
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Środowiska 

Data posiedzenia: 8 kwietnia 2015 r. 

Nr posiedzenia: 120 

  

 

Posiedzeniu przewodniczyła: przewodnicząca komisji Jadwiga Rotnicka. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 859, druki sejmowe 

nr 3147 i 3216). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Stanisław Gorczyca, Andrzej 

Kobiak, Bogdan Pęk, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Czesław 

Ryszka, Michał Wojtczak, 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Środowiska: 

 podsekretarz stanu, główny konserwator przyrody Piotr 

Otawski ze współpracownikami, 

 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych: 

 zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej 

Janusz Zaleski ze współpracownikami, 

 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: 

 zastępca głównego inspektora Roman Jaworski ze 

współpracownikami, 

 przedstawiciel Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” 

Paweł Wójcik, 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Piotr Otawski. 

Ustawa wprowadza do krajowego systemu prawnego przepisy unijne dotyczące 

ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej oraz 

wprowadza sankcje za nielegalny przywóz do Polski produktów z drewna. Organem 

monitorującym oraz nadzorującym podmioty wprowadzające do obrotu drewno i jego 

produkty będą organy Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego stwierdził, że ustawa nie budzi zastrzeżeń 

legislacyjnych. 

W trakcie dyskusji senatorowie zwracali uwagę m.in. na trudności w rozróżnieniu 

drewna pozyskanego legalnie od drewna pochodzącego z nielegalnych źródeł. 

W odpowiedzi podsekretarz stanu Piotr Otawski podkreślił m.in., że zadaniem 

Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska będzie sprawdzanie legalności poświadczeń 

importerów drewna, a nie parametrów jakościowych. Zwrócił też uwagę, że 

wprowadzane przepisy mają skłonić państwa spoza Unii Europejskiej do wzmocnienia 
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kontroli nad pozyskiwaniem drewna, powinny się także przyczynić do ochrony 

naszego rynku wewnętrznego w zakresie obrotu drewnem. 

Senator Jadwiga Rotnicka zgłosiła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Stanisława Gorczycę. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 859 A). 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


