
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu 

nr posiedzenia: 47 

data posiedzenia: 14 grudnia 2021 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (druk 

senacki nr 576, druki sejmowe nr 1728, 1739 i 1739-A).  

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Stanisław Gawłowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Halina Bieda, Marcin Bosacki, Alicja Chybicka, Artur Dunin, Stanisław Gawłowski, 

Beniamin Godyla, Agnieszka Gorgoń-Komor, Jolanta Hibner, Danuta Jazłowiecka, 

Kazimierz Kleina, Magdalena Kochan, Stanisław Lamczyk, Beata Małecka-Libera, Ewa 

Matecka, Janusz Pęcherz, Jadwiga Rotnicka, Sławomir Rybicki, Joanna Sekuła, Ryszard 

Świlski,  

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska: 

sekretarz stanu Edward Siarka ze współpracownikami, 

Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”: 

p.o. zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej Jan Tabor, 

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej: 

wiceprzewodniczący Paweł Kania, 

Fundacja Greenpeace Polska: 

koordynatorka kampanii leśnej Marta Grundland, 

Stowarzyszenie „Pracownia na rzecz Wszystkich Istot”: 

prezes zarządu Radosław Ślusarczyk ze współpracownicą, 

Fundacja Frank Bold: 

dyrektor Bartosz Kwiatkowski, 

Polska 2050: 

doradca Katarzyna Jagiełło, 

Biuro Senatorskie senatora Jacka Burego: 

dyrektor Monika Filipiuk, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński. 

 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/druki/550/576.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/druki/550/576.pdf


 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa usuwa uchybienia polegające na niedostatecznym implementowaniu tzw. dyrektywy 

siedliskowej oraz tzw. dyrektywy ptasiej. W związku z tym doprecyzowane zostają przepisy 

dotyczące wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.  

Ustawę omówił dyrektor Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Michał Graczyk.  

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński nie miał uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Przewodniczący komisji Stanisław Gawłowski zgłosił 4 poprawki do ustawy.  

Senator Jadwiga Rotnicka stwierdziła, że wspólnie z senatorem Januszem Pęcherzem również 

przygotowali poprawki, ale ponieważ są one konsumowane poprzez poprawki zgłoszone przez 

przewodniczącego komisji Stanisława Gawłowskiego, to nie będzie ich zgłaszać, ale wspólnie 

poprą poprawki zgłoszone przez senatora Stanisława Gawłowskiego.  

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Stowarzyszenia „Pracownia na rzecz Wszystkich Istot”, Ministerstwa Klimatu 

i Środowiska oraz doradca Polski 2050. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński przedstawił swoje uwagi 

dotyczące poprawek zgłoszonych przez przewodniczącego komisji Stanisława Gawłowskiego,  

zaproponował zmianę redakcyjną dotyczącą poprawki nr 1 (dotyczącej uchylenia art. 14b) oraz 

stwierdził, że poprawka nr 2 w części dotyczącej uzupełnienia art. 22 o ust. 2a-b wykracza 

poza materię ustawy przekazanej do Senatu w aspekcie formalnym i materialnym.  

W związku z tym przewodniczący komisji Stanisław Gawłowski zgłosił autopoprawkę 

dotyczącą pierwszej ze zgłoszonych przez siebie poprawek oraz zapowiedział rozpatrzenie na 

styczniowym posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu punktu dotyczącego 

rozważenia podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uzupełnienie art. 22 o ust. 2a-b 

ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.  

Senator Magdalena Kochan zgłosiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej 

ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody w trybie art. 69 

Regulaminu Senatu w celu wprowadzenia w niej zmian zawartych w poprawce nr 2 

zaproponowanej przez przewodniczącego komisji Stanisława Gawłowskiego, jednak w wyniku 

dyskusji wycofała swój wniosek.  

Swoje uwagi w sprawie przedstawionego projektu ustawy przedstawił dyrektor Fundacji Frank 

Bold Bartosz Kwiatkowski.  

Przewodniczący komisji Stanisław Gawłowski podtrzymał jednak decyzję o zajęciu się tą 

inicjatywą ustawodawczą w styczniu. 

W trakcie przeprowadzania głosowań przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław 

Reszczyński zauważył, że głosowanie dotyczące poprawki nr 2 jest bezzasadne, ponieważ jej 

pierwsza część została skonsumowana przez poprawkę nr 1, a druga jej część została 

wycofana.  

Komisja głosowała więc nad 3 poprawkami.  

W wyniku głosowania komisja przyjęła wszystkie zgłoszone poprawki.  

Sprawozdawcą komisji będzie senator Danuta Jazłowiecka. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 3 poprawek do ustawy (druk senacki nr 576 B). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


