
Stanowisko Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu 

z dnia 

w sprawie sytuacji w sektorze usług leśnych na rzecz Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe 

 

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu, po wysłuchaniu na posiedzeniu w dniu 

20 stycznia 2022 r. specjalistów związanych z branżą leśną, reprezentujących między innymi 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Państwową Inspekcję Pracy oraz Stowarzyszenia 

Przedsiębiorców Leśnych, wyraża zaniepokojenie sytuacją przedsiębiorców świadczących 

usługi w zakresie gospodarki leśnej na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe. Stan tego sektora – jako ważnego ogniwa gospodarki narodowej – wymaga 

natychmiastowej interwencji w  zakresie zasad funkcjonowania. 

Z wypowiedzi zaproszonych na posiedzenie Komisji gości wynika, iż: 

1. Ponad 73% właścicieli firm leśnych zamierza się przebranżowić, odejść od świadczenia 

usług w leśnictwie, co doprowadzi do przerw w dostawie drewna oraz zaniechania 

zabiegów hodowlanych. 

2. Lasy Państwowe nie posiadają własnego potencjału wykonawczego, bazują na 

świadczących usługi; przerwanie łańcucha usług i dostaw spowoduje paraliż 

w funkcjonowaniu przemysłu drzewnego i meblarskiego, który jest uzależniony od 

stabilnych dostaw surowca drzewnego. 

3. Państwowa Inspekcja Pracy obserwuje wysoką liczbę wypadków śmiertelnych oraz  

powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu podczas prac leśnych. Nie podejmuje się 

żadnych działań zapobiegających tej sytuacji. 

4. Pomimo deklaracji kierownictwa, Lasy Państwowe nie prowadzą żadnych działań 

interwencyjnych ani naprawczych w sektorze usług leśnych. 

5. W trakcie przetargów na prace leśne w roku 2022 stosowana jest w stosunku do  

zakładów usług leśnych praktyka odrzucania ofert w celu wymuszenia przedstawienia 

oferty zgodnej z oczekiwaniami, a nie realną kalkulacją. 

6. Stosowana jest praktyka pomijania przedstawicieli przedsiębiorców świadczących 

usługi leśne podczas opracowania metodologii wyliczania pracochłonności prac leśnych. 
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7. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, nadzorujący Lasy Państwowe, pozostawia 

bez odpowiedzi zaproszenia od Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych. 

8. Według szacunków podanych przez Nową Gazetę Leśną zakłady usług leśnych 

wyliczyły stawki za usługi na kwotę ok. 130 mln zł wyższą od wyceny nadleśnictw, 

natomiast nadwyżka Lasów Państwowych za rok 2021 wyniesie 1 mld zł, wobec czego 

niezrozumiała i nieracjonalna jest praktyka uchylania się od przyjmowania ofert 

skalkulowanych w oparciu o sytuację rynkową, a w szczególności koszty pracy 

i materiałów eksploatacyjnych. 

9. Według wyliczeń przedstawicieli przedsiębiorców leśnych oraz Państwowej Inspekcji 

Pracy poziom stawek przyjęty przez nadleśnictwa do wyceny zamówień publicznych na 

usługi leśne i oceny ofert nie zapewnia wynagrodzeń na poziomie płacy minimalnej, nie 

mówiąc już o poziomie średniej płacy w sektorze usług leśnych. 

Podczas posiedzenia Komisji nie uzyskano odpowiedzi na pytania dotyczące: 

– wysokości przychodów Lasów Państwowych za rok 2021 i kwoty przeznaczonej w tym 

roku na usługi leśne, 

– udziału usług leśnych związanych z pozyskaniem i zrywką drewna, pracami 

pielęgnacyjnymi oraz zabiegami ochrony lasu w kosztach ogółem Lasów Państwowych, 

– metodyki wyceny usług w jednostkach Lasów Państwowych i zapewnienia 

odpowiedniego poziom wynagrodzenia za te usługi. 


