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Pan
Piotr Sak 
Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Pośle,

w odpowiedzi na interwencję poselską z dnia 14 lutego 2022 r. (data wpływu do Ministerstwa Klimatu 

i Środowiska – 22 lutego 2022 r.) dotyczącą prośby o dogłębną analizę zarysowanego stanu faktycznego 

i rozważenie możliwości zainicjowania działań ukierunkowanych na zdynamizowanie prac 

ukierunkowanych na poprawę sytuacji sektora usług leśnych – w sytuacji stwierdzenia subsumpcji 

relewantnych przesłanek materialnoprawnych i formalnych, przedstawiam poniższe informacje.

Podstawę prawną działania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (dalej Lasy 

Państwowe) stanowią m.in.: ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275, 

z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad 

gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z 1994 r. 

poz. 692), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.), 

inne rozporządzenia wydane z mocy ustawy o lasach przez ministra właściwego do spraw środowiska. 

Lasy Państwowe są państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 

i reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. Prowadzą działalność na zasadzie 

samodzielności finansowej. Zadania z zakresu gospodarki leśnej wykonywane bezpośrednio w lasach 

są w zdecydowanej większości zlecane podmiotom zewnętrznym, zakładom usług leśnych. W skali 

całych Lasów Państwowych funkcjonuje 429 nadleśnictw, które każdego roku prowadzą łącznie kilka 

tysięcy postępowań przetargowych na wykonawstwo usług leśnych.

Należy wskazać, że wycena usług nie jest powiązana z wynikiem finansowym Lasów Państwowych. 

Co roku poszczególne nadleśnictwa indywidualnie kontraktują usługi leśne w zależności od potrzeb 



wynikających m.in. z aktualnych zadań sformułowanych w planach urządzenia lasu. Rynek usług 

leśnych opiera się na jednolitym, stabilnym systemie zamówień przyjętym przez Lasy Państwowe. 

Zlecenia odbywają się wyłącznie w granicach obowiązującego prawa – prawa zamówień publicznych, 

w tym w drodze przetargów publicznych ogłaszanych przez nadleśnictwa. O ostatecznych cenach usług 

leśnych decydują procesy rynkowe. Lasy Państwowe rokrocznie rezerwują w prowizorium planu 

finansowo-gospodarczego znaczące i coraz większe środki finansowe z przeznaczeniem na usługi leśne. 

Kwota zaplanowana na pokrycie kosztów tych prac jest w 2022 r. wyższa o 150 mln zł niż wydatkowana 

w roku poprzednim. W uzasadnionych przypadkach nadleśnictwa mają możliwość wyboru ofert 

przekraczających wartość, jaką zamierzały przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Już teraz 

wiadomo (stan na luty br.), że w stosunku do prowizorium planu będzie możliwe przekroczenie planów 

o dodatkowe 100 mln zł. Jest to działanie adekwatne do zmieniających się warunków rynkowych. Zgodę 

na to wyraża Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Jak to zostało wspomniane, w skali całych Lasów Państwowych odbywa się kilka tysięcy postępowań 

przetargowych w 429 nadleśnictwach. Oferty są formułowane w oparciu o zestandaryzowaną 

dokumentację wzorcową, jednak w zależności od potrzeb lokalnych różnią się pod względem zakresu 

(obejmują np. kompleksową obsługę jednego bądź kilku leśnictw, dotyczą wyłącznie pozyskiwania 

drewna lub obsługi szkółek leśnych). W tych okolicznościach wnioskowanie na temat sytuacji sektora 

świadczącego usługi leśne w roku 2022, przed rozstrzygnięciem wszystkich postępowań 

przetargowych, jest przedwczesne. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że rozstrzygnięcie 

tak znaczącej liczby przetargów to rozciągnięty w czasie proces.

Lasy Państwowe pozostają w stałym roboczym kontakcie z przedstawicielami sektora świadczącego 

usługi leśne. Spotkania i rozmowy odbywają się na wszystkich poziomach organizacyjnych. Lasy 

Państwowe analizują i oceniają propozycje i postulaty przedsiębiorców leśnych, pod kątem 

ich zasadności i efektywności dla gospodarki leśnej. W miarę możliwości prawnych udoskonalaniu 

podlega system kontraktowania usług, poczynając od opisu przedmiotu zamówienia, aż do przejrzystego 

systemu rozliczeń.

Z poważaniem

Z up. Ministra

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



Do wiadomości:
1. Pan Tadeusz Ignaciuk, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława 

Wierzbickiego w Gołuchowie oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława 
Wierzbickiego w Gołuchowie - Czartoryskich 12, 63-322 Gołuchów
sekretarz@splgoluchow.pl
https://splgoluchow.pl

2. Pan Wojciech Wójtowicz, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Leśnych - Kopernika 25,    
05-870 Błonie, 
biuro@pzpl.org.pl
http://www.pzpl.org.pl
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