
UZASADNIENIE 

 

Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach jest przede wszystkim ujednolicenie  

zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, m.in. poprzez dostosowanie zasad 

gospodarki finansowej w PGL LP do aktualnych wymogów ustawy o rachunkowości, 

utworzenie mechanizmu umożliwiającego dokonywanie wpłat do budżetu państwa, zmianę 

delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki 

finansowej w PGL LP. 

Proponuje się doprecyzowanie w ustawie o lasach, że Lasy Państwowe w ramach 

sprawowanego zarządu prowadzą także działalność poza gospodarką leśną, gospodarują 

gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami. 

Korekty wymaga także zapis dotyczący planu urządzenia lasu. Dotychczasowe zapisy 

ustawy, traktujące łącznie sumę etatów użytkowania rębnego i przedrębnego jako wielkość, 

którą w nadleśnictwie można było przekroczyć tylko w związku ze szkodą lub klęską 

żywiołową, nie pozwalały na pełne wykonywanie planowych zadań w drzewostanach rębnych 

przy zwiększonym użytkowaniu w drzewostanach przedrębnych wymuszonym stanem 

drzewostanów.  Skutkowało to nadmierną akumulacją zasobów drzewostanów rębnych, ich 

deprecjacją, a w konsekwencji osłabieniem stabilności. Oddzielne rozliczanie 

miąższościowego etatu użytkowania rębnego pozwoli na wyeliminowanie wyżej 

wymienionych wad dotychczasowych rozwiązań, pozwalając w szczególności na pełne 

wykonywanie  zadań z zakresu użytkowania rębnego i przedrębnego zgodnie z potrzebami  

hodowlanymi. Proponowane rozwiązanie spowoduje również radykalne ograniczenie 

potrzeby sporządzania aneksów tylko do sytuacji, w których – w związku ze szkodą lub 

klęską żywiołową – nastąpił wzrost pozyskania w użytkowaniu rębnym ponad etat 

miąższosciowy użytków rębnych. 

 W części dotyczącej gospodarki finansowej w PGL LP proponuje się wprowadzić w 

ustawie przepis stanowiący, że politykę rachunkowości dla wszystkich jednostek PGL LP 

będzie określał Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Jest to rozwiązanie dostosowujące 

do rygorów ustawy o rachunkowości. 

Z uwagi na fakt, iż Lasy Państwowe zarządzają i gospodarują mieniem Skarbu Państwa 

zasadnym jest aby część zysku odprowadzały do budżetu państwa. Dlatego wprowadza się w 

projekcie mechanizm umożliwiający dokonywanie wpłat do budżetu państwa. Wpłaty, 

których kwota została określona nominalnie, dokonywane będą corocznie przez Dyrekcję 

Generalną Lasów Państwowych w formie rat kwartalnych. Pierwsza wpłata, dokonana będzie 



przez Lasy Państwowe w 2016 r. Proponuje się również wprowadzenie mechanizmu 

umożliwiającego zwolnienie Lasów Państwowych z obowiązku dokonywania wpłat lub 

przyznania ulgi we wpłatach w trybie uchwały Rady Ministrów, na umotywowany wniosek 

ministra właściwego do spraw środowiska, czyli rozwiązania obecnie istniejącego np. w 

przypadku agencji wykonawczych, na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych. 

Dodatkowo proponuje się, aby w 2014 r. i 2015 r. Lasy Państwowe dokonały wpłat do 

budżetu państwa z kapitału własnego w wysokości 1 600 mln złotych, w ratach kwartalnych. 

Odnośnie wpłaty w 2015 r. przewidziano również możliwość zwolnienia LP w trybie uchwały 

Rady Ministrów, na umotywowany wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, z 

dokonania wpłaty lub przyznania ulgi we wpłacie.  

W związku z koniecznością dostosowania upoważnienia ustawowego do wydania 

rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej w PGL LP do 

wymogu wynikającego wprost z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nadano 

nowe brzmienie delegacji ustawowej i określono wytyczne. W związku z powyższym 

proponuje się, aby delegacja do wydania ww. rozporządzenia stanowiła, iż minister właściwy 

do spraw środowiska określi sposób prowadzenia gospodarki finansowej w PGL LP, mając na 

względzie potrzebę zapewnienia jej sprawności, jednolitości i przejrzystości. 

Projektowana ustawa nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych ( Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz Dz. 

U. z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Przedmiot projektowanej ustawy nie jest objęty   prawem Unii Europejskiej. 


