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I. Cel projektowanej regulacji 

 

Celem projektowanej regulacji jest przede wszystkim zapewnienie efektywności 

prawa wspólnotowego poprzez wypełnienie zobowiązań określonych  w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. 

ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z 

drewna, jak również dostosowanie zasad gospodarki finansowej w PGL LP do aktualnych 

wymogów i doprecyzowanie sprawy należności i opłat rocznych z tytułu wyłączania gruntów 

leśnych z produkcji. Planuje się również umożliwienie przekazywania środków funduszu 

leśnego, związanych z wyłączeniem z produkcji lasów niestanowiących własności Skarbu 

Państwa oraz lasów znajdujących się we władaniu parków narodowych, które są gromadzone 

na odrębnym rachunku bankowym, raz do roku w postaci rekompensat do gmin położonych 

na terenach parków narodowych, jako forma dotacji w związku  

z utraconymi dochodami wynikającymi z konieczności ograniczenia działalności 

gospodarczej. Równocześnie przepisy projektowanego aktu prawnego umożliwią planowanie 

i prowadzenie gospodarki leśnej stosownie do wymogów zrównoważonego rozwoju, 

spowodują efektywniejsze gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w zarządzie 

Lasów Państwowych oraz wprowadzą odpowiadające oczekiwaniom środowiska 

zawodowego zasady zatrudniania w PGL LP na podstawie Kodeksu pracy.  

 

II. Zakres zmian w innych aktach 

              Przewidziane jest uzupełnienie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych o uregulowania dotyczące dochodzenia odsetek od należności i opłat z 

tytułu wyłączania gruntów leśnych z produkcji oraz możliwości ich rozkładania na raty i 

umarzania. 

 W związku z realizacją zapisów dotyczących zobowiązań wynikających z 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 955/2010 z dnia 20 października 

2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i 

produkty z drewna niezbędne będzie wprowadzenie zmiany do ustawy z dnia 21 lipca 1991 r. 

o Inspekcji Ochrony Środowiska. 

 

 

 



3 

 

III. Zasadnicze kwestie wymagające uregulowania 

A. Projektowana nowelizacja ustawy wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań 

określonych  w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 

października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu 

drewno i produkty z drewna
1
, dalej jako „EUTR”,  oraz potrzeby uwzględnienia zmian, jakie 

zaszły w leśnictwie i jego otoczeniu w ostatnich latach.  

Art. 7 rozporządzenia nr 995/2010 zobowiązuje Państwa Członkowskie Unii Europejskiej do 

wyznaczenia organów właściwych odpowiedzialnych za implementację i wykonanie 

przepisów rozporządzenia na poziomie krajowym. Polska jako organ właściwy do realizacji 

przedmiotowych przepisów wyznacza organy Inspekcji Ochrony Środowiska, o których 

mowa w ustawie z dnia 21 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2010 r. 

Nr 44, poz. 287 ze zm.).  

Do kompetencji organu właściwego, zgodnie z art. 8 ust. 4 oraz art. 10 EUTR, należy 

kontrola organizacji monitorujących, działających na terenie Państwa Członkowskiego oraz 

podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna do obrotu. Kontrole podmiotów 

wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna przeprowadza się w celu 

sprawdzenia, czy podmioty te spełniają wymogi określone w art. 4 i art. 6 EUTR. Zgodnie z 

art. 10 ust. 3 kontrole podmiotów mogą obejmować analizę systemu zasad należytej 

staranności, w tym ocenę ryzyka i procedury jego ograniczania, analizę dokumentacji i 

zapisów wskazujących prawidłowe działanie systemu należytej staranności oraz kontrole 

wyrywkowe, w tym kontrole w terenie. Regularne kontrole organizacji monitorujących 

odbywają się na podstawie art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia i polegają na sprawdzeniu czy 

organizacje monitorujące wykonują zadania i spełniają wymogi określone rozporządzeniem.  

Na podstawie ustaleń organ przeprowadzający kontrolę może: 

 1) wydać zarządzenie pokontrolne do kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej 

lub osoby fizycznej; 

 2) wydać decyzję administracyjną; 

 3) wszcząć egzekucję. 

Dobór sankcji za naruszenie przepisów rozporządzenia pozostawiony jest państwom 

członkowskim, z tym że muszą one być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Za 

niedopełnienie obowiązków wynikających z artykułów rozporządzenia nr 995/2010 

przewiduje się następujące kary pieniężne (proponowana wysokość kar): 

                                                           
1
 Dz. Urz. UE L 295 z 12.11.2010 
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 - art. 5 EUTR - obowiązek identyfikowalności dla podmiotów handlowych (500zł - 2000 zł) 

 - art. 4 ust. 3 EUTR - obowiązek operatorów utrzymywania i regularnej oceny stosowanych 

przez nich zasad należytej staranności (20 000zł) 

 - art. 4 ust. 2 EUTR - obowiązek postępowania z należytą starannością (500 zł - 200 000 zł), 

na który składają się: 

- art. 6 ust. 1a  - obowiązek stosowania procedur i środków zapewniających do wymienionych 

w tym art. informacji (20 000 zł - 100 000zł) 

- art. 6 ust. 1b - obowiązek przeprowadzenia procedury oceny ryzyka (20 000 zł - 50 000 zł) 

- art. 6 ust. 1c - obowiązek przeprowadzenia procedury ograniczenia ryzyka (20 000 zł) 

- art. 4 ust. 1 wprowadzenie do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna (zgodnie z definicjami 

określonymi w art. 2 EUTR) (konfiskata – przepadek lub 20 000 zł – 200 000 zł) 

Kary mogą być stosowane kumulatywnie. Przychody z kar pieniężnych stanowią dochód 

budżetu państwa. 

W przypadku wymierzenia kary za naruszenie z art. 4 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 5  EUTR istnieje 

możliwość odstąpienia od wymierzenia kary do czasu uzupełnienia przez podmiot 

kontrolowany wymaganych dokumentów lub udowodnienia przeprowadzenia działań 

mających na celu  zastosowanie systemu zasad należytej staranności. 

W zależności od charakteru stwierdzonych uchybień, niezależnie od możliwości nałożenia 

sankcji, organ przeprowadzający kontrolę może wezwać podmiot kontrolowany do podjęcia 

działań zaradczych w celu doprowadzenia do zgodności stanu faktycznego z wymaganym 

stanem prawnym. 

W celu usprawnienia przygotowywania planów kontroli podmiotów, który wynika z art. 10 

ust. 2, przewiduje się wpisanie obowiązku przesyłania co kwartał, przez Służbę Celną do 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zestawienia dotyczącego podmiotów 

importujących do Polski  drewno i produkty z drewna objęte rozporządzeniem. Przewiduje 

się, że zestawienie będzie zawierać informację skarbowe i celne, m.in.:  

- nazwę podmiotu importującego drewno i produkty z drewna; 

- rodzaj drewna i produktów z drewna oraz ich ilość (kod towaru); 

- kraj pochodzenia drewna i produktów z drewna; 

- szacowaną wartość drewna i produktów z drewna;     

Procedury przesyłania tych informacji będą zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczącymi 

tajemnicy skarbowej i celnej.  
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B. Przedmiotem pozostałych regulacji w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach będą 

następujące zmiany:  

1. W przypadku braku aktualnego planu urządzenia lasu, zadania z zakresu gospodarki leśnej 

na dany rok będzie ustalał dla nadleśnictwa dyrektor właściwej regionalnej dyrekcji Lasów 

Państwowych, na podstawie projektu planu urządzenia lasu, co zlikwiduje lukę prawną 

dotyczącą prowadzenia gospodarki leśnej, w sytuacji, gdy brak jest zatwierdzonego planu.  

Zadania te określone będą w formie zarządzenia dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji 

Lasów Państwowych. 

Ilość przewidzianego do pozyskania drewna zostanie określona w planie urządzenia lasu 

odrębnie jako etat miąższościowy użytków rębnych oraz etat powierzchniowy użytków 

przedrębnych. Użytki przygodne nie będą powiększać realizacji etatu miąższościowego. 

2. PGL LP zobowiązane jest na mocy art. 13a ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach do prowadzenia 

banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności. Brak jest 

uregulowań określających sposób pozyskiwania i udostępniania danych oraz prowadzenia 

banku. Przepisy ustawy określą formę prowadzenia banku – bank danych o zasobach leśnych 

i stanie lasów prowadzony będzie jako cyfrowa baza danych w systemie teleinformatycznym 

w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia  17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów 

realizujących zadania publiczne.Taka forma pozwoli na łatwą i pełną archiwizację danych. 

Ustawa będzie nakładała obowiązek dostarczania danych do banku na: starostów 

sprawujących nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu 

Państwa, dyrektorów parków narodowych, Agencję Nieruchomości Rolnych i inne podmioty 

władające lasami.  Gromadzenie danych przez wymienione podmioty nie będzie generowało 

dodatkowych kosztów, ponieważ informacje takie są w ich posiadaniu. Również kwestia 

przekazania informacji do banku (forma elektroniczna) nie będzie generować nowych 

kosztów po stronie podmiotów, na które nakłada się nowy obowiązek. 

Informacje przekazywane do banku będą aktualizowane każdorazowo po dostarczeniu 

nowych danych od podmiotów zobowiązanych do ich dostarczania. 

Dane przechowywane i przetwarzane w banku będą jawne.  

Nałożenie na podmioty obowiązku dostarczania danych jest 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) zakresu danych o zasobach leśnych i stanie lasów, jakie powinny znajdować się w banku;  

3) formy danych znajdujących się w banku; 



6 

 

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 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, posiadania danych o zasobach leśnych i stanie lasów także w aspektach 

związanych z ochroną przyrody i stanem środowiska przyrodniczego, a także konieczność 

gromadzenia w banku możliwie pełnych i aktualnych danych.  

 

3. Sprzedaż drewna, pozyskanego przez PGL LP w ramach prowadzenia gospodarki leśnej, 

odbywać się będzie w oparciu o zasady rynkowe, zapewniając właściwe warunki 

funkcjonowania rynku, w sposób transparentny, z poszanowaniem praw ochrony konkurencji. 

 

4. W zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP  

wzmocnione zostaną kompetencje i odpowiedzialność nadleśniczego poprzez umożliwienie 

przekazywania nieruchomości oraz gruntów nieleśnych nieprzydatnych do prowadzenia 

gospodarki leśnej – staroście gospodarującemu zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz 

samodzielne wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości.  

Uchylona zostanie regulacja dotycząca przekazywania określonych nieruchomości w 

użytkowanie wieczyste oraz regulacja ustanawiająca możliwość zmiany lasu na użytek rolny 

w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów (art. 13 ust. 2 i 3). 

 

5. W zakresie ochrony lasów przed pożarami jednoznacznie określone zostaną podmioty 

zobowiązane do zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów wraz z zakresem ich obowiązków, 

w tym wykonywania pasów przeciwpożarowych. Obowiązek urządzania pasów 

przeciwpożarowych ciążyć będzie 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. 

 

6. Dotychczasowe zatrudnianie pracowników PGL LP na podstawie powołania zostanie 

zastąpione zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę, dotyczy to stanowisk: leśniczego, 
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inżyniera nadzoru, głównego księgowego, zastępcy nadleśniczego i nadleśniczego. Od wielu 

lat środowisko i związki zawodowe postulowały konieczność zwiększenia stabilności pracy i 

mniejszej rotacji w wymienionej grupie stanowisk. Powołanie jako forma zatrudnienia 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 zasadne jest, aby  stosunek pracy na wymienionych stanowiskach 

nawiązywany był na podstawie umowy o pracę. 

 

7. Uregulowania dotyczące gospodarki finansowej PGL LP, szczególnie w zakresie 

przepisów dotyczących funkcjonowania funduszu leśnego, funduszu stabilizacji oraz 

dotyczące rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki 

finansowej w PGL LP zostaną zaktualizowane oraz dostosowane do wymogów ustawy o 

rachunkowości i wniosków de lege ferenda zgłoszonych przez NIK.  

Planuje się rozdzielenie funduszu leśnego na dwa odrębne rachunki oraz zmianę jego 

nazwy. Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o lasach środki funduszu leśnego związane z 

wyłączeniem z produkcji lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz lasów 

znajdujących się we władaniu parków narodowych są gromadzone na odrębnym rachunku 

bankowym. W związku z tym proponuje się zastąpienie funduszu leśnego dwoma odrębnymi 

rachunkami: rachunkiem wyrównawczym Lasów Państwowych i rachunkiem lasów innych 

własności. Dysponentem tych rachunków będzie Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. 

Środki rachunku wyrównawczego Lasów Państwowych będą stanowiły przede 

wszystkim: odpis podstawowy liczony od wartości sprzedaży drewna, obciążający koszty 

działalności nadleśnictw; należności, kary i opłaty związane z wyłączeniem z produkcji 

gruntów leśnych będących w zarządzie Lasów Państwowych; należności wynikające z 

różnego rodzaju odszkodowań (w tym: cywilnoprawnych za szkody powstałe w wyniku 

oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, za szkody powstałe w wyniku pożarów, prac 

górniczych i geologicznych, za szkody z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów 

pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, z tytułu wywłaszczenia gruntów pozostający 

w zarządzie Lasów Państwowych); dochody wynikające z udziału lub uzyskane ze sprzedaży 

akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w art. 42 ustawy o lasach, oraz inne dochody (w 

tym: środki z podziału wyniku finansowego jednostek Lasów Państwowych, odsetki od 

środków na rachunkach bankowych rachunku wyrównawczego Lasów Państwowych, korekty 

z lat ubiegłych). Proponuje się, aby środki rachunku wyrównawczego Lasów Państwowych 

były przeznaczane dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów powstających przy 
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realizacji zadań gospodarki leśnej na etapie planowania oraz dla biur regionalnych dyrekcji 

Lasów Państwowych i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na koszty utrzymania, w 

części niepokrytej z innych źródeł. Środki rachunku wyrównawczego Lasów Państwowych 

będą przeznaczane również na wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów 

Państwowych, w szczególności w zakresie gospodarki leśnej; na badania naukowe, na 

tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej, na sporządzanie 

planów urządzenia lasu, na prace związane z oceną i prognozowaniem stanu lasów i zasobów 

leśnych, oraz na inne zadania. Dyrektor Generalny będzie mógł z wydzielonej części środków 

rachunku wyrównawczego Lasów Państwowych utworzyć rachunek stabilizacyjny, który 

zostanie przeznaczony na usuwanie nadzwyczajnych zagrożeń dla lasów w ramach 

długookresowego cyklu produkcji leśnej. 

 Rachunek lasów innych własności zasilany będzie przede wszystkim z następujących 

tytułów: należności, kary, opłaty i odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanów 

oraz należności, kary i opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych 

niebędących w zarządzie Lasów Państwowych, odsetki od środków na rachunkach lasów 

innych własności i inne. Środki rachunku lasów innych własności będą przeznaczane w 

szczególności na: zalesianie gruntów i zadrzewienia na gruntach niebędących w zarządzie 

Lasów Państwowych, zapobieganie i usuwanie skutków klęsk w lasach niebędących w 

zarządzie Lasów Państwowych, na badania naukowe i zadania z zakresu gospodarki leśnej w 

parkach narodowych (z wyłączeniem tworzenia infrastruktury, sporządzania planów 

urządzania lasu i prac związanych z oceną i prognozowaniem stanu lasu i zasobów leśnych), 

oraz na rekompensaty dla gmin położonych na terenach parków narodowych, jako forma 

dotacji w związku z utraconymi dochodami wynikającymi z konieczności ograniczenia 

prowadzenia działalności gospodarczej. Rekompensaty otrzymywać będą gminy w których 

udział powierzchni parku narodowego przekracza 50%.  

Środki tego rachunku będą mogły być przeznaczane również na cele określone w art. 13a ust. 

1 ustawy o lasach bez względu na formę własności lasów (czyli na prowadzenie przez Lasy 

Państwowe okresowej oceny stanu lasów i zasobów leśnych oraz prognozowane zmian w 

ekosystemach leśnych, prowadzenie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów oraz banku 

danych o zasobach leśnych i stanie lasu). 

 Środki omówionych wyżej rachunków, niewykorzystane w danym roku 

kalendarzowym będą stanowiły dochód tych rachunków w następnym roku kalendarzowym. 

 W związku z tym, że Lasy Państwowe są beneficjentem środków pochodzących z 

różnych źródeł zewnętrznych, w tym z UE, przekazywanych w formie dotacji lub dopłat, 
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wskazanym jest uregulowanie statusu Lasów Państwowych w tym zakresie poprzez 

wprowadzenie regulacji w ustawie o lasach, że  Lasy Państwowe mogą korzystać z dotacji i 

dopłat na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

Proponuje się doprecyzowanie w ustawie o lasach, że Lasy Państwowe w ramach 

sprawowanego zarządu prowadzą gospodarkę leśną i działalność poza gospodarką leśną, 

gospodarują gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami. 

Proponuje się wprowadzić w ustawie o lasach zapis, że Lasy Państwowe prowadzą 

rachunkowość wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, a politykę rachunkowości 

będzie określał Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dla wszystkich jednostek PGL LP.  

Ponadto należy określić, że jednostki organizacyjne Lasów Państwowych prowadzą 

ewidencję ilościowo-wartościową powierzonego w zarząd mienia Skarbu Państwa’ a wartość 

gruntów i lasów nie będzie stanowiła aktywów PGL LP. Ewidencja gruntów i lasów będzie 

prowadzona w systemie informacyjnym autonomicznym, tj. poza księgami rachunkowymi, o 

których mowa w ustawie  o rachunkowości. Jest to uzasadnione tym, że Lasy Państwowe 

mając ograniczony zarząd na majątku Skarbu Państwa, nie mogą np. zastawiać majątku jako 

zabezpieczenie kredytu bankowego, nie mogą dokonywać nieograniczonego obrotu lasami i 

gruntami. Ponadto nie jest możliwe dokonanie rzetelnej i wiarygodnej ich wyceny, zgodnej z 

art. 28 ustawy o rachunkowości, tj. według ceny rynkowej lub wartości godziwej, ponieważ w 

Polsce nie występuje powszechny obrót lasami. Nie ma wolnego rynku  kupna – sprzedaży 

lasu, zatem jego wartości nie sposób wyceniać na podstawie cen wolnorynkowych.  

Poza tym konieczne jest dostosowanie upoważnienia dla Rady Ministrów do wydania 

rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w PGL LP poprzez 

zawarcie w nim wytycznych dotyczących 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 stanowiła, iż Rada Ministrów powinna 

uregulować zasady gospodarki finansowej w PGL LP, w szczególności zasady sporządzania 

planu finansowo – gospodarczego, wyceny majątku Skarbu Państwa, tworzenia i 

funkcjonowania kapitałów, rozliczeń wewnętrznych, funkcjonowania rachunku 

wyrównawczego Lasów Państwowych i rachunku lasów innych własności, podziału wyniku 

finansowego, przekazywania środków rachunku lasów innych własności na prowadzenie 

gospodarki leśnej w lasach znajdujących się w zarządzie parków narodowych i lasach nie 

stanowiących własności Skarbu Państwa, sporządzania i audytu sprawozdań finansowych 

oraz szczegółowy zakres działalności prowadzonej w ramach gospodarki leśnej i poza 

gospodarką leśną oraz uprawnienia w zakresie gospodarowania składnikami majątku, mając 
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na względzie potrzebę zapewnienia sprawności, jednolitości i przejrzystości gospodarki 

finansowej w PGL LP.  

 

8. Niezbędne jest rozszerzenie możliwości wjazdu do lasu dla podmiotów świadczących 

usługi na rzecz właścicieli i zarządzających lasami, dla podmiotów wywożących drewno oraz 

pracowników obsługujących organy ochrony przyrody, wykonujących czynności służbowe. 

Zgodnie z art. 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 przystosowanymi do ich potrzeb. Z kolei postój pojazdów, o których mowa, na 

drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych. 

Przepisy, o których mowa, nie dotyczą określonych w art. 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 pożary 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 oraz pracowników urzędów 

obsługujących organy ochrony przyrody (określonych w art. 91 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody) wykonujących czynności służbowe. 

 

9. Rozszerzony zostanie katalog osób, które mogą być zaliczone do Służby Leśnej, poprzez 

wyeliminowanie wymogu posiadania obywatelstwa polskiego oraz konieczności zatrudnienia  

w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym osób powracających do pracy po urlopie 

macierzyńskim.  

 

10. Ujednolicone zostaną zasady przyznawania odprawy emerytalnej i rentowej dla 

pracowników PGL LP zaliczonych do Służby Leśnej i zatrudnionych poza nią – stosownie do 

uregulowań obowiązującego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników  

PGL LP z dnia 29 stycznia 1998 r. z późniejszymi zmianami. Do stażu pracy pracowników 

Służby Leśnej, od którego uzależniona jest wysokość  odprawy emerytalnej (rentowej) będą 

uwzględniane również okresy pracy, które podlegają zaliczeniu na poczet stażu do nagrody 

jubileuszowej pracownikom nie zaliczonym do Służby Leśnej na podstawie przepisów PUZP 

PGL LP. 
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11. Doprecyzowany zostanie przepis art. 14 ust. 7 ustawy dotyczący dokonania przez starostę 

oceny udatności upraw na gruncie objętym zalesieniem oraz jego przekwalifikowania na 

grunt leśny poprzez wskazanie, że czynności te obejmują ocenę udatności upraw założonych 

na gruntach rolnych oraz innych niż rolne. Przez grunty inne niż rolne należy rozumieć grunty 

wykazane w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na 

użytkach rolnych niewykorzystywane do produkcji rolniczej. Umożliwione zostanie 

dokonanie oceny udatności upraw w terminie nie później niż w piątym roku od zalesienia 

gruntu. Zaproponowane rozwiązanie umożliwi przyspieszenie procedury związanej z oceną 

udatności upraw na gruncie objętym zalesieniem i przekwalifikowaniem zalesionego gruntu 

na grunt leśny. 

 

12.  Nowe rozwiązanie ustawowe dotyczyć będzie również nadzoru 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.  

Rada Lasów Państwowych będzie 9-osobowym organem, którego członków będzie 

powoływał minister właściwy do spraw środowiska. Minister właściwy do spraw środowiska 

będzie także wyznaczał przewodniczącego Rady. Z członkostwem w Radzie nie będzie 

wiązało się żadne dodatkowe wynagrodzenie. W skład Rady wchodzić będzie dwóch 

przedstawicieli Ministra Środowiska, przedstawiciel Ministra Gospodarki, przedstawiciel 

Ministra Finansów, dwóch przedstawicieli środowiska naukowego, dwóch przedstawicieli 

organizacji leśnych oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych działających w obszarze 

leśnictwa. 

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 rachunek wyrównawczy Lasów Państwowych,  

3)  ocena i akceptacja proponowanych przez Dyrektora Generalnego LP kierunków 

wydatkowania środków rachunku wyrównawczego Lasów Państwowych,  
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4)  ocena i akceptacja dokumentów, o których mowa w art. 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.  

13. W ustawie zmienione zostaną upoważnienia do wydania przez Ministra Środowiska 

aktów wykonawczych, ponieważ istniejące dotychczas delegacje nie spełniają wymogów art. 

91 ust. 2 Konstytucji RP, tj. nie zawierają wytycznych.  

 

C. W ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych zostanie uregulowana możliwość i sposób 

dochodzenia odsetek od należności i opłat rocznych z tytułu wyłączania gruntów leśnych  

z produkcji i jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanów, 

gromadzonych na rachunkach: wyrównawczym Lasów Państwowych i rachunku lasów 

innych własności oraz możliwości rozkładania na raty i umarzania takich należności, przy 

czym do umarzania i rozkładania tych należności na raty uprawniony byłby dyrektor 

regionalnej dyrekcji LP z uwagi na jego właściwość w sprawach wyłączenia gruntów leśnych 

z produkcji. 

D. Regulacje przejściowe i dostosowujące polegać będą na: 

1/ czasowym utrzymaniu w mocy przepisów wykonawczych określających szczegółowe 

zasady gospodarki finansowej w PGL LP tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 

1994 r. – nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy, 

2/ przekształceniu zatrudnienia pracowników PGL LP z dotychczasowego powołania na 

zatrudnienie  na podstawie umowy o pracę, w okresie 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy. 

E. Wejście w życie ustawy.  

Przepisy ustawy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

F. Konsultacje społeczne. 

W ramach konsultacji społecznych projekt został zamieszczony na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Środowiska i Rządowego Centrum Legislacji.  

W tracie konsultacji opinie do projektu nadesłały następujące podmioty: Biuro Urządzania 

Lasu i Geodezji Leśnej, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Klub Przyrodników, Leśny 
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Zakład Doświadczalny w Krynicy, Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach, Dariusz 

Gorzkiewicz ( E-mail), Nadleśnictwo Rajgród, Ośrodek Wczasowy Danusia, Ogólnopolski 

Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu 

Drzewnego, Polska Izba Turystyki, PKP SA Zakład w Bydgoszczy, Pracownia na rzecz 

Wszystkich Istot, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Oddz. Podlaski, Leśny Zakład 

Doświadczalny w Rogowie, Polski Związek Zrzeszeń Leśnych, Stowarzyszenie Edukatorów 

Leśnych, Stowarzyszenie Papierników Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 

Leśnictwa i Drzewnictwa, Swedwood Poland Sp. z o.o., Urząd Gminy w Osjakowie, Związek 

Zawodowy Budowlani, PKP SA, Redakcja Las Polski, Związek Leśników Polskich w RP, 

KSZNOŚiL NSZZ Solidarność, Polskie Towarzystwo Leśne, Ogólnopolska Izba 

Gospodarcza Producentów Mebli. 

Zakres przedmiotowy opinii dotyczył wielu kwestii nieobjętych projektowaną regulacją. 

Opinie do projektu dotyczyły głównie: zasad sprzedaży drewna, objęcia dochodów PGL LP 

podatkiem dochodowym, kwestii zatwierdzania PUL, banku danych o lasach, form 

zatrudnienia w PGL LP, środków wydatkowanych z funduszu leśnego. 

Część z nadesłanych opinii prezentowała skrajnie rozbieżne stanowiska których 

uwzględnienie nie było możliwe.  

Wiele projektowanych rozwiązań zyskało pozytywne opinie podmiotów społecznych i ich 

akceptację. Dotyczy to w szczególności: zasad zatrudniania w PGL LP, rekompensowania 

gminom, na terenie których znajdują się parki narodowe, ograniczeń  w prowadzeniu 

działalności gospodarczej ze środków rachunku wyrównawczego innych własności, 

poszerzenia katalogu podmiotów, które będą miały możliwość wjazdu dla lasu, stworzenie 

mechanizmu przekazywania gruntów SP w zarządzie LP starostom, stworzenia formalnych 

warunków dla funkcjonowania banku danych o lasach. 

W projekcie uwzględniono m.in. postulaty odstąpienia od koncepcji zatwierdzenia PUL przez 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,  zrezygnowano z umocowania Statutu LP w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska. 

 G. W trakcie prac nad projektem zainteresowanie pracami w trybie przepisów o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa zgłosiły następujące podmioty ( wg. kolejności 

zgłoszeń: 

1. Swedwood Poland sp. z o.o. 

2. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego 

3. Stowarzyszenie Papierników Polskich 

4. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli. 
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