
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Środowiska 

Data posiedzenia: 30 września 2015 r. 

Nr posiedzenia: 144 

  

 

Posiedzeniu przewodniczyła: przewodnicząca komisji Jadwiga Rotnicka. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk senacki 

nr 1087, druki sejmowe nr 3876 i 3920). 

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

Kobiak, Bogdan Pęk, Marian Poślednik, Jadwiga Rotnicka, 

Czesław Ryszka, Alicja Zając,senator Wojciech Skurkiewicz, 

 
 goście: 

 Ministerstwo Środowiska: 

 podsekretarz stanu Katarzyna Kępka, 

 naczelnik wydziału w Departamencie Leśnictwa i Ochrony 

Przyrody Małgorzata Kacprzycka-Skrocka, 

 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych: 

 zastępca dyrektora generalnego Krzysztof Janeczko, 

 Najwyższa Izba Kontroli: 

 doradca techniczny w Departamencie Środowiska 

Katarzyna Papińska, 

 Fundacja Greenpeace Polska: 

 koordynatorka ds. polityki ekologicznej Joanna Miś 

-Skrzypczak, 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Katarzyna 

Kępka. Poinformowała, że ustawa ma na celu zachowanie dotychczasowej struktury 

własnościowej lasów jako dobra ogólnonarodowego, które nie będzie podlegało 

prywatyzacji. Dodała, że w ustawie przewidziano wprowadzenie ograniczeń 

w zakresie możliwości sprzedaży lasów poprzez powiązanie jej z możliwością 

realizacji celów publicznych lub celów zrównoważonej gospodarki leśnej. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego zgłosił dwie uwagi redakcyjne i porządkujące 

przepisy ustawy oraz zaproponował odpowiednie poprawki. 

W trakcie dyskusji senatorowie, m.in. Wojciech Skurkiewicz i Bogdan Pęk, zwracali 

uwagę na brak stanowiska rządu do ustawy, uznając pozytywne stanowisko wyrażone 

przez resort środowiska za niewystarczające. 

Senator Bogdan Pęk zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy, ponieważ uznał, że nie 

zabezpiecza ona we właściwy sposób statusu Lasów Państwowych i nie chroni przed 

ich prywatyzacją na szeroką skalę. 

Senator Stanisław Gorczyca zgłosił wniosek o przyjęcie poprawek zaproponowanych 

przez Biuro Legislacyjne. 

W wyniku głosowania wniosek senatora Bogdana Pęka został odrzucony i został 
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zgłoszony jako wniosek mniejszości komisji. 

Komisja przyjęła poprawki senatora Stanisława Gorczycy. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Andrzeja Kobiaka. Sprawozdawcą 

wniosku mniejszości komisji został senator Bogdan Pęk. 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 3 poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi 

o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 1087 A). 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


