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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 657) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedmiotowa ustawa nowelizującą wprowadza zmiany do ustawy z dnia 28 września 

1991 r. o lasach, w wyniku których zniesiona zostanie możliwość nawiązywania stosunku 

pracy z zastępcą nadleśniczego, głównym księgowym nadleśnictwa, inżynierem nadzoru 

i leśniczym w formie powołania
1
. Ustawa przewiduje ponadto, że stosunki pracy osób 

zatrudnionych na podstawie powołania na stanowiskach wskazanych powyżej, przekształcą 

się w stosunki pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.  

W myśl uzasadnienia do projektu ustawy (druk sejmowy nr 2341) jedynym 

stanowiskiem na szczeblu nadleśnictwa, na którym stosunek pracy powinien pozostać 

nawiązywany na podstawie powołania jest nadleśniczy. Formuła powołania sprawdziła się 

w stosunku do nadleśniczych, którzy jako kadra kierownicza samodzielnie odpowiadają 

za prowadzoną w nadleśnictwie gospodarkę leśną. 

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 2 Kodeksu pracy (k.p.) zarówno osoba 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i powołania, ma status pracownika. 

Jednocześnie zgodnie z art. 69 k.p. w zakresie nieuregulowanym odmiennie, do stosunku 

pracy na podstawie powołania stosuje się przepisy dotyczące umowy o pracę na czas 

nieokreślony. Jednakże k.p. wyłącza stosowanie tych przepisów w zakresie regulacji 

dotyczącej trybu postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę oraz rozpatrywania 

sporów ze stosunku pracy w części dotyczącej orzekania o bezskuteczności wypowiedzeń 

i o przywracaniu do pracy.  

                                                 

1
 Osoby na wskazane stanowiska zatrudniane będą przez nadleśniczego w oparciu o art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy 

o lasach. 
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Jak wynika z uzasadnienia zasadniczym celem ustawy jest konieczność zwiększenia 

stabilności pracy i mniejszej rotacji w przywołanej grupie stanowisk. Powołanie zaś jako 

forma zatrudnienia nie zapewnia należytej ochrony stosunku pracy. Taka forma zatrudnienia 

ułatwia pracodawcy rozwiązanie stosunku pracy oraz uniemożliwia pracownikowi 

dochodzenie roszczeń mających na celu kontynuację zatrudnienia lub reaktywowanie 

stosunku pracy. W opinii autorów ustawy to „[u]mowa o pracę zagwarantuje pracownikom 

stabilność zatrudnienia i ocenę uzależnioną od efektów ich pracy. Uchroni również lub 

znacznie utrudni stosowanie pozamerytorycznych kryteriów przy podejmowaniu decyzji 

kadrowych”.  

W uzasadnienia do projektu ustawy podkreśla się, że proponowana zmiana ustawy 

o lasach jest powszechnie oczekiwana przez pracowników Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe, związki zawodowe oraz środowiska związane z leśnictwem.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona na 69. posiedzeniu Sejmu w dniu 10 czerwca 2014 r. 

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

nr 2341). 

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa. 

Wprowadzone do projektu ustawy w trakcie pierwszego i drugiego czytania poprawki 

miały charakter redakcyjny, niewpływający w sposób istotny na treść ustawy (druki sejmowe 

nr 2423 oraz 2423–A). 

 

III. Uwagi szczegółowe  

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Legislator 


