównie 
dotyczących p rzyznania dodatków mieszkaniowych, odpraw mieszkaniowych, rozszerzenia 
uprawnień do dodatków mieszkaniowych. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wnioskował o 
niedokonywanie zmian w zakresie ustawowych uprawnień do bezpłatnych mieszkań dla 
pracowników Służby Leśnej. 

Przeprowadzono ponowną analizę kosztów i ko rzyści wynikających z projektowanych zmian 
oraz zgłoszonych uwag i odstąpiono od nowelizacji p rzepisów w tym zakresie. 

9. Zatrudnienie w PGL LP. 

Zgłoszone uwagi dotyczyły rozszerzenia katalogu stanowisk, na które obowiązywałyby 
konkursy, wprowadzenia kadencyjności oraz całkowitego zrezygnowania ze zmian w tym zakresie. 
Propozycję pozostawiono w pierwotnym kształcie; jest ona usankcjonowaniem w powszechnie 
obowiązującym prawie funkcjonującego już w PGL LP rozwiązania. 
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Propozycja zatrudniania leśniczego na podstawie umowy o pracę spotkała się z powszechną 
akceptacją. Dodatkowo wnioskowano o wprowadzenie możliwości zawieszania w pełnieniu 
obowiązków, co zostało uwzględnione. 

Inne opinie dotyczyły poszerzenia katalogu stanowisk, na któ rych zatrudnienie odbywałoby się 
na podstawie umowy o pracę. 

Ustawa o lasach dość szeroko określiła zakres stanowisk, na któ rych zatrudnia się 
pracowników na podstawie powołania. Powołanie jest traktowane jako jednostronny akt 
umocowujący daną osobę za jej zgodą w charakterze określonego organu (stanowiska) i 
jednocześnie nawiązujące stosunek pracy podlegający ogólnym przepisom prawa pracy, z 
wyjątkami p rzewidzianymi w przepisach szczególnych. Założeniem jest w takim przypadku 
zapewnienie pracodawcy swobody decydowania zarówno o powołaniu jak i odwołaniu 
pracowników na stanowiskach szczególnie istotnych z punktu widzenia pracodawcy i kierowanej 
przez niego jednostki organizacyjnej. W p rzypadku leśniczego nie występują funkcje o charakterze 
właściwym dla organu, chociaż jest to stanowisko o podstawowym znaczeniu w gospodarce leśnej. 
Dlatego też postanowiono w tym p rzypadku zastosować podstawową formę zatrudniana 
wynikającą z Kodeksu pracy, natomiast w stosunku do pozostałej kad ry  kierowniczej nadleśnictwa 
należy ut rzymać t ryb powołania. 

10. Nadzór nad PGL LP. 

Zgłoszono sp rzeczne opinie, większość negatywnych. Postulowano również poszerzenie 
składu Rady o p rzedstawicieli PGL LP. Zdecydowano o pozostawieniu propozycji z modyfikacją 
polegającą na tym, że to Minister Środowiska określał będzie skład Rady Lasów Państwowych. 

11. Gospodarka finansowa w PGL LP. 

Propozycje spotkały się generalnie z pozytywnymi opiniami. Zwrócono jednak uwagę, że 
nazwa „kapitał wyrównawczy" nie oddaje w pełnym zakresie wskazanych w ustawie tytułów zadań, 
na które środki tego funduszu mogą być p rzeznaczone i że nazwa proponowana pierwotnie 
sugerowałaby, że środki kapitału mogłyby być wyko rzystane tylko w zakresie określonym w a rt .  58 
ust. 1 ustawy. W związku z powyższym zaproponowano zmianę nazwy fundusz leśny na „kapitał 
leśny" wraz z określeniem pełnego katalogu składników tego kapitału. 

Opinie dotyczące propozycji zmiany miejsca gromadzenia środków pochodzących z wyłączeń 
z produkcji gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa były podzielone. 
Zgłoszono szereg propozycji, jak np. częściowego gromadzenia środków w DGLP i na rachunku 
starosty, określenia celów na jakie starosta mógłby p rzeznaczać takie środki, p rzeznaczenia 
takich środków p rzez starostę wyłącznie na likwidację szkód w lasach. Negatywnie do propozycji 
odniosły się niektóre stowa rzyszenia i organizacje związane z leśnictwem, BULiGL, DGLP. 
Podczas analizy problemu wzięto pod uwagę, że wyłączanie gruntów z produkcji leśnej ma 
charakter miejscowy, zatem gromadzenie środków na rachunku określonego starostwa nie 
spowodowałoby rozwiązania kwestii niedoboru środków na nadzór nad gospodarką leśnąw lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa. Dlatego zaproponowano rozwiązanie polegające na 
pozostawieniu dotychczasowego mechanizmu gromadzenia środków z posze rzeniem katalogu 
celów na jakie mogą one być wydatkowane, tj. na wykup gruntów w celu zachowania ich 
przyrodniczego charakteru, opracowanie planów oraz wykonywanie zadań ochronnych i działań 
ochronnych na obszarach Natura 2000 w zarządzie PGL LP. 

12. Zmiana lasu na użytek rolny. 

Pomimo rozbieżnych opinii pozostawiono propozycję sformułowaną w założeniach. Klub 
Przyrodników zaproponował w miejsce projektowanej regulacji wprowadzenie możliwości 
wylesiania na cel ochrony p rzyrody. Propozycji nie uwzględniono jako sp rzecznej z intencją 
uregulowań ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Ponadto, w trakcie konsultacji społecznych zgłoszono szereg dodatkowych nowych zagadnień 
z propozycją uwzględnienia w założeniach. Ponieważ p rzekraczałoby to zakres nowelizacji aktu 
prawnego, uwzględniono tylko część z nich, tj. takie, które wydają się szczególnie pilne lub wydają 
się możliwe do wprowadzenia w sposób nieingerujący w inne p rzepisy. Dotyczyło to m.in. pot rzeby 
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wprowadzenia krajowych regulacji dotyczących pomocy państwa w sektorze leśnym, zmiany 
definicji gospodarki leśnej, umożliwienia wstępu do lasu pracownikom zakładów usług leśnych, 
równego traktowania pracowników PGL LP przy naliczaniu odprawy eme rytalnej, umożliwienia 
zaliczenia do Służby Leśnej osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

W trakcie konsultacji wskazano także na potrzebę rozszerzenia nowelizacji o zmiany w innych 
ustawach wiążące się bezpośrednio z rozwiązaniami zawa rtymi w założeniach. 

Dotyczy to ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie dochodzenia odsetek od 
należności i opłat za wyłączenie gruntów z produkcji, ustawy o ochronie przyrody w zakresie planu 
urządzenia lasu spełniającego wymogi a rt .  28 ust. 10 tej ustawy, tj. w któ rym ustanowiono zadania 
ochronne dla obszaru Natura 2000 na terenie zarządzanym przez PGL LP uwzględniające zakres, 
o któ rym mowa w ust. 10 (dla takiego terenu nie byłby już sporządzany osobno plan zadań 
ochronnych), ustawy o lecznictwie uzdrowiskowy w zakresie synchronizacji działań na obsza rze 
ochrony uzdrowiskowej i realizacji postanowień planu urządzenia lasu. 

Uwzględniono uwagi o charakte rze redakcyjnym i stylistycznym. 
Uwag i propozycji wykraczających poza zakres założeń i wymagających rozległej zmiany 

ustawy lub opracowania nowej — nie uwzględniono. 
W trakcie analizowania opinii wzięto pod uwagę także Stanowisko Nr 1/07/10 Krajowego 

Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność" z 
20.07.2010 nadesłane do Ministra Środowiska w odrębnym t rybie. 
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