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1. Rozpatrzenie rządowego dokumentu: Informacja o stanie lasów oraz o realiza-
cji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2010 roku (druk sejmowy 
nr 45).



(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca Jadwiga 
Rotnicka)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Szanowni Państwo! Panie i Panowie Senatorowie!
Otwieram posiedzenie Komisji Środowiska, które po-

święcone jest przedstawieniu informacji o stanie lasów oraz 
o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” 
w roku 2010. To jest druk sejmowy nr 45.

Miło mi powitać pana Janusza Zaleskiego, podsekre-
tarza stanu w Ministerstwie Środowiska i głównego kon-
serwatora przyrody, oraz, jak już powiedzieliśmy, nowego 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych, pana Adama 
Wasiaka. Witam także zastępcę dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych Grzegorza Furmańskiego. Witam 
pana Sławomira Pietrzaka, prezesa Agencji Nieruchomości 
Rolnych, oraz wszystkich pozostałych gości zaproszonych 
przez naszą komisję na dzisiejsze posiedzenie.

Szanując czas nas wszystkich, a jest on dzisiaj wypeł-
niony do samego wieczora, proszę uprzejmie pana ministra 
Janusza Zaleskiego o krótkie przedłożenie tej informacji, 
z którą, jak myślę, szanowni państwo senatorowie mogli 
się zapoznać, bowiem do informacji na temat dzisiejszego 
posiedzenia komisji ta informacja o stanie lasów była załą-
czona. Kto nie chciał jej czytać na ekranie komputera, mógł 
sobie ją wydrukować, tak czasami czyta się łatwiej.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Zaleski:
Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca.
Wysoka Komisjo, chciałbym w skrócie przedstawić 

informacje o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego 
programu zwiększania lesistości”. Te informacje trafiają 
co roku pod obrady parlamentu, bowiem obowiązkiem 
ministra środowiska jest zdanie raportu z tego, co dzieje się 
w lasach, które to minister środowiska nadzoruje.

Jak Panie i Panowie Senatorowie zapewne pamięta-
cie, obowiązuje w Polsce dokument, który nazywa się 
„Krajowy program zwiększania lesistości” i który zakłada 
zwiększenie lesistości kraju do 30% w roku 2020, by było 
to porównywalne ze średnią europejską. Mimo tego, że od 
1945 r. o blisko 2 miliony ha zwiększyliśmy powierzchnię 
lasów, to ciągle jest nam tych lasów za mało.

W poprzednich latach, mniej więcej do połowy pierw-
szej dekady XXI wieku, realizowaliśmy z powodzeniem 
„Krajowy program zwiększania lesistości”, po czym zaczę-
ły się problemy trwające do dzisiaj. Nie wchodząc w szcze-
góły ani w liczby, trzeba tutaj powiedzieć, że zwiększanie 
lesistości na gruntach Skarbu Państwa napotyka na znaczne 
trudności spowodowane brakiem gruntów do zalesień prze-
kazywanych z Agencji Nieruchomości Rolnych do Lasów 
Państwowych. Po prostu nie opłaca się ani agencji przeka-
zywać gruntów, ani rolnikom zalesiać tych gruntów.

Nieco lepiej, ale też nie za dobrze, wygląda kwestia 
zalesiania gruntów prywatnych. Dopłaty bezpośrednie do 
produkcji rolnej konkurują z dopłatami do nowo zakła-
danych lasów, stąd też mamy poważne obawy, że tych 
30% w perspektywie 2020 r. możemy nie osiągnąć. Co 
prawda jest pewna nadzieja wynikająca stąd, że tak na-
prawdę mamy w Polsce trzydziestoprocentową lesistość, 
tyle że nieewidencjonowaną. Według różnych szacunków 
około 300 tysięcy ha powierzchni stanowią lasy, które 
w ewidencji figurują jako role. Brak jest motywacji czy 
raczej odpowiednich sposobów motywowania prywatnych 
właścicieli lasów do zmian w ewidencji, a tym prostym 
zabiegiem uaktualniania ewidencji moglibyśmy radykalnie 
i beznakładowo zwiększyć lesistość kraju. Patrząc na to 
z formalnego punktu widzenia, będziemy mieli kłopoty 
z uzyskaniem tychże 30%.

W realizacji programu zwiększania lesistości nie poma-
gają takie uregulowania jak na przykład zakaz zalesiania 
użytków zielonych, łąk czy innych gruntów leżących na 
terenie Natura 2000, jak również ograniczanie wsparcia 
na zalesianie powierzchni nie większej niż 20 ha. Teraz 
to zostało zmienione, ale to również hamowało wzrost 
lesistości.

Jeśli chodzi o informację o stanie lasów… Mamy w tym 
zakresie do czynienia z jednym wielkim podmiotem, czyli 
Lasami Państwowymi, które zarządzają blisko 80% pol-
skich lasów. Po drugiej stronie mamy rzeszę prywatnych 
właścicieli. Zaczynając od tych mniejszych właścicie-
li, trzeba powiedzieć, że ciągle jesteśmy niezadowoleni 
z nadzoru, jaki jest pełniony w stosunku do prywatnych 
właścicieli lasów. Ten nadzór pełnią starostowie, którzy 
nader często zlecają to nadleśniczym. To niezadowolenie 
czy brak satysfakcji z tego nadzoru płynie stąd, że sprawne 
nadzorowanie ponad miliona drobnych właścicieli lasów 
jest po prostu rzeczą technicznie niemożliwą, zwłaszcza 
w sytuacji niewystarczających środków na ten cel. Leśnicy 
zatrudnieni w Lasach Państwowych, którzy mają zleco-

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 01)
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W ten sposób, proszę państwa, w wielkim skró-
cie przedstawiłem główne problemy lasów, leśnictwa. 
Pozostałe informacje, bardzo zresztą obszerne, znajdzie-
cie państwo w dokumentach dotyczących dzisiejszego 
posiedzenia. Myślę, że to tyle. Dziękuję bardzo, Pani 
Przewodnicząca.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Rzeczywiście w ekspresowym tempie i syntetycznie pan 

to uczynił. My dysponujemy szerszą gamą materiałów.
Przyjmując to, co pan minister przedstawił, otwieram 

dyskusję.
Zachęcam członków komisji do zadawania pytań w celu 

pogłębienia informacji zdobytych z materiału pisanego.
Jako pierwszy w dyskusji pan wiceprzewodniczący 

Stanisław Gorczyca.
Bardzo proszę.

Senator Stanisław Gorczyca:
Dziękuję, Pani Przewodnicząca.
Ja miałbym dwa krótkie pytania. Pan minister w takim 

tempie rozpoczął i dobrze byłoby utrzymywać również 
i pytania w takim tempie. Dzięki temu więcej się dowiemy, 
będzie możliwość zadania większej liczby pytań.

Panie Ministrze, interesuje mnie taka informacja: ile 
hektarów lasów przekazano do tej pory pod budowę dróg 
w Polsce? Chodzi głównie o trasy szybkiego ruchu. Ja 
słyszałem o kilku różnych wielkościach, tak że dobrze by 
było dowiedzieć się tego z pierwszej ręki. To jest pierwsze 
pytanie.

I drugie pytanie. Zagrożenia lasów czynnikami bio-
tycznymi… Chodzi o zagrożenia lasów powodowane przez 
owady. Słyszałem, że ten rok jest rokiem, w którym Lasy 
poniosą pewnie dosyć duże koszty z tytułu walki z owa-
dami, głównie w zachodniej Polsce, północno-zachodniej 
czy też północnej.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Właśnie. Czy państwo wiecie o… Szefowie nadle-

śnictw, dyrektorzy mówią, że takie zagrożenia występują 
szczególnie w tym roku. Czy to jest prawda, a jeśli tak, to 
jaka może to być skala? To moje dwa pytania.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Zaleski:
Panie Senatorze, pod budowę dróg przeznaczało się 

w ostatnich latach przeciętnie około 400–500 ha lasów, 
co nie jest wielkością bardzo znaczną, jeżeli popatrzymy 
na dane mówiące o tym, że kilkadziesiąt tysięcy hekta-
rów nowych gruntów jest zalesiane. Żałując tych lasów, 
które oddajemy pod inwestycje, uznając konieczność tych 

ny nadzór nad lasami niepaństwowymi, robią co do nich 
należy, ale bez jakichś radykalnych zmian w strukturze 
własności, których trudno oczekiwać, musimy mieć świa-
domość tego, że ten nadzór zawsze będzie nie taki, jaki 
chcielibyśmy, aby był. Pewnym sposobem zapobieżenia 
tej sytuacji i zmobilizowania prywatnych właścicieli lasów 
do prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej jest próba 
animowania i wspierania w zakresie zakładania różnego 
rodzaju stowarzyszeń właścicieli lasów, którą Ministerstwo 
Środowiska wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi podjęło. Powstał ogólnopolski związek właścicieli la-
sów. I to jest kierunek, który należałoby popierać, ponieważ 
tylko skomasowanie większej liczby właścicieli w jeden 
podmiot występujący na przykład o dotacje, o wsparcie, 
pomoc techniczną czy doradztwo, ma sens w sytuacji tak 
wielkiego rozdrobnienia.

Jeśli chodzi o ogólny stan polskich lasów, to z zado-
woleniem trzeba stwierdzić, że ustąpiły niektóre czynniki 
oddziaływające negatywnie na lasy. Mieliśmy do czynienia 
z mniejszą liczbą zabiegów przeciwko szkodliwym owa-
dom. Zamieranie niektórych gatunków drzew również ma 
tendencję zniżkową. Pożary lasów to temat, który Lasy 
Państwowe mają opanowany, jeżeli tak można powiedzieć. 
Dobrze funkcjonujący system ochrony przeciwpożarowej 
sprawia, że mimo susz i innych sprzyjających pożarom 
warunków z roku na rok średnia powierzchnia objęta poża-
rem utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. W tej chwili 
na szczęście nie odnotowujemy tak wielkich pożarów jak 
przed kilkunastu laty.

Lasy Państwowe są instytucją, która musi się samo-
finansować, a w związku z tym sprzedaje drewno. Ilość 
tego drewna jest oczywiście ustalana na podstawie planów 
urządzenia lasów zatwierdzanych przez ministra. Nie ma 
zatem żadnych obaw, że lasy są eksploatowane w stopniu 
niezrównoważonym.

Rynek drzewny jest rynkiem, na którym panuje ciągła 
nadwyżka popytu nad podażą. Trzeba powiedzieć z dużą sa-
tysfakcją, że polski przemysł drzewny, zwłaszcza przemysł 
meblowy, ale również celulozowy i w niektórych fragmen-
tach także tartaczny, osiąga najwyższy poziom europejski 
i światowy. Eksport przemysłu meblowego jest na drugiej 
pozycji w bilansie polskiego eksportu ogółem. Cieszy fakt, 
że drewno z polskich lasów jest surowcem, na którym ten 
przemysł bazuje. Oczywiście stała nadwyżka popytu nad 
podażą powoduje, że ceny drewna sprzedawanego przez 
Lasy Państwowe w przetargach stale rosną. Jest to powodem 
niezadowolenia przemysłu drzewnego i przedmiotem stale 
trwających negocjacji na linii przemysł drzewny – Lasy 
Państwowe, w które to negocjacje dotychczas włączał się 
minister środowiska, minister gospodarki, Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Niemniej jednak nie dopra-
cowaliśmy się do dzisiaj zadowalających wszystkie strony 
rezultatów. Trzeba podkreślić, że istnieje tutaj sprzeczność 
interesów, jak to zwykle bywa między klientem a sprzedaw-
cą. Klient chciałby kupić jak najtaniej, a Lasy Państwowe 
sprzedać jak najdrożej, tym bardziej że gospodarują przecież 
majątkiem Skarbu Państwa. Trzeba zatem być szczególnie 
starannym w kształtowaniu sposobu sprzedaży drewna. 
Niemniej jednak są możliwe rozwiązania, które, jak powie-
działem, satysfakcjonowałyby obie strony.
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Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Hodorowicz.

Senator Stanisław Hodorowicz:

Dziękuję, Pani Przewodnicząca.
Panie Ministrze, zrozumiałem, że trzydziestoprocento-

wy stan zalesienia można by było uzyskać – właściwie on 
może częściowo już jest – gdyby dokonano stosownych 
zmian w strukturze terenów, które w tej chwili faktycznie 
są zalesione, ale nie są zewidencjonowane jako zalesione. 
Co zdaniem pana ministra należałoby uczynić, żeby ten 
proces faktycznie wprowadzić w życie, żeby niejako od tej 
strony ten wymóg unijny wypełnić? Abstrahuję od tego, że 
powinniśmy oczywiście dążyć do szukania nowych tere-
nów i ich pozyskiwania.

Z tym jest związane drugie moje pytanie. Ja rozumiem 
indywidualnych rolników, ale przecież agencja rolna ma 
spore tereny, których tak naprawdę nie używa, nic tam nie 
produkuje, one stoją. Czy nie należałoby oczekiwać jakiś 
rozwiązań prawnych, które by umożliwiły ich przekazy-
wanie? To jest moje pytanie.

Z tym pytaniem związana jest także rzecz następująca. 
Czy państwo macie rozeznanie, jak to mniej więcej wygląda 
w terenie, dysponujecie taką mapą terenową? Rozeznanie 
także co do innej kwestii, a mianowicie takiej, gdzie ist-
niałaby możliwość tworzenia wspólnot leśnych czy czegoś 
na kształt wspólnot leśnych, o których pan minister był 
łaskaw wspomnieć. To jest pakiet spraw związanych ze 
zwiększaniem lesistości.

Mam jeszcze dwa inne, krótkie pytania. Pierwsze pyta-
nie. Jak zdaniem resortu wygląda sytuacja na linii: łowiec-
two i szkody ze strony zwierzyny – stan lasów?

I wreszcie… Czy pan minister byłby uprzejmy krótko 
wypunktować, co w tej chwili uwiera gospodarstwo le-
śne Lasy Państwowe, co być może wymagałoby pewnych 
rozwiązań ustawodawczych, dzięki czemu sytuacja by się 
poprawiła?

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję bardzo.
Zanim udzielę panu ministrowi głosu, chciałabym nie-

jako wpisać się w to pytanie i prosić o uzupełnienie.
Czy państwo w Ministerstwie Środowiska zauważyli-

ście, że uregulowania, które pozwalają grunty szóstej i pią-
tej klasy przeznaczać pod budownictwo bez konieczności 
ich odrolnienia, wpłynęły na wielkość zalesienia? Kiedyś 
było tak, że jeśli nie bardzo opłacało się rolnikowi upra-
wiać rolę, to zalesiał grunty. Prawda? Czy to było w ogóle 
obserwowane, badane, czy może ministerstwo tym się nie 
interesowało? To jest niejako uzupełnienie pytań, które 
zadał pan Hodorowicz. Dziękuję.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Zaraz będzie…
Dobrze, proszę o krótkie uzupełnienie.

inwestycji, jesteśmy świadomi tego, że to nie jest proces 
postępujący. O tym nie mówiłem, ale na pewno powinie-
nem powiedzieć i to podkreślić, bo to jest jedna z naj-
ważniejszych informacji – powierzchnia lasów w Polsce 
systematycznie wzrasta. Wolniej czy szybciej, ale zawsze. 
Nie było roku, kiedy by zmalała. W związku z tym nawet 
inwestycje drogowe nie uszczuplają globalnej wielkości 
lasów.

Jeśli chodzi o zagrożenia powodowane przez owady, 
to… Myślę, że oddam głos… Pan dyrektor Furmański 
przedstawi informację na ten temat.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.

Zastępca Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych 
Grzegorz Furmański:

Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca.
Szanowna Komisjo, faktycznie rok 2010 jest rokiem 

zwiększonego zagrożenia ze strony szkodliwych owadów. 
Zabiegi zwalczające objęły ogółem ponad 12,8 tysiąca 
ha. Największe zagrożenie wystąpiło na terenie dyrekcji 
regionalnej w Toruniu. Tam występuje taki owad, który 
się nazywa borecznik. On przede wszystkim atakuje drze-
wostany sosnowe na słabszych siedliskach. Tam, gdzie są 
słabe siedliska, mniejszy jest opór środowiska, przez co 
szkody są tam największe.

Drugim owadem, z którym mieliśmy do czynienia… 
Chodzi o chrabąszcze. W maju i jeszcze w czerwcu obser-
wujemy, jak latają takie brązowe chrabąszcze, i to nie tylko 
w lesie, ale również w sadach. I wyrządzają tam dokuczliwe 
szkody. Te owady mają czteroletni cykl życia, czyli jeśli 
w tym roku złożone zostały przez samicę jaja w ziemi, to 
za cztery lata znowu będziemy mieli gradację tego owada. 
On ma czteroletni cykl… I właśnie ten rok to był rok, kiedy 
dorosłe osobniki się wylęgły i żerowały przede wszystkim 
na dębach, później na innych liściastych takich jak brzozy. 
Również i jabłonek nie oszczędzały. I należało je zwalczać, 
bo nie ma na dzisiaj innej skutecznej metody. To są główne 
zagrożenia.

Jeżeli chodzi o koszty tego zwalczania, to one wynoszą 
około 30 milionów. Koszty zabiegów zwalczających były 
znacząco wyższe niż w roku 2010.

(Senator Stanisław Gorczyca: A w roku 2012? Bo jest 
spodziewana gradacja…)

W roku 2012 pojawią się zagrożenia ze strony innych 
szkodników, przede wszystkim brudnicy mniszki. To jest 
szkodnik, który się pojawia… Są różne fazy, raz jest grada-
cja, innym razem jest spadek liczebności, są stany najwyż-
szej liczebności, najniższej… I powoli, jeżeli chodzi o inne 
owady takie jak strzygonia choinówka i brudnica mniszka, 
zagrożenie idzie w górę, przy czym to wszystko jest pod 
kontrolą. Na pewno nie będzie tak dużego zagrożenia ze 
strony chrabąszczy, bo to miało miejsce w tym roku. Tak 
jak wspomniałem, przez kolejne cztery lata powinniśmy 
odczuwać ulgę. Dziękuję bardzo.
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i gdzie to zalesienie jest najbardziej konieczne. W związku 
z tym my mamy rozeznanie w tym zakresie. Niestety proces 
zalesiania niedokładnie postępuje w tych miejscach. Podaż 
gruntów jest największa w Polsce północnej i zachodniej, 
tam, gdzie były PGR i gdzie lesistość jest duża. A rolnicy 
małopolscy czy świętokrzyscy niechętnie zalesiają swoje 
niewielkie działki.

Dalej, łowiectwo i szkody ze strony zwierzyny. 
Populacje zwierząt łownych, to jest dzika, jelenia i sar-
ny, w ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosły od półtora 
do dwóch razy. A zatem mimo przeprowadzania polowań 
mamy tych zwierząt coraz więcej i więcej. I siłą rzeczy 
Lasy Państwowe ponoszą coraz większe straty z tytu-
łu szkód w lasach. Mamy tutaj do czynienia z pewnego 
rodzaju zamkniętym kręgiem – leśnicy, chroniąc nowe 
nasadzenia, nowe uprawy, bo takie drzewka są zgryzane 
najczęściej, grodzą je, przez co obniżają areał dostępny 
zwierzynie, która przenosi się w inne miejsca i tam powo-
duje większe szkody. W związku z tym to nie jest wyjście. 
Wyjściem byłoby zapewne znaczne obniżenie populacji 
zwierząt łownych, co również wpłynęłoby pozytywnie na 
gospodarkę rolną, bo przecież ta zwierzyna, a zwłaszcza 
dziki i jelenie, wyrządza również szkody w uprawach 
rolnych.

Z problemem szkód wiąże się kwestia bobrów. Milion 
drzew to wbrew pozorom nie jest tak dużo w skali kraju, to 
wszystko trzeba wiedzieć we wzajemnych… odpowiednich 
proporcjach. Na 8 milionach ha polskich lasów rośnie, jak 
przypuszczam, dobrze ponad kilka miliardów drzew. Bo 
trzeba by to pomnożyć przez co najmniej tysiąc czy tysiąc 
pięćset… A więc to nie jest tak wiele.

(Głos z sali: To są liściaste…)
Liściaste, tak.
Jaki jest problem z bobrami? Bóbr z gatunku, który 

występował w śladowych ilościach, bo po roku 1945 było 
kilkadziesiąt sztuk… Dzisiaj szacunki mówią o trzydzie-
stu, sześćdziesięciu tysiącach bobrów. Rolnicy domagają 
się… Rolnicy, melioranci, odpowiedzialni za obwałowania 
rzek domagają się redukcji populacji bobra. Trzeba jednak 
powiedzieć, że doświadczenia sąsiednich krajów, które 
bobrów mają wielokrotnie więcej… Taka mała Łotwa czy 
Estonia mają dwu-, trzykrotnie więcej bobrów niż Polska na 
powierzchni nieporównywalnie mniejszej. Tam do bobrów 
się strzela bez żadnych ograniczeń, po dziesięć tysięcy 
sztuk rocznie, ale nie ma żadnego efektu – populacja na-
dal rośnie, szkody nadal rosną. Nikt nie wymyślił zatem 
sposobu na to, jak populację bobra ograniczyć. Byłoby to 
zresztą mało popularne, bo zwierzę jest sympatyczne i tak 
naprawdę oprócz szkód powoduje również to, że wzrasta 
retencja wody. Jeżeli nawet zniszczy trochę drzew, to na 
tym terenie pojawi się bardzo ciekawe zbiorowisko przy-
rodnicze, jakim jest podmokły teren zalany przez bobry. 
Oczywiście Lasy Państwowe przy swoim potencjale to 
zniosą, ale prywatny właściciel gruntu patrzy na to zu-
pełnie inaczej i jemu w zasadzie należałyby się jakieś od-
szkodowania, które to odszkodowania regionalny dyrektor 
ochrony środowiska wypłaca, aczkolwiek robi to często 
z pewnym opóźnieniem. Tak że nie proponowałbym i nie 
proponuję radykalnej redukcji populacji bobra. Są inne 
sposoby, mniej inwazyjne w stosunku do tego gatunku, 

Senator Andrzej Kobiak:
Rozwijając pytanie, które przed chwilą zadał pan se-

nator, dotyczące szkód powodowanych przez zwierzynę, 
ja chciałbym opowiedzieć o konkretnej sprawie. Sam pró-
bowałem to w jakiś sposób wyliczyć. Być może to nie jest 
precyzyjne… Uważam, że bobry niszczą rocznie kilkaset 
tysięcy drzew. A zatem w skali czterech, pięciu lat to jest 
około miliona drzew. Czy jest to liczba, o której warto… 
Chciałbym powiedzieć, że w Polsce około miliona kasz-
tanowców… W związku z tym mówimy tutaj o liczbach 
naprawdę istotnych.

(Brak nagrania)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
Ministerstwie Środowiska 
Janusz Zaleski:
Bardzo dziękuję. To są świetne pytania, ale pewnie 

byśmy nie skończyli do wieczora, gdybyśmy je rozwinęli. 
Jedno z przyjemnością przekazałbym panu prezesowi agen-
cji, który jest tutaj z nami, a mianowicie pytanie o politykę 
agencji w kwestii przekazywania gruntów. Ale zanim to 
zrobię, spróbuję…

Po kolei. Co począć z gruntami, które faktycznie są 
lasami, ale nie figurują w ewidencji? Trzeba odpowiedzieć 
na pytanie, dlaczego właściciele sami tego nie zgłaszają. 
Odpowiedź jest taka: przeklasyfikowanie kosztuje chyba 
około 800–1000 zł za hektar, więc musieliby ponieść te 
koszty. To po pierwsze.

Po drugie, być może mając w perspektywie inne prze-
znaczenie tych gruntów, wiedzą, że jeżeli przekształcą je 
w las, to późniejsze wyłączenie lasu z produkcji rolnej jest 
bardzo trudne. I bardzo dobrze, bo w ten sposób chronimy 
w Polsce lasy. Jeśli posiada się grunt, który jest rolą, to 
znacznie łatwiej jest go odrolnić. Kwestie podatkowe są 
tutaj minimalne, bo las do czterdziestu lat nie jest opodat-
kowany. Rola, najczęściej jest to szósta czy piąta klasa, 
też nie jest opodatkowana. Głównym elementem w moim 
przekonaniu jest brak funduszy na dokonanie zmian ewi-
dencyjnych. Gdyby był specjalny program wspierany przez 
rząd ze środków unijnych, to pewnie ten proces mógłby 
szybciej ruszyć.

Co do mapy… Pan senator powiedział, że zwiększenie 
lesistości to jest wymóg unijny. Nie, to jest nasza oryginalna 
polska koncepcja z 1994 r., kiedy to powstał „Krajowy 
program zwiększania lesistości”. Rząd postanowił wówczas 
poziom lesistości podnieść, dorównać…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
…a w zasadzie zbliżyć go do średniej europejskiej, 

która jest wyższa – wynosi 35%. Gdybyśmy mieli chociaż 
te 30%… W związku z tymi potrzebami została opraco-
wana… To była bardzo poważna praca wykonana przez 
Instytut Badawczy Leśnictwa, który przygotował mapę, 
na której zaznaczone były obszary wymagające zalesienia 
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Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Bardzo proszę.

Wiceprezes 
Agencji Nieruchomości Rolnych 
Sławomir Pietrzak:
Wysoka Komisjo, chciałbym się najpierw odnieść 

do wcześniejszych uwag odnośnie do zbilansowania… 
Agencja na każdym kolejnym z czterech etapów projektu 
zwanego „Krajowym programem zwiększania lesistości” 
miała określone uwarunkowania prawne, które jej pozwa-
lały na większe bądź mniejsze możliwości przekazywania 
gruntów. Powiem tak. Krajowy program zwiększania lesi-
stości został podzielony na cztery etapy i do każdego etapu 
agencja musiała się przygotowywać. Podczas pierwszego 
etapu, który był określony na lata 1995–2000, agencja prze-
kazała 111 tysięcy ha gruntów, z tego 70 tysięcy ha to były 
grunty agencji, a 41 tysięcy ha to były grunty niestanowiące 
własności Skarbu Państwa. Do zakończenia akcji, czyli do 
końca 2010 r., agencja zaoferowała Lasom Państwowym 
181 tysięcy ha gruntów, z czego Lasy Państwowe przyjęły 
od agencji ponad 152 tysiące. Taki jest, powiedziałbym, 
zbilansowany wynik tej akcji od 1995 r.

Ponieważ padło pytanie, co dalej, chciałbym powie-
dzieć… Jeden z senatorów powiedział, że ziemia agencji, 
że tak powiem, leży odłogiem. Co agencja zamierza zro-
bić… Chciałbym powiedzieć, że na dzisiaj mamy dawa-
ne grunty, które są nie do końca rozdysponowane, to jest 
298 tysięcy ha, z czego przygotowane pod zalesienie są 
33 tysiące 292 ha.

Z ciekawości, jakich to dotyczy regionów… Wiadomo, 
gdzie mamy największe skupiska lasów. Gdyby te 33 tysią-
ce ha przypisać poszczególnym regionom… Na przykład 
warmińsko-mazurskie – 3 tysiące 800; pomorskie – 3 ty-
siące 347; opolskie – 1 tysiąc 272. Największe połacie 
przygotowane do zalesienia jest w województwie zachod-
niopomorskim, gdzie ten program będzie realizował oddział 
terenowy agencji w Szczecinie, i to jest 11 tysięcy 906 ha. 
Bardzo ważną pozycję ma również Dolny Śląsk – oddział 
wrocławski przygotował ponad 10 tysięcy ha pod ewentu-
alne zalesienie. Jak to się ma do całego zasobu, o którym 
mówił pan senator, że leży i nie jest do końca rozdyspo-
nowany? Na te 298 tysięcy ha, które są do dalszego roz-
dysponowania, wieloletnie odłogi stanowią 29 tysięcy ha, 
wspomniana już wielkość przeznaczona pod zalesienie to 
33 tysiące ha, 12 tysięcy jest pod budownictwo, działal-
ność usługową i inne cele, takie jak rekreacja czy ochrona 
przyrody, a 17 tysięcy ha stanowią inne grunty, które się 
nie nadają do zagospodarowania. Mam tutaj opis: urwiska, 
skarpy oraz grunty podmokłe i zakamienione.

Jaka jest koncepcja na dzisiaj? Koncepcja jest taka, 
że… 9 grudnia zeszłego roku weszła w życie ustawa, która 
reguluje niejako od nowa pewne zadania, jakie ma Agencja 
Nieruchomości Rolnych, i która troszkę ogranicza dzia-
łanie, jeżeli chodzi o przekazywanie gruntów. Ona daje 
delegację staroście, który… Na wniosek agencji starosta 
może przekazać grunty na rzecz Lasów pod warunkiem, że 
to się mieści w koncepcji planu przestrzennego zagospoda-

takie jak odłowy czy przesiedlania. Po prostu musimy się 
nauczyć z bobrem żyć.

Jak odrolnienie wpływa na wielkość gruntów do zale-
sień? Możliwość odrolnienia, która…

(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Niekonieczność 
odrolnienia…)

Tak, to mamy już dwa czy trzy lata pod rządami ustawy. 
Otóż w moim przekonaniu to nie ma większego wpływu 
na wielkość gruntów przeznaczanych pod zalesienia, bo to 
dotyczy gruntów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie 
dużych aglomeracji miejskich czy miast. Właściciele takich 
gruntów nigdy nie przewidywali, że one będą zalesione, 
czekając na jakiś obrót wydarzeń, na zmiany w planie za-
gospodarowania. Myślę, że oni nigdy nie liczyli się z tym, 
że te grunty mogą być zalesione, a raczej oczekiwali na 
wzrost ich wartości w czasie. Tak że w moim przekona-
niu ta ustawa nie wpływa na możliwość realizacji progra-
mu zwiększania lesistości, ale jest, co chyba jest ważne, 
satysfakcjonująca dla właścicieli. Nie będąc negatywna 
w skutkach dla przyrody, a będąc źródłem satysfakcji dla 
właścicieli… Myślę, że nie jest to rozwiązanie złe. Gorzej 
gdyby dotyczyło to lasów. Prawda? Jesteśmy przeciwni 
takim automatycznym wyłączeniom.

Pytanie o to, co uwiera Lasy Państwowe… To, co uwie-
ra Lasy Państwowe, powinno uwierać i ministra środowi-
ska jako nadzorującego. Myślę, że to, o czym mówiłem, 
czyli stan ciągle trwającego, czasem pełzającego, a czasem 
wybuchającego większym płomieniem konfliktu z prze-
mysłem drzewnym, który objawia się czasem pikietami 
pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, to jest kwestia 
do rozwiązania.

Dalej, należałoby pomyśleć… Rozpoczęliśmy już w po-
przedniej kadencji prace nad zmianą ustawy o lasach. Jest 
kilka punktów do zmiany w dotychczasowych przepisach. 
Ta ustawa ma już dwadzieścia lat i bardzo dobrze się spraw-
dzała, ale wymaga zmian. Na przykład dzisiaj nie do przy-
jęcia jest fakt, żeby począwszy od najniższego stanowiska 
zatrudniano w Lasach na zasadzie powoływania, co się 
wiąże z niestabilnością zatrudnienia, z tym, że każdego 
człowieka można natychmiast odwołać bez podawania 
przyczyn. To chcielibyśmy zmienić, tutaj jest również pełna 
akceptacja związków zawodowych. Chcielibyśmy uregu-
lować do końca kwestię mieszkań, mieszkań służbowych. 
Lasy Państwowe próbują to zrobić już od lat kilkunastu, 
ale problem nie jest do końca rozwiązany.

Również to, co podnoszono wielokrotnie, to znaczy kwe-
stia większej partycypacji Lasów Państwowych w przycho-
dach budżetu. Dzisiaj Lasy Państwowe płacą podatek leśny 
gminom, płacą VAT. Rozważana jest możliwość – minister 
Korolec o tym mówił – wprowadzenia podatku CIT, podatku 
dziewiętnastoprocentowego płaconego od zysków, a więc 
nieniszczącego finansów Lasów Państwowych tak, jak zakła-
dała to ubiegłoroczna propozycja włączenia Lasów do…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, to już prawie dwa lata, propozycja z 2010 r.
…do sfery finansów publicznych, co byłoby dla tej 

dobrze przecież pracującej instytucji zabójcze.
Pani Przewodnicząca, jeśli można prosić pana prezesa 

agencji nieruchomości o uzupełnienie w kwestii gospodarki 
gruntami…
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przejściowy na regulowany obrót ziemią państwową. Traktat 
akcesyjny zakładał… Myśmy wynegocjowali ten okres 
przejściowy do 2016 r. Z pozycji patrioty zależałoby nam na 
tym, żeby dostęp do tej ziemi był, powiedziałbym, jak naj-
szybszy, jak najlepszy po to, żeby zdążyć przed dopływem 
świeżego kapitału, który może nam troszeczkę namieszać. 
Mówiąc poważnie… Chciałbym powiedzieć, że w Polsce 
jest 15 milionów ha użytków rolnych. Agencja ma w zasobie 
10%, bo mamy 1 milion 500 ha. Agencja nie jest zatem, 
że tak powiem, tym czynnikiem, który może powodować 
zmianę struktury obszarowej, ponieważ mamy tylko 10% 
całego areału użytków rolnych. Przy czym tempo sprzeda-
ży, tak jak powiedziałem, to jest 1%, czyli w przybliżeniu 
150 tysięcy… Jeśli się to policzy, o to pani senator pytała, 
to wychodzi, że agencja powinna trwać jeszcze i dziesięć 
lat. Zakładamy, że nie ma woli… Istnieje teraz taki trend, 
żeby robić wszystko, aby dostęp do zakupu był ułatwiony. 
Jak wspomniałem wcześniej, decyzja Komisji Europejskiej 
mówiąca o tym, że w latach 2012–2013 możemy stosować 
preferencje, czyli dopłaty do kredytu po to, żeby niejako 
zza kulis ułatwić polskiemu rolnikowi zakup ziemi… To 
wymusza na nas odpowiednie tempo. Chodzi o to, żeby 
wykorzystać bonus, jakim są te preferencje. Ale to są tylko 
dwa lata. Lata 2014, 2015 i 2016 będą testem prawdy.

Słuchałem państwa wcześniejszej dyskusji i myślę, że 
nic by się nie stało, gdyby na przykład… Być może nale-
żałoby zwiększyć wielkość areału, który powinna agencja 
przygotować pod kątem zalesienia. My jesteśmy świadomi 
tego, że to jednak jest las i on będzie istniał długo, dłu-
go po nas. Tak jak powiedziałem… Ustawodawca, który 
wprowadził zmianę w naszej ustawie, która weszła w życie 
9 grudnia, spowodował, że ścieżka, po której swobodnie 
możemy się poruszać i dążyć w kierunku przekazywania 
areałów, troszeczkę się utrudniła. Powiem wprost, agen-
cja od dwóch lat została niejako wmontowana… jest jed-
nym z udziałowców budżetu, gdzie fiskalizm jest rzeczą 
nadrzędną – my musimy oddać ileś tam pieniążków panu 
ministrowi Rostowskiemu. Ten ustawodawca przewidział, 
że być może lepiej będzie sprzedać zamiast przekazać. I tu 
jest konflikt: misyjność czy prospołeczność tego gruntu 
powinna być rzeczą nadrzędną nad wartością rynkową? 
Wysokiej Izbie przekazuję tę dygresję…

Odpowiadając na pytanie pani senator, jak długo agen-
cja będzie trwała… Nie wiem. Ja tylko określiłem, jakie 
są warunki brzegowe, w których dzisiaj agencja działa. 
Jak się zachowa kapitał po 2016 r., nie wiemy. Czy będzie 
miało miejsce wysysanie resztek tych gruntów na podsta-
wie rzucenia jakiejś tam kwoty, także nie wiemy. Robimy 
symulacje…

Kończąc, chciałbym powiedzieć, że wpływ agencji na 
rynek ziemi został tutaj niejako wyolbrzymiony. To nie 
jest tak. Co roku zmienia się właściciel ziemi. Chodzi o to, 
że od 125 do 140 tysięcy ha agencja daje na rynek, a od 
250 do 300 zmienia właściciela na rynku prywatnym. My 
jesteśmy zatem jednym z trzech… Stanowimy być może 
1/4 udziałowców tego obrotu. W związku z tym pewne 
zjawiska, jakie występują w związku z łączeniem dużych 
areałów, mają miejsce po stronie rynku prywatnego. Stąd 
w tej chwili jest projekt, żeby zwiększyć gospodarstwa 
rolne po to, żeby… Chodzi o to, żeby spowodować, aby 

rowania. I to jest pewne zawężenie możliwości, ponieważ 
wcześniej, do końca stycznia 2010 r., ta delegacja prawna 
była łagodniejsza. Stąd cała ta operacja przekazywania 
gruntów była dla nas, powiedziałbym, bardziej możliwa 
do realizacji.

Cóż mogę powiedzieć… Z naszej strony jest pełna 
otwartość w tym zakresie. Jak mówił pan minister… To, 
co jest wyznaczone, grunty pod zalesienie, które niejako 
leżą na półce i czekają… Ich struktura zarówno dla nas, po-
wiedziałbym, nie jest korzystna, jak i dla Lasów, ponieważ 
jest ona oparta na bardzo dużej liczbie drobnych obszarów, 
które często znajdują się, załóżmy, poza obszarem dużych 
terenów leśnych i niekoniecznie stanowią przydatny teren 
pod zalesienia. Ale to wynika, powiedziałbym, z resztek 
tego, co mamy w zasobie.

Gwoli informacji… W tej chwili agencja dysponuje 
1 milionem 900 tysiącami ha, 1,5 miliona jest w dzierża-
wie. Sprzedaż planujemy na poziomie z roku ubiegłego 
– 140 tysięcy ha. Przekazujemy ziemię również na inne 
cele, nie tylko pod zalesienie. Te 33 tysiące ha są w ofer-
cie. W przypadku, kiedy zaistnieje taka potrzeba, agencja 
będzie robiła wszystko, żeby projekt zwiększania lesistości 
mógł być również przez nas realizowany. To wszystko, 
dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Po wysłuchaniu tego, co pan mówił, chciałabym zapy-

tać: na ile jeszcze lat macie roboty z tymi gruntami?

Wiceprezes 
Agencji Nieruchomości Rolnych 
Sławomir Pietrzak:
To pytanie jest dosyć popularne, co jakiś czas takie py-

tanie trafia do agencji. Chciałbym powiedzieć, że agencja 
działa dwadzieścia lat i zaczęła na początku od wielkości 
rzędu 4,7 miliona ha jako pokłosie zmian ustroju w Polsce. 
Dużo w kwestii sprzedaży ziemi przyspieszył system do-
płat obszarowych, czyli wejście Polski do Unii, było 2,4… 
Wchłanialność rynku jest jednak uzależniona od wielu czyn-
ników, niestety samymi dopłatami obszarowymi nie można 
zakupić ziemi. Chciałbym powiedzieć, że ceny gruntów, 
które są oferowane przez agencję, i tak są niższe średnio 
o 2 tysiące od ceny za hektar gruntu, który jest na rynku 
prywatnym. W związku z tym jest to pewien bonus, który 
trzeba wykorzystywać. I robimy to. To właściwie dzięki 
staraniom agencji udało się uzyskać zgodę Unii Europejskiej 
na przedłużenie dotyczące preferencji do kredytów na lata 
2012–2013, ale wchłanialność rynku jest na poziomie 120–
140 tysięcy ha. Co jest tego miernikiem? Miernikiem jest 
to, że skuteczność przetargów jest na poziomie 10–18%, co 
znaczy, że ten sam areał pięć razy poddaje się weryfikacji 
w przetargu. Niestety różne bariery powodują, że te prze-
targi nie wchodzą w stadium realizacji.

Jak długo? Nie wiem. Ja powiem tak, Pani Senator. 
Obserwując od wielu lat, bo pracownikiem agencji je-
stem od siedmiu lat, ten bardzo skomplikowany proces… 
Chciałbym przypomnieć, że w 2016 r. kończy się okres 



w dniu 14 lutego 2012 r. 9

nymi wśród obszarów leśnych albo w obszarach łąkowych, 
i które właściwie dla pana prezesa są tylko i wyłącznie 
uciążliwością. Dla środowiska, dla zwierząt są to typowe 
remizy, a dla gospodarki wodnej… Różnych dobrodziejstw 
w tych drobnych obszarach leśnych jest więcej. Pan pre-
zes w rzeczywistości nie może tych gruntów przekazać na 
przykład Lasom Państwowym, a Lasy Państwowe prawdo-
podobnie nie chciałyby nawet ich wziąć, ponieważ kwestia 
prowadzenia gospodarki leśnej na obszarze dwuarowym 
jest co najmniej problematyczna…

(Głos z sali: Tak jest.)
…szczególnie jeśli do tego obszaru nie ma żadnego 

dojazdu. Być może należałoby po prostu przekazać je 
gminom, uznać je za obszary leśne, zobowiązać do ich 
zachowania i zdjąć z pana ten obowiązek. Gmina z kolei 
mogłaby się szczycić tym, że dobrze działa dla poprawy 
środowiska naturalnego na swoim terenie. Czy dobrze ro-
zumuję w tej sprawie?

Wiceprezes 
Agencji Nieruchomości Rolnych 
Sławomir Pietrzak:
Panie Senatorze, przecież wiadomo, że ma pan rację…
(Wesołość na sali)
…tylko że ja nie mogę przekraczać swojej legitymacji 

kompetencyjnej. Chciałbym powiedzieć, że jestem wy-
najętym przez ministra rolnictwa człowiekiem, który ma 
tutaj przedstawić określoną sytuację agencji w kontekście 
aktualnego statusu prawnego agencji. Przy czym chciał-
bym to złagodzić poprzez tę laurkę, opowiedzenie o tym, 
co żeśmy wcześniej zrobili. Wyniki z roku na rok były 
coraz mniejsze, ale w obronie powiedziałem, żeśmy dali 
te 152 tysiące… Mówienie, że mamy 33 tysiące… Pan to 
podchwycił i powiedział: hola, hola, te 33 tysiące to jest 
tylko zapis na papierze. Słusznie pan zauważył, że jest to, 
że tak powiem, spam obszarowy, który nie jest wygodny do 
przejęcia przez Lasy, o czym wszyscy tutaj wiemy. Pytany, 
co z tym zrobić… Ja jestem za, tyle że ja mogę to mówić 
jako Pietrzak, jako osoba prywatna. Ja nie mogę łamać 
dopiero co wprowadzonej świeżej ustawy.

Senator Andrzej Grzyb:
Tym, co powiedziałem, chciałem tylko i wyłącznie uła-

twić panu prezesowi myślenie...
(Wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych Sławomir 

Pietrzak: A to dziękuję bardzo.)
…panu ministrowi też, i zasugerować rozwiązanie, któ-

rego inicjatorami moglibyśmy być na przykład my jako 
komisja we współpracy z panem ministrem. Agencja rolna 
Skarbu Państwa nie poniosłaby jakiegokolwiek uszczerbku 
i tak naprawdę to powinna takiemu myśleniu tylko i wy-
łącznie przyklasnąć.

Wiceprezes 
Agencji Nieruchomości Rolnych 
Sławomir Pietrzak:
Wydaje mi się… Nie będąc wyposażonym w delegację 

od pana ministra rolnictwa, powiem tak. Jest zapowiedź, 

określona liczba rolników zdążyła przed 2016 r. doposażyć 
areał tak, żeby sprostać konkurencji BRIC, czyli Brazylii, 
Rosji, Indii i Chin – „bryk”, jak ja to zawsze mówię… 
Oni się szykują z dużą ofensywą, ale to już wychodzi poza 
temat tego spotkania.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Będziemy mieli okazję, może za rok, zobaczyć, jak 

państwo gospodarują. Może na razie temat agencji, jeżeli 
nie będzie pytań, zamkniemy.

Bardzo proszę, pan senator Grzyb.

Senator Andrzej Grzyb:
Dziękuję, Pani Przewodnicząca
Ja chciałbym nie zamykać tego tematu…
(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Bardzo proszę.)
…i spróbować poprosić pana prezesa o pewne oświad-

czenia związane z jego wypowiedzią, ale i z wypowiedzią 
pana ministra.

Zacznijmy od tego oświadczenia. Z tego, co pan mówi, 
ale i z tego, co myśmy już wcześniej wiedzieli, wynikało-
by, że konieczna jest praca ustawodawcza. Czy to, co pan 
mówi, trzeba rozumieć tak, że trzeba byłoby znowu zmienić 
ustawę w ten sposób, aby obrót w kierunku możliwości 
zalesiania gruntów był łatwiejszy? Czy pan tak sugerował 
w swojej wypowiedzi?

Wiceprezes 
Agencji Nieruchomości Rolnych 
Sławomir Pietrzak:
Ja sugerowałem to, że… Mówiłem o tym, że na mocy 

aktualnego stanu prawnego to, co mamy dzisiaj w dyspozy-
cji, czyli te 33 tysiące ha, to jest areał zebrany do kupy opar-
ty na bardzo dużej liczbie małych działek. Chcąc stwierdzić 
większą przydatność pod kątem tego, co pan minister mó-
wił, być może należałoby, chcąc uzyskać efekt, o którym 
pan senator mówi… Być może na podstawie tej ustawy… 
My możemy przekazać tylko wtedy, kiedy starosta stwier-
dzi, że w programie przestrzennego zagospodarowania ma 
to przewidywane pod zalesienie. I w związku z tym my 
dajemy zgodę. Mówimy o tym areale 33 tysięcy ha.

(Senator Andrzej Grzyb: Wychodzi na to, że gdyby jednak 
doprowadzić do drobnej w gruncie rzeczy zmiany ustawy, 
to przekazywanie gruntów byłoby łatwiejsze i niejako z zy-
skiem dla lesistości kraju. Czy tak można to rozumieć?)

Jak rozumiem, Lasy Państwowe mają określoną defini-
cję terenu, który jest im najbardziej przydatny.

(Senator Andrzej Grzyb: Zostawmy definicję.)
Ja tutaj nie chcę wchodzić w kompetencje pana mi-

nistra.

Senator Andrzej Grzyb:
Ja spróbuję jeszcze pana dopytać w tej sprawie. Otóż 

agencja rolna posiada w swoich zasobach obszary drobne 
– nieraz są to, nie wiem, obszary jednoarowe, dwuarowe 
– które w gruncie rzeczy są właśnie lasami, tyle że położo-
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Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję.
Panie Ministrze, proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Zaleski:
Dziękuję.
Panie Senatorze, w materiałach, które państwo mają, 

pokazana jest taka wielkość: 9 m3 drewna przyrastającego 
co roku na każdym hektarze polskich lasów. Z rozmaitych 
przyczyn nie da się tego bezpośrednio przeliczyć. Wyszłoby 
na to, że mamy 72 miliony m3 przyrostu… Prawda jest taka, 
że znaczna część, około 35% przyrostu rocznego, czyli 
masy drzewnej, której co roku przybywa w wyniku foto-
syntezy, odkładania się drewna… Około 35% pozostawiane 
jest dla przyszłych pokoleń, pozostaje niewykorzystywane. 
To jest wielkość, która jest dobrą przeciętną europejską. 
Mamy kraje, w których pozyskuje się 30% przyrostu, ale 
mamy też takie kraje, w których pozyskuje się prawie 100% 
przyrostu. Jak rozumiem, pytanie pana senatora dotyczy 
tego, czy ta ewentualna dodatkowa ilość drewna mogłaby 
uspokoić rynek, dać oddech polskiemu przemysłowi drzew-
nemu, a w domyśle – spowodować również spadek cen. 
To jest ten problem, o którym mówiłem, przewagi popytu 
nad podażą. Jeśli popatrzymy na inne kraje, w których ten 
przyrost jest eksploatowany, wykorzystywany w stopniu 
większym niż w Polsce, nie ma ich wiele, to zwłaszcza kraje 
skandynawskie… Można powiedzieć, że byłoby to moż-
liwe, ale nie można tego zrobić z dnia na dzień, z roku na 
rok. Las rośnie sto i więcej lat zanim dojrzeje, planowanie 
leśne w najkrótszym wymiarze jest dziesięcioletnie. Trzeba 
by wówczas w taki sposób zmienić plany dziesięcioletnie, 
żeby pozyskanie drewna było większe. Pojawia się jednak 
pytanie natury społecznej, politycznej i przyrodniczej: czy 
rzeczywiście trzeba to zrobić? Jeżeli w taki sposób gospo-
darowaliśmy nie tylko siedemdziesiąt czy sześćdziesiąt 
ostatnich lat, ale również i przed wojną, powiększając 
w spokojnym rytmie zasoby drzewne, to czy warto w tej 
chwili przyspieszać i zwiększać pozyskanie? Teoretyczna 
możliwość na pewno jest, bo z samych procentów… Jeżeli 
będziemy pozyskiwać nie 65% przyrastającego, ale 75%, 
to i tak 30% będzie się odkładało. Proszę jednak zważyć na 
to, że to będzie groziło… następstwem tego kroku będzie, 
optycznie rzecz ujmując, zanikanie znacznych powierzchni 
lasów. Czy społeczeństwo będzie się na to godziło? My 
będziemy mieć świadomość tego, że takie działanie jest 
dopuszczalne i że nie narusza naszych zasobów, będzie-
my to po prostu wiedzieć, ale nie wiem, jaki byłby odbiór 
społeczny takiego faktu.

Proszę także zauważyć, że pomimo tego, iż i w Polsce, 
i w Europie, powierzchnia lasów zwiększa się co roku… 
Europa jest jedynym kontynentem, na którym powierzchnia 
lasów się zwiększa, ale mimo tego przeszło 50% społe-
czeństw europejskich jest przekonane, że lasy europejskie są 
niszczone, że ich powierzchnia się zmniejsza. Obawiałbym 
się zatem polityczno-społecznego ryzyka związanego ze 
zwiększeniem pozyskania.

że żeby zdążyć… Któregoś dnia pojawiła się taka wypo-
wiedź pana ministra Sawickiego. Uważam, że jest to jego 
oficjalny pogląd, tak że ja nie złamię żadnej, powiedział-
bym, dyscypliny lojalnościowej, mówiąc o tym. Jeżeli na 
przykład w przetargach ograniczonych rolnicy nie wypo-
wiedzą się pozytywnie co do jakiegoś areału, to będzie 
on przekazywany na rzecz innych form wykorzystania: 
czy samorządom, czy… Być może to jest ścieżka, którą 
państwo możecie pójść. Po co agencji otrzymywanie tam 
nadzoru? Przecież utrzymanie ludzi… To wymaga nadzo-
ru właścicielskiego, to jest więc kosztowna impreza. Być 
może takie rozwiązanie, żeby te małe obszary leśne były, 
o czym mówił pan senator, przekazywane… Dla agencji to 
jest tylko niepotrzebny zasób nienadający się do dalszego 
rozdysponowania.

(Senator Andrzej Grzyb: Dla dobra środowiska, krajo-
brazu i wartości tej gminy.)

Zgadzam się. Stąd pytanie pani przewodniczącej, jak 
długo chcemy się tym zajmować, było niejako z podtek-
stem… Ja uważam, że sugestia pana senatora jest słuszna, 
ale, jak mówię, nie mogę przekraczać swoich kompetencji. 
Nie mogę być inicjatorem poprawki, zmian w dopiero co 
wprowadzonej, świeżej, naszej ustawie. Ale według mnie 
to jest rozsądne.

(Senator Andrzej Grzyb: Bardzo dziękuję. Pani 
Przewodnicząca, jeśli pani pozwoli, to jeszcze jeden mały 
komentarz, a potem jedno pytanie.)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Pozwalam.
Bardzo proszę.

Senator Andrzej Grzyb:

Otóż mamy w Polsce jeszcze jeden gatunek obsza-
rów leśnych. To są obszary leśne czasowe i one także 
częściowo znajdują się w areałach agencji rolnej Skarbu 
Państwa, ale nie tylko. To są obszary rolne, na których nie 
prowadziło się gospodarki rolnej i samoistnie pojawił się 
las. Jest to brzezina, sosna dzika… To nie są wcale małe 
obszary. Państwo, jadąc drogą, mogą niekiedy zauważyć 
takie obszary. One są bardzo szanowane przez zwierzy-
nę, ponieważ to jest dobra remiza dla zwierząt leśnych. 
Wiem, że w żadnej ewidencji tych obszarów nie ma i być 
nie może z powodów, o których już tutaj była mowa. 
Gdyby zostały raz wprowadzone do ewidencji, to musia-
łyby zostać lasami na zawsze. A gdyby ktoś chciał jednak 
podjąć gospodarką rolną na tym terenie… Wylesienie lasu 
czasowego nie jest problemem, las po prostu tam wyrósł, 
tak się zdarzyło.

I teraz pytanie do pana ministra, ale niedotyczące lasów 
czasowych. Szanowny Panie Ministrze, prawdą jest – i chy-
ba to nie jest sytuacja najlepsza – że ta lesistość zwiększa 
się w naszym kraju zbyt powoli. Proszę udzielić nam in-
formacji w sprawie przyrostu masy drzewnej w lasach. 
I pytanie do tego: czy bez szkody dla stanu naszych lasów 
można zwiększyć pozyskiwanie drewna w tych lasach i czy 
to jest wskazane?
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Senator Alicja Zając:
Chciałabym zapytać, na jakim etapie jest realizacja pro-

gramów związanych z retencjonowaniem wody.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Janusz Zaleski: Może odpowie pan dyrektor Furmański, 
ponieważ Lasy są beneficjentem tych dwóch znakomitych 
programów.)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Bardzo proszę.

Zastępca Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych 
Grzegorz Furmański:
Pani Przewodnicząca! Szanowna Komisjo!
Programy retencyjne są dwa: jeden dotyczący terenów 

nizinnych i drugi dotyczący terenów górskich. Dodatkowo 
jeszcze jest trzeci program, tak zwany poligonowy, doty-
czący oczyszczenia terenów powojskowych z niewypałów, 
niewybuchów itp.

Jeżeli chodzi o retencję nizinną, to wartość programu… 
Całkowita wartość tego programu to prawie 200 milio-
nów, z tego w granicach 135 milionów to dofinansowanie 
ze środków, umownie nazwijmy, unijnych. Ten program, 
jeżeli chodzi o realizację inwestycji, planowo powinien 
zakończyć się do roku 2012, a w roku 2013 powinno na-
stąpić jego końcowe rozliczenie. W związku z licznymi 
niejasnościami dotyczącymi przede wszystkim prawa 
zamówień publicznych, a także z tego względu, że jest 
to jeden wielki projekt i realizacja tak dużego projektu 
nastręcza wiele trudności związanych choćby z ocenami 
oddziaływania na środowisko czy z sumowaniem wartości, 
bo zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami szacujemy wartość 
zamówienia dla całego projektu, występują utrudnienia, 
jeśli chodzi o jego realizację. Niemniej jesteśmy już po 
wszelkich wewnętrznych uzgodnieniach i z Ministerstwem 
Środowiska, i z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, 
i z narodowym funduszem. Program ten nie jest zagrożony 
i będzie zrealizowany. W tej chwili, w pierwszej połowie 
roku 2012, rozstrzygane są przede wszystkim postępowania 
przetargowe. Spodziewamy się, że jeżeli chodzi o zadania 
inwestycyjne, to w granicach 90% powinny być zrealizo-
wane w roku 2012. W przypadku niektórych może nastąpić 
poślizg do roku 2013, co jednak nie jest zagrożeniem dla 
realizacji programu.

Jeżeli chodzi o program retencji górskiej, to jego re-
alizacja jest w tej chwili w granicach, ja tak to oceniam, 
30–40%, przy czym w tym projekcie mamy o jeden rok 
dłuższe programowanie, w związku z tym nie jest on za-
grożony.

Te programy zostaną zrealizowane. Ostatnio, tak jak 
już wspomniałem, poczyniono wiele uzgodnień, wyja-
śnień. Podkreślić należy, że pieniądze z programów POIS 
są, powiedziałbym, środkami trudnymi, bardzo trudnymi 
i wszystkie strony winny dołożyć należytej staranności, 
to jest zarówno instytucja zarządzająca, jak i wdrażająca 
oraz pośrednicząca… Wszystkie te instytucje dokładają 

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję.
Ad vocem jeszcze pan senator Grzyb.

Senator Andrzej Grzyb:
Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca.
Ponieważ oczekiwałem właśnie takiej odpowiedzi, po-

zwoli pan minister, że będę kontynuował, wchodząc niejako 
w dyskusję z wypowiedzią, jaką pan minister przed chwilą 
tutaj wygłosił. Otóż oczywiście tak by się stało, gdyby na-
stąpiło radykalne podejście do sprawy. Ale jeśli podejść do 
tego bardzo rozsądnie – chodziłoby na przykład o 2–3% – 
pamiętając o tym, że w obszarach leśnych następuje w cyklu 
rocznym, no może półtorarocznym, odtworzenie lasu, to owo 
zwiększenie masy drewna pozyskiwanego w celach przemy-
słowych, czyli dla dobra nie tylko przemysłu meblarskiego, 
nie wpłynęłoby, moim zdaniem, na tego rodzaju społeczną 
niechęć, o której pan mówił na końcu swojej wypowiedzi.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Zaleski:
Jeśli można, Pani Przewodnicząca, do tego pytania pana 

senatora… Oprócz tego, że masy drzewnej nam przybywa, 
że przyrost odkładający się jest co roku i jest duży, to mamy 
coraz większe ograniczenia, jeśli chodzi o gospodarkę le-
śną. Mamy przecież Naturę 2000. My nie mamy jeszcze 
własnych szacunków, ale są szacunki niemieckie, które 
mówią, że na leśnych obszarach naturowych pozyskanie 
będzie ograniczone o około 20%. To jest pierwszy powód 
zmniejszenia naszych możliwości.

Drugi jest związany z tym, że w lasach europejskich, 
w polskich również, zostawiamy coraz więcej drewna niewy-
korzystanego, drewna martwego. Jest taki powszechny trend 
– organizacje ekologiczne się tego domagają i najczęściej 
te ich postulaty są realizowane – żeby zostawiać od 5 do 
10% drewna martwego lub też od 5 do 10% powierzchni 
w ogóle bez użytkowania. Te dwa zbliżone do siebie trendy 
powodują, że ilość drewna, które możemy przeznaczać do 
wycięcia, na rynek, zmniejsza się. Uważam, że powinniśmy 
odbyć bardzo szeroką społeczną i polityczną debatę właśnie 
na ten temat: ile drewna mogą polskie lasy dostarczyć…

(Senator Andrzej Grzyb: Bezpiecznie…)
…bezpiecznie dla swojego stanu, po to żeby realizować 

postulat zrównoważonego rozwoju? Przyroda jest czymś 
niezmiernie ważnym, ale równie ważny w kontekście zrów-
noważonego rozwoju jest rozwój przemysłu, zwłaszcza 
przynoszącego nam takie korzyści.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
I pani przewodnicząca Alicja Zając.
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Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Później?
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Tak, na koniec.)
Dobrze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Zaleski:
Ja dosyć ogólnie poruszyłem już kwestię relacji między 

pozyskaniem a obejmowaniem ochroną w ramach sieci 
Natura 2000 coraz większych obszarów lasów. Ten proces 
już się zakończył. Natury 2000 mamy w lasach tyle, ile 
mamy i więcej jej nie będzie – 38%. Nie wiemy jednak 
dokładnie, jak się to przełoży na spadek pozyskania. Że 
jakiś spadek będzie, jest więcej niż pewne. Mamy blisko 
tysiąc obszarów naturowych rozmaitego rodzaju i dla tych 
obszarów będzie musiał zostać sporządzony plan zadań 
ochronnych. I dopiero z tego planu będziemy mogli się 
dowiedzieć, jakie ograniczenie nałoży to na gospodarkę 
leśną. Dziś mamy kilkanaście zaakceptowanych i formalnie 
wprowadzonych planów zadań ochronnych, więc mówienie 
na tej podstawie o całości byłoby zdecydowanie przedwcze-
sne. Ja mogę tylko powtórzyć, że… Wartość 20% z danych 
niemieckich, którą podawałem, także nie opierała się na 
już istniejących planach tylko na niemieckich szacunkach. 
Przyjmijmy, że nasi zachodni sąsiedzi są bardzo precyzyj-
ni i być może ta liczba w jakimś stopniu oddaje wartość 
spadku tego pozyskania.

(Głos z Sali: Zmniejszenie o 20%…)
Tak.
(Głos z sali: Pozyskiwanie w czasie lęgowym…)
To jest jeszcze inna kwestia, również bardzo trudna. 

Bardzo wiele interpretacji dyrektywy ptasiej i obowiązu-
jącego prawa unijnego mówi o tym, że w okresie lęgowym 
należy wstrzymać się od prac leśnych. Gdybyśmy chcieli to 
wprowadzić literalnie, to od marca do sierpnia, bo w tym 
okresie legną się rozmaite gatunki ptaków, a w lesie ptaków 
jest co niemiara, musielibyśmy wstrzymać pozyskanie, 
co z kolei, nie da się ukryć, na pewno nie byłoby na rękę 
przemysłowi drzewnemu, ale i Lasom, bo zakłócałoby 
równomierność prac leśnych. Nadal szukamy rozwiązań 
pozwalających w sposób zgodny z unijnymi przepisami 
ten problem rozwiązać.

Jeśli chodzi o podatek CIT, to wprowadzenie go w od-
niesieniu do Lasów Państwowych wymagałoby rzeczywi-
ście stosunkowo niewielkich… Chodzi wręcz o zmianę 
kilku sformułowań w ustawie o podatku dochodowym. 
Można je zmienić. Trzeba jednak podkreślić zasadniczą 
kwestię, która gdzieś tam czai się w rozmaitych pytaniach 
dotyczących tego podatku – odbyłoby się to bez jakich-
kolwiek zmian formy organizacyjnej, prawnej Lasów 
Państwowych. Podatek po prostu dotyczyłby tej części 
zysku, która pozostaje po zrealizowaniu wszystkich kosz-
tów, poniesieniu nakładów. A więc w żaden sposób… Nie 
można zatem powiedzieć, że Lasy Państwowe zostały-
by przedsiębiorstwem, spółką czy czymś takim. To jest 
absolutnie inna płaszczyzna. Chodzi po prostu o zwykłe 

wszelkiej staranności, jeżeli chodzi o realizację tych pro-
gramów, mając na uwadze to, że wielokrotnie będzie ona 
kontrolowana zarówno przez organy wewnętrzne państwa, 
Najwyższą Izbę Kontroli, i inne instytucje, na przykład 
urząd kontroli skarbowej, jak również przez kontrolerów 
unijnych. Pan minister doskonale wie, że w pewnych przy-
padkach przyjęliśmy, powiedziałbym, ostrożniościową for-
mułę, która troszeczkę utrudnia życie, ale jednocześnie 
zabezpiecza przed zwrotem tych środków w przyszłości. 
Żeby zakończyło się to sukcesem, wszyscy muszą wykazać 
należytą staranność. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję również.
Pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca.
Panie Ministrze! Panie Dyrektorze! Szanowni 

Państwo!
Mam dwa pytania, ale zanim te pytania zadam, kilka 

słów odnośnie do tego, co powiedział senator Grzyb. To 
nie jest tak, że Lasy nie zwiększają pozyskania czy nie 
zwiększają masy drewna…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
…która jest przeznaczona dla przemysłu drzewnego. 

Myślę, że na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat ta masa 
zwiększyła się przynajmniej o 1/3, jeśli nie o około 10 mi-
lionów m3. Tak że ten wzrost jest znaczny. Panie Senatorze, 
myślę, że nawet gdybyśmy w lasach pozyskiwali 50 mi-
lionów m3 rocznie, to i tak w perspektywie maksymalnie 
dwóch lat to będzie dla przemysłu drzewnego zbyt mała 
masa do przerobienia. Tym bardziej że rynek jest praktycz-
nie otwarty i każdy może czy mógłby dokonywać zakupów 
w Polsce, a polskie drewno jest jednak wciąż tańsze niż 
drewno na wielu rynkach europejskich.

Panie Ministrze, obszary Natura 2000 i kwestia funk-
cjonowania Lasów, pozyskania… Czy wyznaczenie ob-
szarów Natura 2000 na terenach leśnych w jakikolwiek 
sposób przełożyło się na wielkość pozyskania? Czy w tej 
chwili jest w tym zakresie jakaś zależność, a jeżeli tak, to 
jakiego rzędu?

Cieszę się, Panie Ministrze, że wspomniał pan o pro-
pozycji – ona niejako została wywołana przez ministra 
Korolca przed dwoma tygodniami – dotyczącej podatku 
CIT. Gdyby pan minister zechciał przybliżyć, bo pewnie 
jest w tej sprawie jakaś koncepcja, w jaki sposób chcecie 
państwo w porozumieniu w Ministerstwem Finansów dojść 
do tego celu, czyli obłożyć Lasy Państwowe podatkiem od 
zysku… Po pierwsze, jaka to będzie perspektywa czasowa, 
po drugie, jak zamierzacie do tego doprowadzić? Po rozmo-
wie z ministrem Korolcem wiem, że wstępnie planowana 
jest bardzo prosta operacja, która nie będzie wymagała 
jakiegoś znaczącego procesu legislacyjnego. To tyle.

Jeśli mógłbym, Pani Przewodnicząca, zadać póź-
niej jeszcze jedno pytanie panu dyrektorowi, to będę 
wdzięczny.
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zysku, bo z tego podatku zwolnione byłyby pieniądze, które 
wpływają na fundusz leśny. One z tego podatku byłyby 
całkowicie zwolnione, co jest bardzo istotne dla trwałości 
i ciągłości gospodarki leśnej.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ten podatek byłby pła-
cony z poziomu…)

To byłoby płacone oczywiście z poziomu dyrekcji 
generalnej, bo tak w tej chwili jest. Z poziomu dyrekcji 
generalnej.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Gorczyca jako ostatni chyba.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jeszcze ktoś? Przepraszam. Kto z państwa jeszcze… 

Bo są następne posiedzenia…
Bardzo proszę.

Senator Stanisław Gorczyca:

Moje pytanie jest do pana ministra, a dotyczy jedne-
go z rozporządzeń ministra środowiska. Spotkałem się 
z problemem nielegalnej wycinki. Na jednej z konferencji 
samorządowych sygnalizowali mi ten problem wójtowie 
i burmistrzowie. Chodzi o to, że zgodnie z art. 88 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta wymierza administracyjną 
karę pieniężną za usunięcie drzew lub krzewów bez wy-
maganego zezwolenia. Ustalenie wysokości administracyj-
nej kary pieniężnej następuje w oparciu o rozporządzenie 
ministra właściwego do spraw ochrony środowiska usta-
lające stawki za 1 cm obwodu tego drzewa mierzony na 
wysokości 130 cm.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
No tak mówi rozporządzenie. Jak to funkcjonuje w prak-

tyce? Praktycznie nikt, komu taką karę wymierzono, nie 
zapłacił. Te kary są dosyć bolesne, dosyć wysokie i nikt 
nie zapłacił, przynajmniej tak wynikało z tych przypadków, 
które były badane. Jeden proces trwał ponad pięć lat, a po 
pięciu latach została sprawa umorzona. Nikt nie zapłacił 
takiej kary. Propozycja samorządowców jest taka, żeby 
zmienić to rozporządzenie ministra. Oni mówią, że w ta-
kiej sytuacji należałoby kierować się zdrowym rozsądkiem 
i zaproponować takie rozwiązanie tego problemu, które po-
zwoli na uzyskanie korzyści środowiskowych i dokonanie 
kompensacji przyrodniczej. W zamian za uiszczenie opłaty 
należałoby zobligować właściciela gruntu, aby na dział-
ce, z której usunął drzewo, dokonał nasadzeń zastępczych 
drzew o ukształtowanej koronie i systemie korzeniowym, 
oczywiście gatunków rodzimych, lub też nakładać kary 
realne, czyli być może mniejsze, ale takie, które byłyby 
w jakimś sensie bolesne, ponieważ musiałyby zostać za-
płacone. Obecne rozwiązanie nic nie daje. Byłaby zatem 
prośba, żeby bardziej przeanalizować… Ja mam pismo od 
tych samorządowców, można by było z nimi porozmawiać 
i wspólnie to przeanalizować. Bo jeżeli faktycznie tak jest, 
to należałoby coś z tym rozporządzeniem zrobić. To jest 
trochę bezsensowne…

nałożenie podatku na zysk. I to jest możliwe dzięki sto-
sunkowo kosmetycznej zmianie ustawy o podatku docho-
dowym. Przy czym trzeba powiedzieć, że to nie byłoby… 
Bo na blogu pana senatora Skurkiewicza padła suma chyba 
250 milionów…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Tak powiedział mi-
nister.)

Jeżeli tak powiedział minister, to okej. I tu bym zakoń-
czył swoją wypowiedź.

(Wesołość na sali)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Głos z sali: Na twoim blogu…)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Cieszę się, że pan mi-

nister czytuje mojego bloga.)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Pan senator Skurkiewicz jest głównym…
Proszę.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Nie brnijmy… To jest podatek od zysku, czyli jeże-

li będzie tego zysku 100 milionów, to będzie to 19% od 
100 milionów.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz 
Zaleski: Ja powiem tak. Zysk Lasów w ostatnich kilkunastu 
latach kształtował się w przedziale od kilkudziesięciu do 
400–500 milionów zł. I od tego te 19%…)

Panie Ministrze, jeszcze kwestia techniczna. Czy kwestia 
tego podatku powinna zostać wyjaśniona w Ministerstwie 
Finansów… Czy on miałby być płacony na poziomie dy-
rekcji generalnej, dyrekcji regionalnych czy może wprost 
od nadleśnictwa? To jest też ważne.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz 
Zaleski: Jeśli można, to pan dyrektor Wasiak…)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Proszę.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
Adam Wasiak:
Pani Przewodnicząca! Panowie Senatorowie!
Podatek dochodowy Lasy Państwowe już płacą…
(Głos z sali: Właśnie.)
Mówię to, żeby była jasność. To nie jest nowość 

w Lasach Państwowych, my jesteśmy opodatkowani od 
działalności dodatkowej. To z kolei będzie podatek od dzia-
łalności, która się nazywa „gospodarka leśna”, w skład 
której wchodzi również pozyskanie drewna. My w Lasach 
Państwowych zrobiliśmy wstępną symulację wysokości 
tego podatku za rok 2010. Jeżeli prace ustawowe poszłyby 
zgodnie z naszymi oczekiwaniami, to za rok 2010, w którym 
wynik finansowy Lasów Państwowych wyniósł 367 milio-
nów, zapłacilibyśmy 86 milionów podatku dochodowego, 
z czego 26 milionów już zapłaciliśmy. Tak że byłoby jesz-
cze 60 milionów do zapłacenia. Lasów Państwowych to 
nie przeraża. To nie jest tak, że jest to podatek wprost od 
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Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję.
Bardzo proszę.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
Adam Wasiak:

Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Zacznę od kilku słów o sobie, jak pan senator prosił. 

Mieszkam w Radomiu, a pochodzę z województwa świę-
tokrzyskiego, tak że łączę… godzę ogień z wodą, bo to dwa 
regiony od zawsze zwaśnione. Mówiąc bardziej poważ-
nie… Mam czterdzieści sześć lat, z wykształcenia jestem 
leśnikiem – skończyłem Wydział Leśny SGGW, akademii 
rolniczej w Warszawie. Zawodowo w leśnictwie pracuję 
od 1991 r. W administracji Lasów Państwowych pracowa-
łem we wszystkich jednostkach organizacyjnych Lasów, 
na wszystkich szczeblach. Mam również duże doświadcze-
nie, jeśli chodzi o pracę za granicą – trzy lata pracowałem 
w Republice Federalnej Niemiec. Parę lat życia spędziłem 
w pracy w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, ostatnio 
w Radomiu na stanowisku dyrektora oddziału. Dwukrotnie 
byłem dyrektorem regionalnej dyrekcji w Radomiu i z tego 
okresu mam chyba największe doświadczenia, które skłoniły 
mnie do tego, żeby przyjąć propozycję ministra Korolca 
dotyczącą objęcia stanowiska dyrektora generalnego.

Odnośnie do wizji funkcjonowania firmy… Szanowni 
Państwo, Lasy Państwowe to instytucja dobrze zorganizo-
wana, stabilnie zarządzana już od czasów przed wojną, tak 
że nikt na stanowisku dyrektora generalnego innej wizji 
mieć nie może, a jedynie taką, żeby starać się poprawiać 
to, co dobre i nie popsuć tego, co poprzednicy przez wie-
le pokoleń budowali. W moim rozumieniu, jeśli chodzi 
o to, co należy poprawić… Na pewno kolejny raz – to jest 
wyzwanie stojące chyba przed każdym dyrektorem gene-
ralnym – załagodzić spór z przemysłem drzewnym, który 
rzeczywiście doskwiera Lasom Państwowym i powoduje 
wiele niepotrzebnych konfliktów. Jak państwo doskonale 
wiecie, sprzedaż drewna w lasach oparta jest na zapisie 
statutu Lasów Państwowych, zgodnie z którym dyrektor 
generalny ustala zasady sprzedaży drewna. I to jest główny 
i podstawowy problem. Drzewiarze pukają do drzwi dyrek-
tora generalnego, w którego mocy… Wydaje im się, że jest 
wszystko. Ja jestem zdania, że system sprzedaży drewna, 
który w Lasach został wprowadzony, jest systemem przede 
wszystkim transparentnym, co jest istotne w odniesieniu 
do instytucji publicznej, jaką są przecież Lasy Państwowe. 
Nie budzi on żadnych wątpliwości, przy tak dużym obrocie 
finansowym, 6 miliardów zł rocznie, nie mamy kłopotów 
z prawem, nie zdarzają się sytuacje dramatyczne, które 
często nękają wiele instytucji państwowych. Należałoby 
jednak ten system udoskonalić. Bez współpracy z prze-
mysłem drzewnym nie jesteśmy w stanie dalej funkcjo-
nować, bo ponad 90% przychodów Lasów Państwowych 
to sprzedaż drewna. Tak że bezwzględnie należy szukać 
tutaj kompromisu, który… Wydaje mi się, że jest duża 
szansa, aby go znaleźć, wykorzystując oczywiście spokojną 
dyskusję. Na dzień dzisiejszy będę wnosił do pana mini-
stra, żebyśmy etap ostatniego roku czy właściwie dwóch 

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

Jak pan sądzi, Panie Ministrze?
Proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Zaleski:

Mam w tym zakresie nie tylko pogląd, ale i… My pod-
jęliśmy już prace w tym zakresie. Problem, o którym pan 
senator mówi, jest, powiedziałbym, bolesny. To nie jest 
tak, że nie płacą kar. Kary się zdarzają, są bardzo dotkliwe 
i czasami prowadzą nawet do zrujnowania delikwenta czy 
też winnego, co nie powinno mieć miejsca, bo żadna kara 
nie może niszczyć człowieka. A tak rzeczywiście jest, że 
liczone od obwodu pnia kary sięgają milionów zł.

(Głos z sali: Dokładnie.)
Bezdyskusyjne jest to, że za szkody w przyrodzie trzeba 

odpowiadać i to z całą surowością, ale w tym przypadku 
kary są zbyt duże. Myśmy zlecili już stosownym gremiom 
naukowym analizę i wypracowanie takiej zmiany rozporzą-
dzenia, która by spowodowała, że kary będą dolegliwe, ale 
jednocześnie możliwe do poniesienia, realne. To, o czym 
pan senator mówi, to jest ucieczka przed tymi karami. 
Samorząd, chcąc zgodnie z literą prawa udzielić zgody 
tam, gdzie jest to potrzebne, natrafia na tę barierę w postaci 
kwoty, która jest czasami niewyobrażalna. I to chcemy 
zmienić, pracujemy nad tym.

A jeśli chodzi o kompensacje i możliwość czy koniecz-
ność nasadzenia drzew po wycięciu, to ona istnieje w obec-
nej ustawie i jest stosowana w decyzjach samorządów.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Ostatnie pytanie, ale to jest pytanie, które…
(Głos z sali: Ja będę miał ostatnie pytanie.)
Oj, Panie Senatorze…
Szanowni Państwo, po raz pierwszy gościmy w Senacie 

pana Adama Wasiaka, który od tygodnia pełni zaszczytną 
funkcję dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Jeśli 
pan minister by pozwolił, ja bym chciał prosić w imieniu 
swoim – myślę, że również i komisji – bo nie wiem, kiedy 
następna okazja spotkania z panem dyrektorem w takim 
gronie się nadarzy… Czy zechciałby pan dyrektor z jednej 
strony powiedzieć o sobie kilka słów, a z drugiej strony 
kilka słów o tym, jak zamierza pan funkcjonować na sta-
nowisku dyrektora generalnego, jakie są zamysły, plany 
i koncepcje funkcjonowania Lasów, dyrekcji generalnej, 
co by pan chciał osiągnąć, uzyskać poprzez to, iż kieruje 
pan tak wspaniałą instytucją jak Państwowe Gospodarstwo 
Leśne „Lasy Państwowe”? Myślę, że to nas wszystkich 
interesuje.
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tów zbędnych dla prowadzenia gospodarki leśnej i tym 
sposobem dać sygnał o tym, że są to grunty możliwe do 
sprzedania. Oczywiście na drodze przetargu, bo prawo 
tylko i wyłącznie na to w tej chwili pozwala. Myślę, że 
powinno to być dobrym sygnałem dla budżetu i finansów 
państwa, że my tych gruntów nigdzie nie chowamy, nie 
gromadzimy, ale wykazujemy. My jesteśmy przeznaczeni 
do prowadzenia gospodarki leśnej, a nie do zarządzania 
nieruchomościami zbędnymi. Taki kierunek działań za-
mierzam w tym zakresie przyjąć.

To, co zawsze jest ważne, to stabilizacja zawodowa 
w Lasach, stabilizacja kadrowa. To zawsze jest wielki pro-
blem. Leśnicy są hermetyczną grupą zawodową i zwalnia-
nie z pracy, utrata pracy, zawsze powoduje wiele emocji, 
gdyż ciężko jest im potem znaleźć pracę, tym bardziej teraz, 
na tak trudnym rynku pracy. Będę się starał nie poddawać 
falom wielkich emocji i bardzo spokojnie prowadzić poli-
tykę kadrową. Myślę, że pomocne będzie to, co mam na-
dzieję dokonane zostanie w ustawie o lasach, a mianowicie 
zmniejszenie liczby stanowisk powoływanych. Myślę, że to 
jest bardzo archaiczny system. A te, które zostaną powoły-
wane… Myślę, że należy udoskonalić system konkursowy 
w Lasach Państwowych, uczynić go bardziej transparent-
nym, bo tajemnicy żadnej tutaj nie ma, my jesteśmy firmą 
państwową. Będę się starał pokazać, że Lasy nie są pań-
stwem w państwie. Często tak się o nas mówi, nad czym 
bardzo ubolewamy, ale to pewnie dlatego, że staramy się 
zarządzać twardo i zgodnie z prawem, co powoduje wiele 
emocji w różnych środowiskach. Jednakże myślę, że uda 
nam się w większym stopniu otworzyć na społeczeństwo, 
Lasy są przecież otwarte, dzięki przemyślanym i transpa-
rentnym działaniom. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze…
(Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam 

Wasiak: Dziękuję.)
…za przedstawienie swojej wizji pracy.
Jeszcze pan Skurkiewicz. Opracowanie na blog?

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Dyrektorze, dziękuję za te słowa. Chciałbym go-
rąco pana prosić… Ta kwestia często przewija się w pyta-
niach do mnie czy w rozmowach prowadzonych ze mną. 
Chodzi o zatrudnianie młodych ludzi, którzy kończą stu-
dia, są dobrze wykształceni. Okazuje się, że w ciągu tych 
ostatnich czterech lat, kiedy zatrudnienie w Lasach, jak 
wiadomo, spadło o tysiąc osób… Prawda? To jednak jest 
sporo. Przybywanie nowych i dobrze wykształconych sił 
zostało w jakiś sposób ograniczone, a jest bardzo wiele 
osób, które chciałyby pracować w Lasach. Kończą reno-
mowane studia leśne czy to w Warszawie, czy w Krakowie, 
czy w Poznaniu, ale bardzo trudno jest im tę pracę w Lasach 
znaleźć. Dlatego bardzo bym prosił pana dyrektora o to, 
aby zachciał się pochylić nad tym problemem.

A swoją drogą, jeżeli chodzi o leśników… Przypominam, 
że według badań, które były opracowane chyba w 1994 r., 

lat negocjacji z przemysłem drzewnym zamknęli i rozpo-
częli je w troszeczkę innej formule, bo w moim odczuciu 
koncepcje przemysłu drzewnego i przedstawicieli Lasów 
Państwowych, mówiąc kolokwialnie, całkowicie się rozje-
chały. Wymaga to nowego pomysłu, nowego startu, ale nie 
chodzi o to, żeby korzystając z tego, iż zostałem powołany 
na to stanowisko, od nowa zaczynać i skończyć tak, jak to 
w tej chwili… Jest to po prostu konieczne, jest to potrzebne 
i w tym zakresie oczywiście zamierzam ściśle współpra-
cować z panem ministrem Zaleskim i z panem ministrem 
Korolcem. Jest to sprawa dosyć ważna, istotna także dla 
polskiej gospodarki. Jeszcze raz pragnę podkreślić, że 
sprzedaż drewna to jest rzeczywiście sprawa najważniejsza. 
Wydaje nam się, że obecny sposób tej sprzedaży wymaga 
dopracowania, a w związku z tym potrzebne są umiejętne 
negocjacje z przemysłem drzewnym.

Pozostałe kwestie, które wydają się ważne… Na pewno 
sprawa, powiedziałbym, groźby opodatkowania Lasów po-
datkiem CIT na poziomie dyrekcji generalnej. Zapoznałem 
się ze wstępną analizą zagrożeń za rok 2010, którą tu zresztą 
cytowałem. Nie wydaje się, żeby była to dla Lasów sprawa 
nie do zniesienia. Na pewno jest to bardziej komfortowa sy-
tuacja niż rujnowanie całego systemu finansowego Lasów 
Państwowych, co… To zresztą sprowokowałoby zmiany 
organizacyjne, których nie chcielibyśmy wprowadzać, bo 
wypracowana przez dziesięciolecia struktura trójszczeblo-
wego zarządzania się sprawdza. Jest chyba chlubą naszego 
kraju, że taka instytucja funkcjonuje.

Jest oczywiście masa problemów mniejszej wagi, 
ale wymagających zapewne zmiany w ustawie o lasach. 
Jako dyrektor generalny, odpowiedzialny urzędnik Lasów 
Państwowych, będę w ścisłej współpracy z panem mini-
strem środowiska, bo Lasy Państwowe nie mogą sobie 
same prowadzić strategii. Tę strategię powinien ustalać 
minister środowiska.

Kilka słów o strategii z poziomu dyrektora generalnego. 
Wydaje mi się, że konieczne jest pilne włączenie się Lasów 
Państwowych w tworzenie wspólnie z panem ministrem 
środowiska strategii dla Lasów Państwowych. Słowo „stra-
tegia” jest nam wszystkim tak znane, że aż nas nudzi, ale 
lasy w Europie mają takie strategie, czy one się nazywają 
strategiami, czy narodowymi programami leśnymi… Na 
pewno jest to potrzebne i to pozwoli nam odpowiedzieć 
na wiele pytań, które nawet dzisiaj tutaj państwo stawiali, 
chociażby o to, ile można pozyskiwać drewna w lasach, 
chociażby o to, jak powinny wyglądać zasady sprzedaży 
drewna czy też ochrona przyrody na naszych terenach.

Jest też wiele spraw, które chyba zostały zapomniane, 
ale obawiam się, że rozbudzą jeszcze wiele emocji. To są 
mieszkania, to są grunty zbędne Lasów Państwowych… To 
również wymaga poważnej analizy w naszej instytucji. Nie 
ukrywam, że jeśli chodzi o kwestię mieszkań, to my w Lasach 
chcielibyśmy zakończyć ten szumnie zapowiedziany proces 
sprzedaży mieszkań, który się zablokował w sposób trudny 
przeze mnie do ocenienia … Mimo zapowiedzi, że pracow-
nicy, którzy stracili uprawnienia do mieszkań funkcyjnych, te 
mieszkania kupią, zapanowała w tym zakresie sytuacja, która 
zablokowała wiele decyzji, jakie powinny nastąpić.

Chciałbym również kolejny raz zdiagnozować – to 
chyba robi dyrektor generalny – stan czy wielkość grun-
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Na zakończenie chciałabym członków komisji poin-
formować, że kolejne nasze spotkanie przewidziane jest 
na 13 marca, ale o godzinie 10.00. Będzie to posiedzenie 
seminaryjne wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej i będzie dotyczyło takiego 
tematu: zarządzanie środowiskiem w gminach. Jest to 
związane między innymi z raportem NIK na ten temat. 
Wspólne posiedzenie… Jeżeli będzie konieczność opinio-
wania ustaw, które będą wchodziły w porządek dzienny 
posiedzenia, to ewentualne dodatkowe posiedzenie… ale 
w dniach w pobliżu posiedzenia plenarnego.

Dziękuję bardzo naszym gościom, dziękuję panom 
senatorom.

Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.

jest to grupa zawodowa będąca na drugim miejscu, po 
Straży, jeżeli chodzi o pozytywne postrzeganie. Tak że 
myślę, że należałoby…

(Głos z sali: Pożarnej?)
Tak, po Straży Pożarnej.
…To utrzymać.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Myślę, że niektóre drobiazgowe pytania można przed-

stawić w kuluarach.
Nie widzę już więcej chętnych do zabrania głosu, wobec 

tego pozwolę sobie ten temat zamknąć.
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 33)
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