NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska
Data posiedzenia: 28 października 2010 r.
Nr posiedzenia: 56

Posiedzeniu przewodniczył:

senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Informacja Ministerstwa Finansów na temat planowanego przez rząd włączenia
PGL „Lasy Państwowe” do sektora finansów publicznych.
2. Informacja Ministerstwa Środowiska na temat planowanych zmian systemu
finansowania PGL „Lasy Państwowe”.
3. Informacja Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych o konsekwencjach
planowanych zmian i ich wpływie na funkcjonowanie PGL „Lasy Państwowe”.
W posiedzeniu uczestniczyli: −

senatorowie członkowie komisji: Jan Dobrzyński, Stanisław Gorczyca, Andrzej
Grzyb, Andrzej Misiołek, Jan Olech, Leszek Piechota, Zdzisław Pupa, Jadwiga
Rotnicka, Wojciech Skurkiewicz, Michał Wojtczak, Alicja Zając;

−

zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:
− podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk,
− dyrektor Departamentu Leśnictwa Krzysztof Janeczko,
− Ministerstwo Finansów:
− podsekretarz stanu Wiesław Szczuka,
− dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych Marta Postuła,
− Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych:
− zastępca dyrektora Departamentu ds. Ekonomicznych Anna Paszkiewicz,
− dyrektor Biura Urządzania Lasu Janusz Dawidziak,
− kierownik Zespołu Ds. Prognoz Standaryzacji i Ocen Ośrodka
Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski,
− Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność:
− przewodniczący Kazimierz Uleniecki,
− zastępca przewodniczącego Grażyna Zagrobelna,
− Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa:
− przewodniczący Zbigniew Kuszlewicz,
− zastępca przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Piotr Lutyk,
− Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Leśnego:
− członek zarządu Kazimierz Szabla,
− Polski Klub Ekologiczny:
− zastępca przewodniczącego, Okręg Mazowiecki Bohdan Szymański,
− Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój:
− prezes Krzysztof Zaręba,
− Polskie Towarzystwo Ekonomiczne „Profit”:
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− biegły rewident, specjalista w dziedzinie leśnictwa Czesław Skowronek,
− Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie:
− prorektor Józef Kozioł,
− Sejm RP:
− poseł Adam Krzyśkow,
− poseł Jan Szyszko,
− poseł Henryk Siedlaczek,
− profesorowie uczelni związanych z leśnictwem, eksperci, przedstawiciele
organizacji pozarządowych i inni.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1–3 Informację na temat planowanego przez rząd włączenia Lasów Państwowych do sektora finansów
publicznych przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Szczuka.
Przyjęty przez rząd wieloletni plan finansowy zakłada – w ramach planowanej nowelizacji ustawy
o finansach publicznych – zakwalifikowanie do podmiotów sektora finansów publicznych PGL „Lasy
Państwowe”. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów stwierdził, że jest to tylko konsolidacja całych
finansów publicznych, w tym finansów Lasów Państwowych, i nie będzie to miało wpływu na
działalność LP, a tym bardziej nie ma na celu prywatyzacji LP.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska nie przedstawił odrębnego stanowiska. Stwierdził, iż
jako przedstawiciel rządu popiera argumenty zaprezentowane obszernie przez swojego przedmówcę.
Reprezentująca Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych Anna Paszkiewicz, zastępca dyrektora do
spraw ekonomicznych, przedstawiła wiele wątpliwości leśników co do ekonomicznych i gospodarczych
skutków decyzji o włączeniu LP do sektora finansów publicznych.
Z wypowiedzi zaproszonych na posiedzenie gości, w tym przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych, jednostek podległych ministrowi środowiska, pracowników leśnictwa, ekspertów
i przedstawicieli związków zawodowych leśnictwa wynikało, że mają oni obawy co do tego, iż zmiana
ta może doprowadzić do załamania finansów przedsiębiorstw sektora leśniczego, do prywatyzacji
Lasów Państwowych, a także do zniszczenia prawie 90-letniego dorobku do tej pory bardzo dobrze
prosperującej jednostki. Jako przykład podawano m.in. stan lasów prywatnych.
Podczas dyskusji przeważały opinie, że proponowane zmiany pozostawią Lasom Państwowym
odpowiedzialność za zachowanie walorów przyrodniczych, prowadzenie gospodarki leśnej, ale
pozbawią je samodzielności. Ponadto proponowane rozwiązania mogą doprowadzić do zadłużenia
Lasów Państwowych, a w konsekwencji do zapaści ekonomicznej i niezdolności do wypełnienia
podstawowego obowiązku LP, to jest do prowadzenia gospodarki leśnej.
Podsumowując debatę, przewodniczący komisji wyraził nadzieję, że dyskusja na posiedzeniu komisji na
temat włączenia LP do sektora finansów publicznych będzie przedmiotem analizy w ministerstwie
finansów.
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.
Sporządzono w Biurze Prac Senackich.

