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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o lasach 

(druk nr 551) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy  

Podstawowym celem ustawy o zmianie ustawy o lasach, jak wynika to z uzasadnienia 

do rządowego projektu ustawy (druk sejmowy nr 2041), jest ujednolicenie zasad gospodarki 

finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, zwanym w dalszej 

części opinii „Lasami Państwowymi”, między innymi poprzez dostosowanie zasad 

gospodarki finansowej w Lasach Państwowych do wymogów ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości, a także utworzenie mechanizmu umożliwiającego dokonywanie 

wpłat do budżetu państwa.  

Nowelizacja przewiduje ponadto zmianę przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. 

o lasach, odnoszących się do „planu urządzania lasu”. Autorzy ustawy podkreślają, 

że „dotychczasowe uregulowania ustawy o lasach, traktujące łącznie sumę etatów 

użytkowania rębnego i przedrębnego jako wielkość, którą w nadleśnictwie można było 

przekroczyć tylko w związku ze szkodą lub klęską żywiołową, nie pozwalały na pełne 

wykonywanie planowych zadań w drzewostanach rębnych (pozyskiwanie drewna 

w drzewostanach dojrzałych) przy zwiększonym użytkowaniu w drzewostanach 

przedrębnych wymuszonym stanem drzewostanów. Skutkowało to nadmierną akumulacją 

zasobów drzewostanów rębnych, ich deprecjacją, a w konsekwencji osłabieniem stabilności”. 

Mając powyższe na względzie ustawą nowelizującą wprowadza się regulację, zgodnie 

z którą ilość przewidzianego do pozyskania drewna zostanie określona w planie urządzenia 

lasu odrębnie jako etat miąższościowy użytków rębnych oraz etat powierzchniowy użytków 

przedrębnych.  
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Przekroczenie etatu w użytkach rębnych ponad wielkość określoną w planie urządzenia 

lasu będzie możliwe, tak jak dotychczas, w przypadku wystąpienia szkody lub klęski 

żywiołowej. Zmiana planu urządzenia lasu w sytuacji niemożności pozyskania ustalonej 

w planie urządzenia lasu ilości drewna z użytków rębnych, w przypadkach wskazanych 

w zdaniu poprzedzającym, może być dokonana w formie aneksu, przy zachowaniu trybu 

określonego w art. 22 ustawy o lasach – art. 1 pkt 1 i 2 noweli. 

Mając na względzie jeden z zasadniczych celów niniejszej ustawy nowelizującej, 

tj. ujednolicenie zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych – ustawodawca 

proponuje wprowadzenie przepisu przewidującego, że zasady (politykę) rachunkowości dla 

wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych ustalał będzie Dyrektor 

Generalny Lasów Państwowych. W dotychczasowych uwarunkowaniach zasady te mogły być 

określane również przez nadleśniczych. Jednocześnie ustawa stanowi, iż Lasy Państwowe 

będą prowadzić rachunkowość według zasad określonych w ustawie o rachunkowości – art. 1 

pkt 3. 

Ustawa wprowadza także mechanizm przewidujący dokonywanie wpłaty na rachunek 

ministra właściwego do spraw środowiska w wysokości stanowiącej równowartość 2% 

przychodów uzyskanych przez Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna. Wpłata ta dokonywana 

będzie corocznie przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w formie rat kwartalnych. 

Pierwsza wpłata dokonana będzie w 2016 r. Coroczne wpłaty stanowiły będą dochód budżetu 

państwa. W sprawach dotyczących wpłaty właściwy będzie minister środowiska, w którego 

zakres uprawnień wchodzić będzie ewentualne zmniejszenie, rozłożenie na raty lub 

anulowanie wpłaty – art. 1 pkt 4 oraz art. 3 noweli. 

Ponadto proponuje się, aby w roku 2014 i 2015 Lasy Państwowe dokonały wpłat 

do budżetu państwa z kapitału (funduszu) własnego w wysokości 800 mln złotych rocznie, 

w formie równych kwartalnych rat – art. 2 noweli.   

W odmienieniu do wpłaty w 2015 r. przewidziano możliwość zwolnienia Lasów 

Państwowych z dokonania wpłaty lub jej zmniejszenia, w trybie uchwały Rady Ministrów, 

na umotywowany wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, w szczególności 

w przypadku wystąpienia szkody lub klęski żywiołowej lub gdy nastąpi zmiana ceny 

sprzedaży drewna oraz popytu mogąca zagrozić realizacji planu gospodarczo-finansowego 

Lasów Państwowych. 
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Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika iż, wysokość wpłaty w 2014 r. stanowi około 

30% skumulowanego zysku netto osiągniętego przez Lasy Państwowe w ostatnich 10 latach. 

Ponadto intencją Rady Ministrów jest, aby z wpłat dokonanych przez Lasy Państwowe 

w latach 2014–2015 corocznie 650 mln złotych było przeznaczane na budowę i modernizację 

dróg lokalnych. 

Zgodnie z art. 4 plany urządzenia lasu zatwierdzone przed dniem wejścia w życie  

niniejszej ustawy nowelizującej zachowają ważność przez okres na jaki zostały zatwierdzone, 

natomiast do planów sporządzonych lecz niezatwierdzonych przed tym dniem, zastosowanie 

będą miały przepisy dotychczasowe. 

Przedmiotowa ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona na 59. posiedzeniu Sejmu w dniu 24 stycznia 2014 r. 

w efekcie rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk sejmowy 

nr 2041). 

Prace nad projektem ustawy, w tym pierwsze czytanie, prowadziły: Komisja Finansów 

Publicznych oraz Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które to 

Komisje w sprawozdaniu z dnia 23 stycznia 2014 r. wniosły o przyjęcie projektu ustawy 

w brzmieniu przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 2078). 

W trakcie drugiego czytania na 59. posiedzeniu Sejmu w dniu 23 stycznia 2014 r. 

zgłoszony został wniosek o odrzucenie projektu przedmiotowej ustawy, a także osiem 

poprawek, z czego dwie następnie zostały wycofane. W związku z tym projekt ustawy został 

ponownie skierowany do Komisji.  

Poprawka nr 1 rozszerzała określony w art. 58 ust. 2 ustawy o lasach wykaz celów, jakie 

mogą być finansowane ze środków pochodzących z funduszu leśnego. 

W poprawce 2 proponowano, aby wpłata, o której mowa w dodawanym art. 58a, 

stanowiła równowartość 1,5% przychodów uzyskanych przez Lasy Państwowe ze sprzedaży 

drewna. 
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Poprawka nr 3 przewidywała natomiast, że wpłata, o której mowa w art. 58a, stanowić 

ma równowartość przychodów pochodzących ze sprzedaży drewna – grubizny (kłody drewna 

o średnicy powyżej 7 cm). 

Poprawki nr 4 i 6 miały na celu usunięcie z projektu ustawy zapisów dotyczących 

propozycji dokonania przez Lasy Państwowe wpłaty do budżetu państwa w wysokości 1 mln 

600 tys. zł w latach 2014 i 2015 – skreślenie art. 2 projektu ustawy oraz modyfikacja art. 3. 

W poprawce 5 zaproponowano, aby wpłata, o której mowa w art. 2 projektu ustawy, 

dokonywana była w wysokości 800 mln w roku 2014 oraz 400 mln w roku 2015. 

Komisje w dodatkowym sprawozdaniu (druk sejmowy nr 2078-A) wniosły o odrzucenie 

wniosku oraz wszystkich zgłoszonych poprawek. 

W trakcie trzeciego czytania w dniu 24 stycznia 2014 r. projekt ustawy uzyskał poparcie 

Sejmu w brzmieniu proponowanym przez Komisje. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych 

 

 

Mirosław Reszczyński 

legislator 


