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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora Kazimierza Kleinę na 31. posiedzeniu Senatu 

w dniu 8 października 2021 r. w sprawie likwidacji nadleśnictwa w Lęborku; znak BPS/043-31-1278/21, 

przedstawiam poniższe informacje.

Na mocy art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275, z późn. 

zm.) Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przy pomocy dyrektorów 

regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, na wniosek 

dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, tworzy, łączy, dzieli, likwiduje oraz określa zasięg 

terytorialny nadleśnictw (art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy o lasach). Sam proces takich zmian reguluje 

wewnętrzne zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 września 2020 r. 

w sprawie realizacji przedsięwzięć organizacyjnych obejmujących tworzenie, łączenie, dzielenie oraz 

likwidowanie nadleśnictw.

Przepisy prawa nie obligują, by reorganizacji struktury organizacyjnej nadleśnictw towarzyszyły 

konsultacje, tym bardziej o tak szerokim zasięgu, jak to zostało przedstawione w oświadczeniu 

senatorskim (konsultacje społeczne i konsultacje z ciałami doradczymi). Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe) jest jednostką państwową powołaną do zarządzania 

lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Regulacja struktury organizacyjnej służy każdorazowo 

poprawie efektywności gospodarowania. Odbywa się na drodze aktów wewnętrznego zarządu. 



Każda tego typu zmiana musi posiadać uzasadnienie. Wspomniane wyżej wewnętrzne zarządzenie 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zakłada konieczność analizy takich zmian pod względem 

celu i gospodarności, przedstawienie koncepcji zagospodarowania kadr oraz mienia i przedmiotów 

nadleśnictwa. Niemniej, reorganizacja struktury organizacyjnej w Lasach Państwowych może nastąpić 

z różnych przyczyn. Z uwagi na lokalną specyfikę jednostek nie istnieje katalog przesłanek, które winny 

zaistnieć, aby zmianę uznać za niezbędną.

Na dzień dzisiejszy nie planuje się zmian w liczbie nadleśnictw Lasów Państwowych.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Edward Siarka
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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