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KRONIKA OBRONY
POLSKICH LASÓW PAŃSTWOWYCH 2010

opracowanie:
Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych
Ochrony Środowiska i Leśnictwa
NSZZ „Solidarność”
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L

asy w Polsce zajmują 9 milionów hektarów, co stanowi 29 procent całej powierzchni Państwa. Lasy będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe /PGL LP/
stanowią około 78 procent wszystkich lasów w Polsce.
Zgodnie z ustawą o lasach z 1991 r.- gospodarka Lasów Państwowych nastawiona jest na zrównoważoną gospodarkę leśną, której głównymi celami są:
1. Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę
przyrodniczą.
2. Ochrona lasów, stanowiących naturalne fragmenty rodzimej
przyrody, ze względu na zachowanie różnorodności biologicznej, leśnych
zasobów genetycznych, walorów krajobrazowych i potrzeb nauki.
3. Ochrona gleb i terenów szczególnie narażonych na uszkodzenie oraz terenów o specjalnym znaczeniu społecznym.
4. Ochrona wód powierzchniowych i głębinowych.
5. Produkcja na zasadzie racjonalnej gospodarki leśnej, drewna
oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.
W Lasach Państwowych znajduje zatrudnienie ponad sto tysięcy osób. Spośród nich 25 tys. pracowników LP racjonalnie opiekuje się
potężnym majątkiem narodowym. Zasoby drzewne Lasów Państwowych,
które powstawały na początku II RP, szacowane są na blisko 300 miliardów
zł.. Pracownicy Lasów Państwowych w swym konsekwentnym i solidnym
działaniu, doprowadzili do zwiększenia lesistości kraju, poprawił się także przyrost masy drzewnej. PGL LP jest dobrze prosperującą jednostką
gospodarczą, którą cechuje dobra organizacja, sprawne zarządzanie oraz
samofinansowanie swej działalności. Z Lasów Państwowych korzystają
nieodpłatnie miliony ludzi. Nie dziwi więc nikogo stwierdzenie, że Lasy
Państwowe są jednym z najważniejszych wspólnych dóbr narodowych i
należy je pozostawić dla przyszłych pokoleń w jeszcze lepszym stanie niż
w chwili obecnej.
W ostatnich 20-tu latach byt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w bardzo realnym kształcie był zagrożony trzy razy:
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1. W latach 1998 – 2001- gdy pojawiły się pomysły użycia Lasów
Państwowych jako mienia zamiennego na cele reprywatyzacyjne. Wtedy wspólne wysiłki całej społeczności leśnej z inicjatywy Krajowej Sekcji
Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” doprowadziły do uchwalenia ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru
strategicznych zasobów naturalnych kraju. Wydawało nam się ówcześnie,
że ustawa ta uchroni Lasy Państwowe przed nieroztropnymi pomysłami
polityków. Okres ten jest nazywany w historii leśnictwa „I Wojną o Lasy
Państwowe”.
2. W roku 2008 - kiedy Ministerstwo Skarbu Państwa, opracowując kolejny projekt ustawy reprywatyzacyjnej, uznało, że Lasy Państwowe
winny uczestniczyć finansowo w zaspakajaniu roszczeń reprywatyzacyjnych w rozmiarze, który doprowadziłby do zapaści finansowej Lasów
Państwowych w przeciągu kilku lat. Ówcześnie skuteczne działania Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska, Komisji Krajowej
NSZZ Solidarność oraz apele środowisk leśnych, spowodowały, że Ministerstwo Skarbu Państwa wycofało się z tego pomysłu.
3. W roku 2010, kiedy Ministerstwo Finansów uznało, że celem
zmniejszenia deficytu finansów publicznych, Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe należy włączyć do sektora finansów publicznych.
Okres ten został nazywany „II Wojną o Lasy Państwowe”.
Kronika niniejsza opisuje dzień po dniu okres trzeci nazwany już
„II Wojną o Lasy Państwowe”.
Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa, w
którym wyraziła intencję zaliczenia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych, podając jako
uzasadnienie, cyt.: „Dodatkowym czynnikiem o charakterze instytucjonalnym, jednak mającym mniejszy wpływ na wynik sektora finansów publicznych jest zakwalifikowanie w ramach planowanej nowelizacji ustawy
o finansach publicznych do podmiotów sektora finansów publicznych
jednostki PGL Lasy Państwowe. Za zaliczeniem PGL Lasy Państwowe do
sektora finansów publicznych przemawia zarówno forma organizacyjno-prawna jak i realizowane zadania. PGL Lasy Państwowe jako państwowa
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej reprezentu-
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je Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia (lasami stanowiącymi
własność Skarbu Państwa).”
I tak rozpoczęła się pięciomiesięczna obrona przed wprowadzeniem
projektu ustawy w życie.
Zostaje przyjęte oficjalne stanowisko i apel Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa /KSZNOŚiL/ NSZZ Solidarność wobec projektu nowelizacji ustawy o finansach
publicznych oraz projekcie stosownego rozporządzenia, w których Ministerstwo Finansów zakłada włączenie PGL LP do sektora finansów
publicznych. KSZNOŚiL zdecydowanie sprzeciwił się powstałym projektom. Wśród argumentów przeciw tym pomysłom podano m.in.:
•fakt, że proponowane zapisy są niezgodne z obowiązującą ustawą o lasach. Nowelizacja ustawy o lasach musiałaby całkowicie zmienić
strukturę organizacyjną PGL LP.
• zmiana struktury organizacyjnej PGL LP przyczyniłaby się do
problemów z prowadzeniem racjonalnej gospodarki leśnej, udoskonalanej przez wiele pokoleń i stanowiącej wzór dla wielu krajów wysokorozwiniętych.
• fakt, że PGL LP jest jedyną jednostką organizacyjną wśród objętych nowelizacją ustawy jednostek, która jest zobowiązana do prowadzenia działalności gospodarczej na organizmie żywym - ekosystemie
leśnym, eliminuje możliwość szczegółowego określania zdarzeń gospodarczych z znacznym wyprzedzeniem, szczególnie w bieżącej działalności.
• realne niebezpieczeństwo związane z codziennym kierowaniem
do Banku Gospodarstwa Krajowego dyspozycji zwrotu Lasom Państwowym środków pieniężnych, oddanych Ministrowi Finansów w zarządzanie - do kwoty faktycznego dziennego zapotrzebowania.
Tego samego dnia stanowisko przekazano Ministrowi Środowiska Andrzejowi Kraszewskiemu. Zostało ono przyjęte przez Ministra
wręcz z podziękowaniem za inicjatywę. Podczas spotkania Krajowy Sekretariat ZNOŚiL NSZZ Solidarność otrzymał zapewnienie Ministra, że
nie będzie zgody Ministerstwa Środowiska na propozycje Ministra Finansów oraz na realizację w tym zakresie Wieloletniego Planu Finansowego
Państwa /WPFP/ na lata 2010-2013.
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Portal internetowy Prawy Las włącza się w akcję obrony Lasów
Polskich.

Dostrzegając wyjątkowy pośpiech legislacyjny, Krajowy Sekretariat ZNOŚiL NSZZ „Solidarność” w dniu 23 sierpnia, podjął ogólnokrajową inicjatywę zbierania podpisów na listach sprzeciwu wobec włączenia
PGL LP do sektora finansów publicznych. Listy wraz ze stosowną petycją
zamierzano złożyć na ręce Prezesa Rady Ministrów, którego Minister (Finansów) był twórcą projektu ustawy.

Na wniosek Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL NSZZ Solidarność
Komisja Krajowa NSZZ Solidarność podejmuje Stanowisko nr 12/10 w
sprawie nowelizacji ustawy o lasach oraz zamiaru włączenia PGL LP do
sektora finansów publicznych
Stanowisko Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”
nr 12/10
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża zdecydowany sprzeciw wobec próby nowelizacji ustawy o
lasach według propozycji ujętych w projekcie z dnia
18 maja 2010 roku oraz wnosi o wykreślenie z „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2010-2013” zapisu o zakwalifikowaniu, w ramach
planowanej nowelizacji ustawy o finansach publicznych, do podmiotów sektora finansów publicznych jednostki Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe (PGL LP). Zdaniem Komisji Krajowej wszelka potencjalna
korzyść wynikająca z włączenia PGL LP do sektora finansów publicznych
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zostanie zniwelowana przez niepowetowane szkody dla ochrony środowiska, zachowania bioróżnorodności ekosystemów leśnych i wielu innych
funkcji pozaprodukcyjnych lasów.

• Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w liście do
Ministra Środowiska wyraża zdecydowanie negatywne, uzasadnione stanowisko w sprawie próby włączenia Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych.
• Związek Leśników Polskich w RP podejmuje Stanowisko sprzeciwiające się projektowi włączenia PGL
Lasy Państwowe do sfery finansów publicznych

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawia się projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz projekt stosownego rozporządzenia Ministra Finansów,
W sporządzonym projekcie nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów przewidziano włączenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
do sektora finansów publicznych.
Planowano nałożenie na Lasy Państwowe licznych obowiązków, m.in.:
• otwarcia rachunków bieżących w Banku Gospodarstwa Krajowego i korzystania z obsługi bankowej Banku Gospodarstwa Krajowego
na zasadach wyłączności, przy czym w ramach tej obsługi Bank Gospodarstwa Krajowego ma być zobowiązany do przekazywania Ministrowi
Finansów informacji o stanie środków na rachunkach Lasów Państwowych,
• ustalenia i przekazania do zarządzania przez Ministra Finansów
na rachunek Ministra Finansów w Banku Gospodarstwa Krajowego całej
kwoty wolnych nie ulokowanych środków pieniężnych Lasów Państwowych, określonych w projekcie rozporządzenia,
• codziennego kierowania do Banku Gospodarstwa Krajowego
dyspozycji zwrotu Lasom Państwowym środków pieniężnych oddanych
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Ministrowi Finansów do zarządzania - do kwoty faktycznych potrzeb
dziennych,
• prognozowania i przekazywania Ministrowi Finansów do 30
czerwca każdego roku informacji o łącznej kwocie planowanych w następnym roku budżetowym wolnych środków do oddania w zarządzanie
Ministrowi.
• sporządzania sprawozdań z wykonania planu finansowo - gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w
tym funduszu leśnego, przy czym rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania tych sprawozdań zostaną określone w rozporządzeniu Ministra
Finansów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Planowana nowelizacja, według resortu finansów miała na celu
m.in. poprawę finansów Państwa i zabezpieczenie przed przekroczeniem
tzw. drugiego progu ostrożnościowego, czyli relacji długu publicznego do
PKB na poziomie 55 procent. Leśnicy mieli pełną świadomość, że PGL
LP musiałaby całkowicie zmienić strukturę organizacyjną oraz zasady
gospodarki finansowej. W takim przypadku powstałby nowy twór organizacyjny, niezdolny do prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej, co w
przyszłości mogłoby doprowadzić do niewydolności finansowej a w efekcie do prywatyzacji Lasów Państwowych.

1. Wobec kontynuacji prac zmierzających do włączenia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do sektora finansów
publicznych, potwierdzonych w dokumentach Rady Ministrów i Ministerstwa Finansów, Krajowy Sekretariat ZNOŚiL NSZZ Solidarność wzywa pracowników Lasów Państwowych do wyrażenia swojej dezaprobaty
wobec działań Rządu w stosunku do Lasów Państwowych poprzez:
• Udział leśników w ogólnokrajowej manifestacji NSZZ „Solidarność”, która odbędzie się w Warszawie, przed Urzędem Rady Ministrów,
w dniu 29 września 2010 roku o godzinie 12:00.
2. Społeczność akademicka pisze list podpisany przez Dziekanów
Wydziałów Leśnych w Polsce, w którym wyraża dezaprobatę dla pomysłów Ministerstwa Finansów.
Portal internetowy lasypolskie.pl włącza
się do akcji obrony lasów polskich.
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1. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przekazuje swoje
kolejne negatywne stanowisko w sprawie projektu włączenia PGL LP do
sektora finansów publicznych.
2. Redakcja dwutygodnika Las Polski poprzez Redaktora Mieczysława Remuszko aktywnie włącza się do akcji obrony Lasów Polskich,
publikując na swojej stronie internetowej wszystkie bieżące informacje.

1. Stanowisko Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Leśnictwa i Drzewnictwa - Zarząd
Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
wyraził negatywne stanowisko w sprawie projektu
nowelizacji ustawy o finansach publicznych dotyczących włączenia PGL LP do sektora finansów publicznych widząc w
tym przede wszystkim zagrożenie dla ochrony środowiska Polski. Przypomniał o fakcie, iż dotychczasowe osiągnięcia Lasów Państwowych są
wysoko oceniane na arenie międzynarodowej. Osiągnięcia te mogły być
uzyskane głównie przez samodzielność finansową. Pozbawienie PGL LP
tej właściwości, mogłoby doprowadzić do nieodwracalnych negatywnych
skutków. Przede wszystkim problemów ze sprawnym, racjonalnym zarządzaniem oraz brakiem ochrony w przypadku nagłych klęsk żywiołowych
takich jak: huragany, pożary, susze, powodzie itp.
2. Zostaje opublikowana negatywna opinia Dyrektorów Regionalnych Lasów Państwowych w tej sprawie
3. Związek Leśników Polski w RP włącza się do akcji zbierania
podpisów pod petycją do Premiera i Marszałka Sejmu.

1. Polskie Towarzystwo Leśne podejmuje Stanowisko: Polskie Towarzystwo Leśne, działające od 1882,
liczące obecnie 4500 członków, zdecydowanie sprzeciwiło się planowanym przez Ministerstwo Finansów
rozwiązaniom dotyczącym PGL LP, argumentując to
jako realne zagrożenie dla realizowania konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarce leśnej. Według PTL
ustrój Lasów Państwowych, w tym system ich finansowania jest przykła-

8

dem mądrej i udanej transformacji ustrojowej ostatnich dwudziestu lat.
PGL LP musi posiadać rezerwy finansowe, gdyż w każdej chwili mogą
wystąpić nieoczekiwane, nagłe negatywne zdarzenia związane z zasobami leśnymi. Co więcej, system finansowy Lasów Państwowych ma cechy
systemu motywacyjnego i planowane odebranie samodzielności finansowej może zdecydowanie zmniejszyć wolę jego doskonalenia. Stąd apel
Polskiego Towarzystwa Leśnego, aby nie zaprzepaścić walorów przyrody
dla przyszłych pokoleń poprzez zmianę modelu funkcjonowania Lasów
Państwowych pod presją bieżących potrzeb zmniejszenia deficytu budżetowego.
2. Zostaje opublikowane Stanowisko Zespołu Składnic LP w
Miastku.

Poseł Tomasz Kulesza składa interpelację w sprawie zakwalifikowania i zamiaru włączenia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe do sektora finansów publicznych.
Na Ogólnopolskiej XIV Pielgrzymce Leśników na Jasną Górę,
Kardynał Henryk Gulbinowicz i Biskup Edward Janiak zajmują stanowisko w sprawie zamiarów Ministerstwa Finansów:
Homilia z Jasnej Góry wygłoszona do leśników na XIV Pielgrzymce w dniu
18 września 2010 r. przez Biskupa Edwarda Janiaka, krajowego duszpasterza leśników.
Eminencjo, najdostojniejszy księże Kardynale, przewielebni księża
kapelani leśników różnych dyrekcji, diecezji. Dostojni ojcowie, szanowni
Dyrektorzy regionalnych dyrekcji na czele z Generalnym Dyrektorem. Szanowny Panie Dyrektorze, przedstawicielu Pana Prezydenta, Panie Ministrze, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, szkół wyższych, średnich.
Drodzy leśnicy z rodzinami, zacni pracownicy emerytowani, droga młodzieży, wszyscy umiłowani Pielgrzymi.
Po raz 14 gromadzimy się na dorocznej wspólnej modlitwie. W
tym roku medytujemy zawołanie:„Bądźmy Świadkami Miłości”. Ukochani,
chciałbym to moje wystąpienie podzielić jakby na dwie części, tą duchowąformacyjną, ale też tą, która tak bardzo leży nam na sercu - dotyczącą
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Lasów Państwowych. Ta druga jest trudniejsza. Lasy Państwowe muszą posiadać rezerwy finansowe, gdyż nigdzie na świecie nie ubezpiecza się - jak
wiemy zasobów leśnych. A dokonane w ostatnich latach zmiany w finansowaniu Lasów Państwowych w Czechach, na Słowacji czy w Niemczech,
które polegają na pozbawieniu Lasów samodzielności finansowej, szybko
doprowadziły do deficytu leśnictwa i trudnych do odwrócenia zmian w środowisku. Ja właściwie myślę, że przykład ten będzie wystarczający i będę
wyrazicielem wszystkich pielgrzymów, związków zawodowych, bez względu
na opcje - by głośno wypowiedzieć słowa leżące nam na sercu, za oświadczeniem PTL, które od nich otrzymałem:
Apelujemy i modlimy się, aby w imię odpowiedzialności za: Polską
przyrodę, zachowanie jej walorów dla przyszłych pokoleń oraz zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego Państwa, nie niszczyć sprawdzonego w
praktyce modelu finansowania Lasów Państwowych i to pod presją bieżących potrzeb ograniczenia deficytu budżetowego Państwa.
Uważamy, że leśnictwo polskie rozumiejąc trudną sytuację polskiego budżetu, nie powinno uchylać się od partycypacji w ograniczeniu deficytu finansów publicznych, jednak cena, którą Lasy państwowe musiałyby
ponieść, nie może doprowadzić do pogorszenia stanu środowiska i to w
stopniu, który ograniczyłby spełnienie funkcji przez Lasy, teraz i w przyszłości.
Z ust Pana Ministra słyszeliśmy zapewnienia. Jest takie polskie przysłowie
- leśnicy je znają – oby do tego nie doszło, że „wśród serdecznych przyjaciół,
psy zająca zjadły”.
O to się modlimy, o mądrość dla rządzących, o odsunięcie
niebezpieczeństwa.
W wielu trudnych momentach naszej Ojczyzny, zanosiliśmy modlitwę tutaj
z Jasnej Góry, Pan Bóg ma takie sposoby, pokieruje tak myślami i mamy
ufność, że mądrość zwycięży.
Lasy świata, lasy Polski spełniają przecież wielorakie funkcje i w
związku z tym są jakby niezastąpione w tym rozwoju cywilizacji społeczeństw. I to stwierdzenie znalazło się i w konwencjach międzynarodowych
i w polityce Unii Europejskiej, czego przykładem jest Konwencja Klimatyczna, konwencja o różnorodności biologicznej. Coraz wyraźniej rośnie
znaczenie lasów, nie tylko jako zasobów surowca drzewnego, ale także jako
ekosystemów realizujących dziesiątki różnych funkcji, niezbędnych do zachowania ciągłości życia na ziemi.

10

Ukochani!
Wy dobrze wiecie, że w tych kryzysach ekologicznych, które są rozpatrywane od strony moralnej, właściwie wymagana jest wewnętrzna przemiana
człowieka. I w obliczu tych wielkich zagrożeń potrzebna jest wspólna praca
nad kształtowaniem odpowiedzialności ekologicznej. Sami niewiele zrobimy, lecz wielu już do tego dąży, już o to zabiega. Wspólne uznanie jakiegoś
celu konkretnej ludzkiej zbiorowości czy nawet społeczności ludzkiej.
Nie jest bez znaczenia by dostrzec obowiązki, zadania w tej dziedzinie. One oczywiście spoczywają również na przyszłych pokoleniach. I
Kościół chce pomagać, rozjaśniać światłem wiary nowe sytuacje i problemy,
które w przeszłości nie istniały.
Aby odpowiadać na problemy stawiane przez nasze czasy, przez
naszą epokę i spełniać misję etyczno - społeczną, Kościół staje po stronie
człowieka , jako wierny sprzymierzeniec w obronie człowieka. Jeżeli kwestia ekologiczna wiąże się ściśle z kształtowaniem świadomości moralnej, to
Kościół w wymiarze wszystkich jego struktur będzie się angażować, angażując się w obronie środowiska naturalnego i to głównie przez głoszenie zasad
moralnych i kształtowanie prawdziwie odpowiedzialnej postawy ekologicznej.
Słusznie zauważa -już nie żyjący- mój profesor Józef Majka, że człowiek, który w ciągu ostatnich dwóch stuleci był nastawiony na zdobywanie
świata, doszedł do momentu, w którym musi zastanowić się nad sobą, nad
sensem swego życia, ale także nad zmianą podstaw swych zachowań - iż
owo zdobywanie świata nie ma doprowadzić do zarówno moralnego, jak i
fizycznego wyniszczania człowieka.
Perspektywa - zmienić się albo zginąć - zarysowuje się coraz wyraźniej w świadomości współczesnych ludzi. Wszystkie niemal problemy:
społeczne gospodarcze, polityczne nawet techniczne, są ostatnio sprowadzone do moralnego odrodzenia się człowieka, jako warunku ich rozwiązania.
Kwestia ekologiczna naszych czasów wymaga zmiany orientacji, zwrotu w
myśleniu, przeobrażania mentalności i działań wobec przyrody, społeczeństwa - by ocalić przyrodę, by ocalić świat nas otaczający.
I najgłębszą, najpoważniejszą aplikacją moralną kwestii ekologicznej jest brak szacunku dla życia, który charakteryzuje wiele zachowań
sprzecznych z zasadami ochrony środowiska. Zdarza się często, że potrzeby produkcji przeważają nad godnością pracownika, interesy ekonomiczne
biorą górę nad dobrem jednostek, czy nawet całych społeczności. I w takich
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wypadkach - zniszczenia czy zanieczyszczenia powodowane w środowisku
są skutkiem ograniczonego światopoglądu, który wiąże się czasem z prawdziwą pogardą dla człowieka. Dlatego przyczyn skażenia środowiska należy szukać w skażeniu osobowości moralnej. W sercu każdego człowieka,
który jest opanowany przez egoizm, wygodnictwo, chciwość, bezmyślność i
bierność. I naprawdę tak długo nie będzie harmonii miedzy człowiekiem
a przyrodą, jak długo nie będzie prawdziwego braterstwa miedzy ludźmi.
Przyroda tego nie znosi, a co dopiero człowiek, który też ma ograniczoną
wytrzymałość. Ukochani, tutaj na Jasnej Górze, dnia 4 września odbyły
się główne uroczystości stulecia rekoronacji cudownego obrazu Matki Bożej. I z racji jubileuszu na Jasnogórski wizerunek nałożono nowe korony i
suknie będące wotum Narodu Polskiego. Korony już w marcu pobłogosławił Papież Benedykt XVI, suknię poświęcił Prymas Polski Arcybiskup Józef Kowalczyk - i prymas ponowił również akt zawierzenia naszego kraju
Matce Bożej. To wotum wykonano w całości dzięki darom składanym przez
pielgrzymów. Jest w tej sukience kilka symbolicznych elementów: niewielki
fragment skrzydła Prezydenckiego rozbitego samolotu, złota obrączka, cudem ocalona z wojennej zawieruchy. Ale dlaczego o tym mówię, bo jesteśmy
tutaj, widzimy nowy wizerunek Matki Najświętszej, ale nie patrzmy tak - to
nie jest nowa dekoracja, kolejne przyozdabianie obrazu, ale jest to kolejne
zawierzenie, oddanie się, przebłaganie i uproszenie Matki Najświętszej w
konkretnej sytuacji, w jakiej żyjemy. I dzisiaj przychodząc tutaj, czuwając na modlitwie, chcemy upraszać łaskawość niebios dla naszej Ojczyzny,
szczególnie dla naszego środowiska.
Ukochani Pielgrzymi - czuwa się, gdy coś zagraża, gdy stoi się na
warcie, na straży, na posterunku. Czujność pozwoli być gotowym na niespodziewany atak, na niespodziewane wydarzenie, pozwoli zapobiec złym
skutkom. Czuwa się - gdy się kogoś spodziewa, kogoś drogiego, bliskiego wtedy myśli i serce prowadzą do drzwi, oczekując na gościa, czuwa się, gdy
się kogoś kocha, matka czuwa nad śpiącym dzieckiem, patrzy i obserwuje
jego sen, widzi go małym i dorosłym zarazem, nie zna dnia jutrzejszego,
dlatego czuwa i spogląda z miłością. Czuwa się by zachować dobro, czuwa
się by uniknąć złego i czuwanie jest właściwie treścią człowieka. Czuwanie
jest sposobem życia chrześcijanina, jest to szczególne czuwanie, czuwanie
modlitewne. Czuwanie modlitewne jest wpisane w życie chrześcijanina i
przed wyruszeniem- zauważcie- na misję apostolską Chrystus czuwa i modli się przez czterdzieści dni i nocy. Przed wyborem dwunastu - czuwa i
modli się całą noc. Przed męką, spotkaniem z Ojcem- czuwa i modli się w
Ogrójcu, mało tego - prosi swoich uczniów: czuwajcie ze mną. Święty Paweł
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udaje się na pustynię a potem zaczyna swoją apostolską misję. Jezus powtarza: czuwajcie, módlcie się w każdym czasie. Aby spotkać Boga nie wystarczy tylko zwykłe czuwanie, tak czuwają przywódcy, politycy, ideolodzy. By
spotkać Chrystusa potrzebne jest czuwanie modlitewne, to jest inna jakość
czuwania, to jest głos umysłu, serca, wypowiadane słowa i myśli do samego
Boga. Czuwanie, modlitwa pozwalają na spotkanie Chrystusa, czytamy w
słowie Bożym. Chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, że Matka Najświętsza stawia też wymagania.
W dzisiejszej ewangelii usłyszeliśmy te słowa matczyne: zróbcie
wszystko cokolwiek wam powie, zróbcie wszystko cokolwiek On Chrystus
wam powie. On przemawia, napomina, poucza, i bez modlitewnego czuwania karty ewangelii nie różnią się od innych kart, można ją czytać jak
ciekawą księgę przypowieści, księgę, która zwiera wiele mądrości życiowych, czytając modlitewnym czuwaniem, odnajdujemy ją jako księgę życia wiecznego, stajemy przed nią jak przed Synem Człowieczym. Abyście
mogli stanąć przed Synem Człowieczym, żyjącym w Kościele, potrzebne jest
modlitewne czuwanie. I z tego miejsca pragnę bardzo, bardzo serdecznie
podziękować za Wasze przybycie tutaj na to modlitewne czuwanie. Niech
nikt nam nie mówi, że były autokary podstawiane, że to z przymusu. Przybyliście z potrzeby serca, bardzo serdecznie dziękuję i kapłanom i wszystkim
pielgrzymom za Wasze świadectwo wiary. Bądźcie świadkami miłości, nieście do Waszych środowisk słowa optymizmu, wbrew wszystkiemu, bądźcie odważni w wyznawaniu wiary, starajcie się ludzi łączyć, a nie dzielić.
Wszyscy to mówią , a tak trudno to wykonać. Każdy chce jedności, jak się
osobno rozmawia wydaje się, że wszystko powinno być dobrze. Ja myślę,
że będę już kończył, ale bardzo serdecznie proszę księdza Kardynała, aby
dopełnił to moje słowo przed udzieleniem błogosławieństwa. Amen
Na zakończenie Mszy św. pielgrzymkowej kard. Henryk Gulbinowicz powiedział:
Umiłowani Pielgrzymi, kochani Rodacy
Na polecenie waszego księdza biskupa i posłuszny jego życzeniu i duszpasterzy waszych, księży, mam teraz ja stary pielgrzym zabrać głos. Jestem
starym pielgrzymem - bo ponad 60 lat Bóg mi pozwolił przychodzić tutaj
do stóp Królowej naszego Narodu, przedstawiać jej wszystkie sprawy: jako
ksiądz, jako duszpasterz akademicki, jako duszpasterz ludzi pracy i tak dalej i dalej, a potem jako biskup - i nigdy nie odchodziłem od tronu Królowej
Polski z pustym sercem, zawsze otrzymywałem moc ducha, którą później
mogłem realizować w posłudze kapłańskiej i biskupiej. Bardzo dziękuję
Ojcom Paulinom, że tak ładnie przygotowaliście tą Pielgrzymkę, wszyscy
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siedzą na krzesłach- to pierwszy raz widzę. I pierwszy raz mam to szczęście przewodniczyć pielgrzymce wszystkich pracowników leśnictwa różnych
stopni i urzędów. Dziękuję za to Waszemu księdzu Biskupowi i Waszym
kapelanom, którzy nie sprzeciwili się temu bym mógł tutaj razem z wami się
modlić. Wzruszyła mnie także ta oprawa muzyczna, którą przygotowaliście
kochani. To pięknie, wiecie, że pracując wśród tych borów polskich i lasów
polskich, spotykacie się z Bożą wszechmocą, spotykacie się z pięknem, które
on zostawił w naszej polskiej przyrodzie i teraz, potem przetwarzacie to.
Wiecie- w tej muzyce ja słyszałem jak wiatr kołysze sosnami, ja słyszałem
także jak łamią się drzewa, wiecie chciałem Wam podziękować nie tylko za
to żeście tu przyszli, ale podziękować za to, że umieliście kochani moi zdać
egzamin ze swojej pracy, ze swoich obowiązków, zdać egzamin wobec naszej
Ojczyzny. Wiecie o czym myślę, myślę o tym, że nie dopuściliście do prywatyzacji. To jest dzieło, które powinno być wpisane na karty naszej historii.
Bo kochani moi - Lasy Państwowe to jest skarb i Wy jesteście stróżami tego
skarbu. I za to Wam dziękuję i chylę przed Wami tę starą emerytalną głowę,
chylę przed Wami boście bardzo pięknie postąpili. I następna rzecz - żeście
przyprowadzili tu nie tylko Wasze Rodziny - ale tą młodzież, która niech
zawierzy Matce Najświętszej, która niech umie wejść w te wszystkie obowiązki życia, dzieląc się z Nią swoimi przemyśleniami. Wiecie- warto tak
czasem zatrzymać się przed tą, której Bóg powierzył wychowanie swojego
Syna a naszego Zbawiciela i tak po ludzku zapytać: Panienko Święta jak
to zrobić? Jak tu postąpić? Odpowie Ci – głosem Twojego sumienia, głosem
tych natchnień, które tylko dla niej są właściwe.
I jeszcze chcę Wam pogratulować, że wtedy, kiedy przyszło zło - jak wiatrołomy, żeście nie zostawili tych zniszczonych drzew żeby zgniły, żeby poszły
na marne, ale jeszcze potrafiliście wyciągnąć z tego fundusz i to fundusz
taki, którego pilnujcie, bo to potrzebne będzie Wam właśnie, żeby te nowe
sadzonki odpowiednio posadzić a na to trzeba funduszy, a na to trzeba rąk
do pracy a za pracę trzeba zapłacić. To jest wasza mądrość i dlatego nikomu
tego nie oddawajcie.
I co jeszcze, ja pewno piętnastej pielgrzymki Waszej nie doczekam,
ale Wasz biskup doczeka na pewno, bo jest silny i zdrowy i ma koncepcje
rozmaite. Cieszę się, że to właśnie Dolny Śląsk mógł Wam ofiarować takiego
człowieka, którego przyjęliście, którego rozumiecie i za którego trzeba Panu
Bogu podziękować.
Wracajcie do domu szczęśliwi, wsłuchajcie się w te bory, w te lasy,
w te piękne nasze puszcze, patrzcie Panu Bogu się podoba, że tu jesteście.
Dał taką śliczną pogodę, jesteście wszyscy skąpani w słońcu jesiennej po-
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gody. Jak ciepło, jak tutaj jesteśmy wszyscy razem, jak to po ludzku dobrze
nam być razem w domu Naszej Matki Królowej. To wszystko, chcę powiedzieć, że w modlitwie my kapłani będziemy o was pamiętać.
Trzymajcie się swojej Solidarności, trzymajcie jej, bo to jest osiągnięcie wypracowane przez ludzi pracy, to jest Polaków osiągnięcie.
Dlatego kończę kochani, zapraszam Waszego Biskupa, udzielimy
Wam błogosławieństwa.
A jak wrócicie do domu, posłuchajcie starego Kardynała i zróbcie krzyż w
swoim domu własną ręką, w miejscu swojej pracy, a nawet jak jesteście w
lesie, gdy chodzicie, aby zobaczyć jak tam jest, czy ktoś nie zrobił szkody.
Wasze błogosławieństwo Bóg przyjmie i swoją Bożą dłoń wyciągnie by pobłogosławić Polskie ziemie i Polskie lasy i Polską przyrodę.

W tym dniu KSPL NSZZ
„Solidarność” podejmuje negatywne
Stanowisko w sprawie prób włączenia Lasów Państwowych do sektora
finansów publicznych.
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Negatywne Stanowisko w tej sprawie podejmuje ZZ Pracowników Technicznych Leśnictwa.

Stanowisko świata nauki: Środowisko nauki także sprzeciwiło się
zamiarowi włączenia PGL LP do sektora finansów publicznych. Przedstawiło szereg argumentów, domagając się wycofania zapisów o Lasach Państwowych z projektu nowelizacji. Planowane rozwiązania spowodowałyby
zniszczenie wypracowanego przez 86 lat dobrze funkcjonującego systemu
gospodarki leśnej, opartego na zasadzie samofinansowania, ustanowionej
przez ustawę o lasach. W związku z tym, że gospodarka leśna całkowicie
uzależniona jest od zjawisk przyrodniczych, w tym również występujących
klęsk żywiołowych, Lasy Państwowe muszą posiadać nadwyżkę finansową,
a proponowane rozwiązania w projekcie ustawy sparaliżują funkcjonowanie PGL LP i przyczynią się do nieodwracalnych strat w tak cennym dobru
narodowym, jakim są polskie lasy.
Negatywne stanowiska wobec zamiarom włączenia PGL LP do
sektora finansów publicznych wyraziło też szereg innych instytucji, zarówno tych związanych czynnie ze środowiskiem leśnym, jak i niemających związku z gospodarką leśną. Były to między innymi: Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego, Stowarzyszenie
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, Rada Powiatu Leżajskiego,
Zarząd Regionu Śląska Opolskiego i Ziemi Przemyskiej NSZZ „Solidarność”. Wszyscy jednomyślnie stwierdzili, że rozwiązania te stanowią realne niebezpieczeństwo dla sprawnie prosperujących Lasów Państwowych
i kategorycznie sprzeciwiają się zmianom związanym z systemem finansowania w strukturze PGL LP , który funkcjonuje obecnie bez zarzutu.
Opublikowano w tej sprawie Apel Nadleśniczych z RDLP w Krakowie - skierowany do Premiera.
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1. Opublikowano negatywne stanowiska i opinie:
• Ligi Ochrony Przyrody
• Byłych Dyrektorów Naczelnych i Generalnych Lasów
			Państwowych
• Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
			Kraju
• Polskiego Związku Łowieckiego
2. Poseł Henryk Siedlaczek złożył interpelację w sprawie propozycji włączenia PGL Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych

Swoje stanowisko podjął Związek Zawodowy Budowlani.

Dariusz Bąk- poseł na Sejm RP ogłosił swoje Stanowisko - Apel,
w którym wyraził swoją dezaprobatę dotyczącą planowanych działań włączenia PGL LP do sektora finansów publicznych. Zaznaczył, że pomysł
ten nie powinien dotyczyć instytucji, która gospodaruje na ¼ powierzchni
kraju, osiąga przy tym dobre wyniki gospodarcze, a świetnie zagospodarowane lasy są dumą i własnością całego narodu, budzące podziw innych
państw. Wprowadzenie owego rozwiązania może doprowadzić w niedalekim czasie do upadłości PGL LP. Dodał także, że pojawiła się w projekcie zmiana, dotycząca możliwości dokonywania emisji listów zastawnych
przez Banku Gospodarstwa Krajowego. Lasy Państwowe, po wejściu w
życie projektu musiałyby otworzyć w Banku Gospodarstwa Krajowego
bieżące rachunki, na zasadzie wyłączności. Nasunęło się więc pytanie czy
to przypadek, że równocześnie trwają prace nad włączeniem Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych i doposażeniem BGK w nowe
uprawnienia.
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Rada KSZNOŚiL NSSZ „Solidarność” organizuje, w trakcie posiedzenia w Hotelu Groman w Sękocinie Starym, spotkanie z parlamentarzystami oraz przedstawicielami Ministerstwa Środowiska
Było to jedno z najbardziej owocnych spotkań, dzięki któremu
rozpoczęto skuteczną obronę LP. Z zaproszenia, które było skierowane do
wszystkich posłów leśników, skorzystali jedynie posłowie i senator PIS /
Dariusz Bąk, Piotr Cybulski, Jerzy Gosiewski, Wojciech Skurkiewicz/. Na
spotkanie przybyli również: Minister Janusz Zaleski, Pani Dyrektor Zofia
Chrempińska oraz przedstawicielka GDLP Pani Agnieszka Grzegorczyk.
W wypowiedziach wyrażony został niepokój o losy Lasów Państwowych. Przewodniczący Zbigniew Kuszlewicz zaznaczył, że będzie
potrzebna wielka determinacja i radykalizacja postaw wszystkich tych,
którym zależy na przyszłości Lasów Państwowych i którą będzie można
wyrazić podczas manifestacji 29 września 2010r.
Z takiego stanowiska nie był zadowolony jedynie przewodniczący KSPL Kazimierz Uleniecki, wg. którego takie działanie spowoduje
jedynie niepotrzebne napięcia. Zaproponował abyśmy wszyscy pochylili
się nad problemem finansowym rządu i pomyśleli, w jaki sposób pomóc
rządzącym, przekazując część naszych środków.
Sprzeciwił się temu przewodniczący Z. Kuszlewicz, stwierdzając,
iż nie może być to sprawą Związku Zawodowego by pomagać rządzącym,
gdy Rząd bocznymi drzwiami wprowadza zapisy o reorganizacji LP, nie
licząc się z opinią ani leśników, ani Związków Zawodowych, świata nauki
i innych podmiotów związanych z LP , a w końcu Społeczności Polskiej.
W ślad za tym przedstawiciele Krajowego Sekretariatu zostali zaproszeni na posiedzenie Komisji Sejmowej Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na którym tematem kluczowym miało być
planowane przez Rząd RP włączenie LP do sektora finansów publicznych.

Rada Powiatu Leżajskiego publikuje swój Apel, w którym zaapelowała o
odstąpienie od projektu wejścia Lasów Państwowych do sektora finansów
publicznych. Wśród argumentów przedstawiono fakt, że zmiany doprowadzą do pogorszenia obecnej sytuacji i uzależnią Lasy Państwowe od
potrzeb budżetu państwa. Dodano także, że obecna struktura PGL LP
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jest dobrze zorganizowaną służbą państwową, która zapewnia jej samowystarczalność finansową, przy jednoczesnym pełnieniu podstawowych
ról: przyrodniczej, rekreacyjnej, edukacyjnej, produkcyjnej i społecznej.

Manifestacja NSZZ „Solidarność” przed Urzędem Rady
Ministrów*
Dnia 29 września 2010r. o godzinie 12.00 w Warszawie, przed Urzędem
Rady Ministrów stawiło się przeszło tysiąc leśników z całej Polski. Byli
wśród nich przedstawiciele wszystkich stanowisk, emeryci a także posłowie / Jerzy Gosiewski, Jan Szyszko - były Minister Środowiska, Dariusz
Bąk, Piotr Cybulski/, byli dyrektorzy generalni i regionalni LP, przedstawiciele: świata nauki, stowarzyszeń, Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej i Parków Narodowych oraz Związku Leśników Polskich
w RP . Wymownym elementem, który w tym czasie charakteryzował zaangażowanie w obronę LP, było brak reprezentacji z kilku regionalnych
dyrekcji LP / RDLP Gdańsk, Szczecin, Piła/. Oczekiwania manifestujących streszczał jeden z transparentów: Protest przeciwko próbie zamachu
na finanse Lasów Państwowych.
29 września jest dniem ogólnoeuropejskiej akcji Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych przeciwko szukaniu oszczędności w kryzysie
kosztem pracowników. Związkowe protesty ruszyły ulicami wielu miast,
a centralna manifestacja odbyła się w Brukseli. Warszawską demonstrację
zorganizowały NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Organizatorem z ramienia
branży leśnej był Krajowy Sekretariat ZNOŚiL NSZZ „Solidarnóść”.
Zwartą kolumnę leśników, wyróżniały mundury i zielone parasole, chroniące przed nieustannie siąpiącym deszczem. Prócz transparentów i flag związkowych, uczestnicy nieśli białe flagi z logo Lasów Państwowych, nierzadko przepasane kirem, jako znak żałoby w związanej z
wypadkiem pracowników Nadleśnictwa Złocieniec pod Berlinem.
W trakcie manifestacji wystąpił z trybuny ustawionej przed Urzędem Rady Ministrów Przewodniczący KS ZNOŚiL NSZZ ,,Solidarność”
Zbigniew Kuszlewicz mówiąc:
,,Nowelizacja ustawy budżetowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów
zabierze Lasom Państwowym samodzielność finansową, a działalność tej
branży uzależni od możliwości finansowych całego sektora finansów pu*   	 Dokumentacja fotograficzna z manifestacji na stronach 64-71.
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blicznych. Działanie to jest całkowicie niezgodne z obowiązującym prawem
(ustawą o lasach). Nowelizacja ustawy o lasach musiałaby zupełnie zmienić
strukturę organizacyjną oraz zasady gospodarki finansowej w Lasach Państwowych.
W takim przypadku powstanie nowy twór organizacyjny, całkowicie niezdolny do prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej, czego doświadczyło
już wiele państw, nie tylko w Europie. Gospodarka leśna oparta na podstawach naturalnych, prowadzona przez Lasy Państwowe nie da się wtłoczyć
w reżim obowiązujący w finansach publicznych. Trzeba by się liczyć z całkowitą niemożnością reagowania na zachodzące coraz częściej nieprzewidywalne zjawiska, jakie mają miejsce w ekosystemach leśnych.
Kłopoty budżetu uzdrawiane pieniędzmi uzyskanymi z lasów mogą doprowadzić do powstania nieodwracalnych szkód, których naprawa potrwa całe
dziesięciolecia.
Będziemy bronić Lasów Państwowych z całą stanowczością. Dlatego NSZZ
„Solidarność”, biorąc pod uwagę dynamikę powstawania projektów aktów
prawnych zakładających daleko idące zmiany, apeluje do wszystkich o włączenie się do wspólnej obrony Lasów Państwowych.
Nie pozwólmy, aby odebrano nam finanse na ochronę i rozwój ogólnonarodowego dobra. Nie pozwólmy zniszczyć podziwianych na całym świecie
Polskich Lasów.
Nie dajmy sobie wmówić, że 25 tys. pracowników, którzy gospodarują i
chronią lasy na obszarze ¼ Polski jest „przerostem zatrudnienia”.
W tym dniu została przekazana Premierowi Donaldowi Tuskowi
petycja NSZZ „Solidarność” z okazji Europejskiego Dnia Akcji. Związkowcy zaprotestowali drastycznym cięciom budżetowym zapowiadanym
przez koalicyjny rząd PO - PSL.
Apelowali także do Rządu między innymi o ochronę stosunku pracy i
zapewnienie pracownikom stabilnego wynagrodzenia, podwyżkę płacy
minimalnej oraz wyrazili swoją dezaprobatę rosnącemu rozwarstwieniu
społecznemu i przerzucaniu kosztów kryzysu na pracowników. Problemy
te dotyczyły wielu branż zawodowych. Znalazł się też zapis o leśnikach,
którzy protestują w trosce o przyszłość Lasów Państwowych.
Udział w Manifestacji leśników nie został zauważony w mediachpomimo faktu, że społeczność leśna stanowiła 1/5 wszystkich manifestujących, jednak został zauważony przez pomysłodawców rewolucji w
lasach.
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Ogłoszono Stanowisko Polskiej Izby
Gospodarczej „Ekorozwój”.

Posiedzenie Rady MSPL NSZZ „Solidarność” przy RDLP w Katowicach, na którym podjęto następujące stanowiska:
Stanowisko nr 1
W związku z pracami nad budżetem na rok 2011 r. prowadzonymi przez Rząd, które zmierzają do włączenia PGL LP do sektora finansów
publicznych oraz związane z tymi pracami próby nowelizacji ustawy o
lasach obligujemy przewodniczącego KSPL NSZZ „Solidarność” kol. Kazimierza Ulenieckiego do bezzwłocznego wyznaczenia terminu manifestacji przed Urzędem Rady Ministrów. Manifestacja powinna być zorganizowana wspólnie z innymi Centralami Związkowymi działającymi w
PGL LP, a udział w niej powinni wziąć wszyscy chętni. Data wspólnej
manifestacji powinna być ogłoszona niezwłocznie.
Stanowisko nr 2
Wyrażamy dezaprobatę wobec dotychczasowych działań Przewodniczącego KSPL NSZZ „Solidarność” Kazimierza Ulenieckiego w
sprawach rządowego projektu włączenia PGL LP do sektora finansów publicznych oraz wewnątrz związkowej polityki w tej sprawie. Wnioskujemy
o opublikowanie na stronie internetowej wszystkich pism dotyczących
powyższego problemu.
Stanowisko nr 3
Stanowisko Stowarzyszenia Rodzin Leśnych w RP ,,Rodziny Leśnika-1934” Stowarzyszenie Rodzin Leśnych w RP „Rodzina Leśnika” –
1934’’ zdecydowanie sprzeciwiły się włączeniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych. Następcy
przedwojennej Rodziny Leśnika uznali owy pomysł za kontrowersyjny i
nieprzemyślany oraz przestrzegli przed manipulacją przy sprawdzonym i
dobrze działającym systemie finansowania Lasów Państwowych.
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1. Wiceminister finansów Dominik Radziwiłł, na konferencji
prasowej informuje, że włączenie Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych obniży potrzeby pożyczkowe o ponad 1 mld zł - Lasy
Państwowe będą częścią sektora od 1 stycznia 2011 roku
2. Odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, na której omawiane są projekt ustawy i rozporządzenia. Uczestniczyli
w nim m.in.: Przewodniczący poseł Jerzy Gosiewski /PiS/, Podsekretarz
stanu w Ministerstwie Finansów Dominik Radziwiłł, Naczelnik Wydziału w Departamencie Reformy Finansów Publicznych MF Renata Bloch,
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski, , Prezes
Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Jan Rączka, poseł
Piotr Cybulski /PiS/, poseł Dariusz Bąk /PiS/, poseł Eugeniusz Czykwin /
SLD/, poseł Adam Krzyśków /PSL/, Poseł Tomasz Kulesza /PO/.
Obecni byli także przedstawiciele Lasów Państwowych, związków zawodowych i organizacji leśnych, między innymi: Przewodniczący
KS ZNOŚiL NSZZ ,,Solidarność’’ Zbigniew Kuszlewicz, Zastępca Przewodniczącego KS ZNOŚiL NSZZ „Solidarność” Piotr Lutyk, Zastępca
Przewodniczącego KS ZNOŚiL NSZZ „Solidarność” Grażyna Zagrobelna, Dyrektor Generalny LP Marian Pigan, Zastępca Dyrektora Generalnego LP Anna Paszkiewicz, Przedstawiciel Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego Bohdan Szymański, Przewodniczący Krajowej
Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” Kazimierz Uleniecki,
Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej
Jerzy Przybylski, Przewodniczący Zarządu Krajowego Stowarzyszenia
Ruch Obrony Lasów Polskich Henryk Pargieła.
Omówiono negatywne skutki nowelizacji ustawy o finansach
publicznych dla LP oraz dla środowisk wiejskich (m.in. groźba upadków
banków spółdzielczych po przejęciu wszystkich rachunków nadleśnictw
przez BGK). Poruszono też sprawę możliwości uznania przez Komisję Europejską środków LP włączonych do finansów publicznych, jako pomoc
publiczną i konsekwencje z tego wynikające (przypadek stoczni). Wszystkie wypowiedziane stanowiska posłów, przedstawicieli Lasów Państwowych, związków zawodowych i organizacji leśnych na posiedzeniu miały
charakter negatywny w stosunku do nowelizacji. Komisja postanowiła
uchwalić dezyderat w sprawie włączenia LP do finansów publicznych,
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3. Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność od początku dołożył wszelkich starań,
aby uświadomić jak najszersze rzesze społeczeństwa o zagrożeniach, jakie
gromadzą się nad Lasami Państwowymi, rozpowszechniając informacje i
argumenty przeciw owym zamiarom. Nasze akcje informacyjne spotykały się jednak z wyjątkowo szczelną blokadą medialną. Wyjątek stanowiły
media: Telewizja Trwam, Radio Maryja i Nasz Dziennik. Wiele wysiłku
kosztowało dotarcie do parlamentarzystów wszystkich ugrupowań politycznych w celu przekonania ich do uruchomienia działań obronnych w
parlamencie. Usilnie zabiegano o podjęcie dialogu w tej sprawie. Akcja
propagandowa KSZNOŚiL zaczęła owocować dopiero po trzytygodniowym milczeniu. W wielu gremiach, nawet związkowych, wyczuwalne
było wyczekiwanie na reakcję elit rządzących oraz obawa przed skutkami personalnymi prowadzenia zdeterminowanej obrony. Kierownictwo
Krajowego Sekretariatu otrzymywało kontrowersyjne informacje, które
miały zniechęcić do kontynuowania akcji obrony LP, lecz większość tych
informacji wzmacniała jedynie wiarę w zwycięstwo. W dniu 06 października zapoczątkowana została inicjatywa wspólnych działań Związków
Zawodowych działających w PGL LP. W tym dniu wydano wspólny apel:
Protest w Warszawie przeciwko włączeniu PGL Lasy Państwowe
do sektora finansów publicznych.
Dnia 6 października 2010r. w gmachu Sejmu RP przewodniczący:
Związku Leśników Polskich w RP, Krajowej Sekcji Leśnictwa i OŚ ZZ
„Budowlani oraz KSPL i KSZNOŚiL NSZZ„Solidarność” podjęli wspólnie decyzję o rozpoczęciu protestu poprzez oflagowanie budynków PGL
Lasy Państwowe.
Organizatorzy protestu zdecydowanie sprzeciwiają się projektom: „ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych
innych ustaw” z dnia 07.09.2010 r. oraz „rozporządzenia MF w sprawie
określenia wolnych środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie
oraz zasad i warunków ich przyjmowania od niektórych jednostek sektora finansów publicznych” z dnia 07.09.2010 r. w zakresie dotyczącym
Lasów Państwowych.
Lasy Państwowe pokrywają swoje koszty ze środków własnych,
które nie są środkami budżetowymi i płacą wszystkie należne Państwu
daniny.
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Przedstawiona przez Rząd nowelizacja ustawy oraz rozporządzenie, w rzeczywistości zabiera Lasom Państwowym samodzielność finansową i uzależnia całą działalność Lasów Państwowych od możliwości
finansowych Ministra Finansów. Działanie to ma według MF uzdrowić
Budżet Państwa.
W przypadku wejścia w życie ww. dokumentów powstanie nowy
twór organizacyjny, całkowicie niezdolny do prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej.
Projekty zakładają, że Lasy Państwowe będą codziennie przekazywały Ministrowi Finansów do zarządzania wszystkie wolne środki
pieniężne a następnie występowały o ich zwrot. Istnieje realne niebezpieczeństwo, że przy codziennym kierowaniu do B G K dyspozycji zwrotu
Lasom Państwowym środków pieniężnych oddanych, Minister Finansów
mając do wyboru zwrot depozytu na poczet: wypłaty emerytur lub wykonania zabiegów hodowlanych w lesie zawsze zwróci depozyt na wypłatę
emerytur, pozostawiając do późniejszego zwrotu środki niezbędne na realizację zabiegów hodowlanych. Takie działanie będzie wręcz uznawane
przez społeczeństwo jako sprawiedliwe, lecz w efekcie finalnym katastrofalne dla ekosystemów leśnych.
Środki, jakimi dysponują lasy Państwowe są minimalne w stosunku do potrzeb Budżetu Państwa i na pewno go nie uzdrowią. Proponowane projekty spowodują jedynie niewydolność finansową Lasów
Państwowych w konsekwencji doprowadzić mogą do zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego kraju.
Prosimy o czynne włączenie się do tej formy protestu.

1.Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa uchwaliła dezyderat przyjęty bez głosu sprzeciwu/ Posłowie
PO wstrzymali się od głosu/.
Dezyderat nr 16
Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
uchwalony na posiedzeniu w dniu 7 października 2010 r. do Prezesa Rady
Ministrów w sprawie planowanego przez Rząd włączenia PGL LP do sektora finansów publicznych
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na posie-
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dzeniu w dniu
6 października 2010 r. zapoznała się z informacjami przedstawionymi
przez stronę rządową na temat planowanych zmian legislacyjnych, w wyniku których Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE zostaną
włączone do sektora finansów publicznych. Przyjęty 3 sierpnia 2010 r. przez
Rząd Wieloletni Plan Finansowy Państwa zakłada, w ramach planowanej
nowelizacji ustawy o finansach publicznych, zakwalifikowanie do podmiotów sektora finansów publicznych PGL Lasy Państwowe.
Projekt tej ustawy oraz projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wolnych środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie
oraz zasad i warunków ich przyjmowania od niektórych jednostek sektora
finansów publicznych, potwierdzają kontynuowanie prac nad przekazaniem do sektora finansów publicznych PGL Lasy Państwowe, co nieuchronnie może doprowadzić do ich prywatyzacji, a także do zniszczenia blisko
90-letniego dorobku tej dobrze prosperującej jednostki.
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa uznaje,
że:
- obowiązki i forma organizacyjno-prawna Lasów Państwowych nie uzasadniają zaliczenia tego podmiotu do sektora finansów publicznych,
- projektowane rozwiązania naruszają konstytucyjną zasadę równości podmiotów w obrocie prawnym oraz naruszają zasadę, zgodnie z którą Lasy
Państwowe, działając w imieniu Skarbu Państwa, czynią to na własne ryzyko ekonomiczne,
- proponowane rozwiązania nie zdejmują z Lasów Państwowych odpowiedzialności za zachowanie zdolności ekonomicznej do prowadzenia gospodarki leśnej, a jednocześnie w sposób zdecydowany naruszają zasadę samodzielności Lasów Państwowych, o których mowa w art. 50 ustawy o lasach,
- teza, że Lasy Państwowe cechuje trwały nadmiar środków pieniężnych jest
błędna,
- kłopoty Lasów Państwowych jako następstwo wprowadzenia proponowanych rozwiązań legislacyjnych doprowadzi do kresu misji wypełnianych
obecnie przez Lasy Państwowe,
- planowane zwiększenie obowiązków w zakresie prognozowania przepływów kasowych nie uwzględnia rzeczywistego zakresu faktycznie wymaganych czynności gospodarczych, które w silnym stopniu determinowane są
przebiegiem zjawisk atmosferycznych (pogody) oraz występowaniem klęsk
żywiołowych, cyklicznie dotykających Lasy Państwowe,
- proponowane rozwiązania doprowadzą najpierw do zadłużenia Lasów
Państwowych w bankach komercyjnych, a następnie do zaniku zdolności
ekonomicznej Lasów do prowadzenia gospodarki leśnej,
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- proponowane rozwiązania prawne dotyczące Lasów Państwowych są
zmianami ustrojowymi, dlatego też nie powinny być przyjmowane bez zgody społeczeństwa wyrażonej w drodze referendum.
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wnosi o
odstąpienie od zamiaru włączenia PGL Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych.
Zastępca Przewodniczącego Komisji
/-/ Jerzy Gosiewski
Należy podkreślić , że uchwalenie Dezyderatu nastąpiło dzięki determinacji Posła Jerzego Gosiewskiego
Mimo konstytucyjnego obowiązku Premiera, na dezyderat odpowiada
Ministerstwo Środowiska, informując, że Rząd przyjął projekt ustawy
oraz że MŚ było przeciwne propozycji Ministra Finansów/ w tym zakresie/ w trakcie uzgodnień międzyresortowych.
2. Poseł Dariusz Bąk składa Interpelację w sprawie proponowanych przez rząd zmian w funkcjonowaniu PGL Lasy Państwowe i szeroko
dyskutowanych zagrożeń wynikających z tego tytułu.

Odbyło się spotkanie Ministra Finansów Jacka Rostowskiego z
dyrekcją Lasów Państwowych i szefami klubów PO i PSL. Minister powiedział, że rozmowy ws. propozycji rządu o włączeniu Lasów do jednostek
sektora finansów publicznych będą kontynuowane.

Klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zwołał w Sejmie
konferencję prasową, w której wzięli udział posłowie tej partii Dariusz
Bąk i były minister środowiska Jan Szyszko. Przedstawili oni dziennikarzom znaczenie Lasów Państwowych dla kraju i społeczeństwa, mówiąc
zarówno o wartościach mierzalnych w złotówkach, (drewno, kopaliny,
strategiczne zasoby energetyczne) jak i niewymiernych finansowo, wymieniając funkcje pozaprodukcyjne lasu, jego znaczenie dla społeczeństwa i dla bezpieczeństwa ekologicznego Polski
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W tej sytuacji KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność” podjął rozmowy
ze zwierzchnikami kościoła z prośbą o wsparcie działań poprzez modlitwę wiernych w intencjach: „łaski opamiętania dla rządzących oraz o łaskę roztropnych decyzji nie przyczyniających się do zniszczenia naturalnego bogactwa narodowego”..
W wielu Kościołach z inicjatywy KS ZNOŚiL ,,Solidarność” na
niedzielnej Mszy Świętej 17 października 2011roku zostały odczytane listy do wiernych, uświadamiające społeczność o czyhającym zagrożeniu
wspólnego dobra narodowego, jakim są polskie lasy,. Treść odczytanego
tekstu do wiernych:
„W związku z planami rządu włączenia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych, leśnicy zmuszeni
są protestować przeciw takim działaniom. Lasy Państwowe są instytucją
działającą sprawnie od 86 lat. Ich formuła organizacyjna była w tym czasie doskonalona i jej dzisiejszy kształt jest bardzo dobrze oceniany w całej
Europie. Podstawą sukcesu Lasów Państwowych jest ich niezależność finansowa. Próby włączenia do sektora finansów publicznych podejmowano
już w okresie międzywojennym, w czasie kryzysu znacznie poważniejszego
niż dzisiejszy. A jednak przeważyły rzeczowe argumenty i odpowiedzialne, perspektywiczne spojrzenie na dobro polskiej przyrody. Zaliczenie do
finansów publicznych instytucji zajmującej się działalnością gospodarczą i
funkcjonującej na rynku musi pociągnąć za sobą szereg utrudnień i ograniczeń w działalności, które doprowadzą do załamania się jej zdolności do
samofinansowania, co w efekcie może doprowadzić do upadłości. Będzie to
impulsem dla zwolenników prywatyzacji lasów lub wyprzedaży majątku
narodowego. Taki scenariusz przyniósłby trudne do oszacowania straty godząc jednocześnie w bezpieczeństwo ekologiczne kraju, którego dobrze zagospodarowane lasy są filarem. Społeczeństwo utraciłoby też wolny dostęp
do większości sprywatyzowanych lasów. Jednocześnie byłoby to sprzeczne z
uchwaloną zgodnie z wolą obywateli pierwszą (i jedyną dotychczas ) obywatelską ustawą z dnia 6.07.2001 roku „O zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju”.
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Apel ten został zrealizowany w 1/3 parafii kościelnych wraz z zakonami. Należy podkreślić, że pełne zrozumienie powagi problemu oraz
zaangażowanie wyrazili szczególnie Księża Proboszczowie.
W ramach obywatelskiej akcji w obronie lasów polskich apelowano także do osób, którym los lasów polskich nie jest obojętny, do zapoznania się z listem otwartym i w przypadku akceptacji jego treści- składaniem podpisów oraz wysyłaniem na odpowiednie adresy rządowe.

Rada Krajowa Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ ,,Solidarność” podjęła Stanowisko:
Zgodnie z apelami Międzyregionalnych Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” w Katowicach, Łodzi, Szczecinku, Krośnie,
Krakowie, Warszawie, Lublinie, Toruniu, Poznaniu, Radomiu, Olsztynie
i Białymstoku, dotyczącymi zajęcia stanowiska w sprawie przedłożonego
projektu rządowego, Rada KSPL NSZZ ,,Solidarność” w dniu 19 października 2010 roku sprzeciwiła się projektowi ustawy nowelizacyjnej finanse
publiczne, w części dotyczącej zapisów włączenia PGL LP do sektora finansów publicznych oraz zobowiązała Przewodniczącego Kazimierza
Ulenieckiego do zorganizowania manifestacji przed siedzibą Sejmu RP.

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
/nr 157/ rozpatrywano:
– projekt ustawy budżetowej na rok 2010:
Głos zabierali: Dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej MF Dariusz Atłas, Poseł Dariusz Bąk /PiS/, Poseł Piotr Cybulski
/PiS/, Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski,
Przewodniczący poseł Jerzy Gosiewski /PiS/, Poseł Jerzy Gosiewski /PiS/,
Poseł Kazimierz Gwiazdowski /PiS/, Poseł Adam Krzyśków /PSL/, Zastępca przewodniczącego KS ZNOŚiL NSZZ „Solidarność” Piotr Lutyk, Poseł
Jan Musiał /PO/, Przewodniczący poseł Jan Rzymełka /PO/, Poseł Henryk Siedlaczek /PO/, Zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha, Przewodniczący
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Krajowej Sekcji Pracowników Parków Narodowych NSZZ „Solidarność”
Stanisław Skupień, Zastępca dyrektora Departamentu Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów Barbara Styczeń, Poseł Władysław Szkop /
niez./ Poseł Jan Szyszko /PiS/, Poseł Krzysztof Tyszkiewicz /PO/, Zastępca dyrektora Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania
Przestrzennego w Najwyższej Izbie Kontroli Teresa Warchałowska, Dyrektor generalny Państwowej Agencji Atomistyki Janusz Włodarski, Zastępca przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych
Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” Grażyna Zagrobelny, Poseł Stanisław Żelichowski /PSL/.
W trakcie rozpatrywania projektu referenci poszczególnych działów oraz między innymi Wiceminister Stanisław Gawłowski i przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapewniali, że w projekcie budżetu nie ma
środków planowanych z włączenia PGL LP do sektora Finansów publicznych. Jednocześnie zapewniano, że prace na nowelizacją ustawy o finansach publicznych zawieszono (Stanisław Gawłowski, Stanisław Żelichowski).
Projekt budżetu w zakresie Środowiska został zaopiniowany pozytywnie.

PIKIETA LEŚNIKÓW PRZED GMACHEM SEJMU RP
Wręczenie list sprzeciwu*

W dniu 20 października 2010 r. o godzinie 12.00 rozpoczęła się
pikieta, na której przed gmachem Sejmu RP zgromadziło się około 200 leśników. Głównym celem było przekazanie Marszałkowi Sejmu podpisów
zebranych przez NSZZ „Solidarność”, Związek Leśników Polskich w RP
oraz Ruch Obrony Lasów Polskich pod protestem przeciwko włączeniu
PGL Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych.
*   	 Dokumentacja fotograficzna z wręczenia list sprzeciwu na stronach 72-75.
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Spotkanie z Marszałkiem zostało przesunięte na godzinę 14.00 ze
względu na uroczystości odsłonięcia tablic poświęconych parlamentarzystom, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. O godzinie
13.00 do leśników zgromadzonych przed Sejmem wyszli posłowie:
Jan Szyszko, Dariusz Bąk, Adam Krzyśków oraz przewodniczący Klubu
Parlamentarnego PSL Stanisław Żelichowski.
Do zgromadzonych zwrócił się przewodniczący KS ZNOŚiL
Zbigniew Kuszlewicz, informując o Mszy Świętej odprawianej w kościele
na placu Trzech Krzyży oraz przedstawił plan dalszych działań w dniu
pikiety. Z kolei Jerzy Przybylski przedstawił zebranym petycję związków
zawodowych, która została później przekazana Marszałkowi.
W petycji został zawarty apel do Marszałka o niedopuszczenie
do nieprzemyślanych rozwiązań ustawowych, które dla osiągnięcia doraźnych korzyści mogą spowodować bardzo trudne do odrobienia straty
dla polskiej przyrody o długofalowych skutkach. Ucierpi na tym nie tylko
przyroda, ale całe społeczeństwo.
O godzinie 14.00 delegacja w składzie: Henryk Pargieła, Janusz
Dawidziuk, Zbigniew Kuszlewicz, Piotr Lutyk, Kazimierz Uleniecki, Paweł Kania, Jerzy Miliszewski, Bronisław Sasin i Jerzy Przybylski, w obecności Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Mariana Pigana udała
się z 25 paczkami, w których znajdowały się listy sprzeciwu wobec włączenia PGL LP do sektora finansów publicznych. Przewodniczący ZLP
w RP Jerzy Przybylski przekazał Marszałkowi petycję podpisaną przez
wszystkie 3 organizacje z załączonymi listami z 207.000 podpisami. Marszałek Sejmu zapewnił, że nie mogą mieć racji bytu rozwiązania, które
zaszkodzą Lasom Państwowym.
Następnie delegacja spotkała się z przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisławem Żelichowskim, który poinformował delegację o wycofaniu projektów ustawy i
rozporządzenia dotyczących finansów publicznych. Dowiedziano się
również, że powołany został wspólny Zespół złożony z przedstawicieli
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i Ministra Finansów, który
zajmie się opracowaniem rozwiązania możliwego do przyjęcia przez Lasy
Państwowe. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podziękował przewodniczącemu Żelichowskiemu za zaangażowanie w walce o wycofanie
niekorzystnych dla Lasów Państwowych projektów Ministra Finansów.
Kolejną wizytę delegacja złożyła przewodniczącemu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Tomaszowi Tomczykiewiczowi,
który poinformował, że Platforma Obywatelska zamierza dochować swoich zobowiązań w stosunku do leśników złożonych w czasie kampanii wy-
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borczych. Stwierdził też, że nowelizacja ustawy o finansach publicznych
nie znajduje się w pakiecie ustaw okołobudżetowych.
W wyniku akcji zbierania podpisów pod protestem przeciwko
włączeniu PGL LP do sektora finansów publicznych, do 20 października
2010 r. zebrano łącznie ponad 264 tysiące podpisów, których część została
przesłana bezpośrednio do kancelarii Marszałka Sejmu.
Konferencja ROLP nt. „Strategia gospodarcza rozwoju Lasów
Państwowych”. W dniu 20 października w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie
Ruch Obrony Lasów Polskich konferencja na temat ,,Strategia gospodarcza rozwoju Lasów Państwowych”. Konferencję rozpoczął Przewodniczący Ruchu Obrony Lasów Polskich Henryk Pargieła, przypominając genezę powstania Stowarzyszenia oraz działania w latach 1998-2001, które
miały na celu obronę Lasów przed prywatyzacją. Zostały też omówione
przez niego wszelkie zagrożenia, które mogą być spowodowane włączeniem PGL LP do sektora finansów publicznych. Wśród uczestników
konferencji byli obecni: senator RP - Stanisław Gorczyca, posłowie RP
- Eugeniusz Czykwin (SLD), Adam Krzyśków (PSL), Dariusz Bąk (PiS),
Jan Szyszko (PiS), Henryk Siedlaczek (PO), przedstawiciele prasy, radia,
Dziekan Wydziału Leśnego SGGW- Michał Zasada, przedstawiciele Towarzystw, Klubów i Organizacji Związkowych, Koła Emerytów- leśników.
Podczas konferencji Senator RP - Stanisław Gorczyca zdecydowanie
sprzeciwił się pozbawienia LP samofinansowania. Również Poseł RP Eugeniusz Czykwin - członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska
wyraził negatywne stanowisko do planowanych rozwiązań dotyczących
Lasów Państwowych. Omówił zagrożenia, przyrównując je do sytuacji w
PKP po restrukturyzacji, która doprowadziła do chaosu, dezorganizacji
oraz obniżenia jakości usług świadczonych przez Kolej społeczeństwu.
Poseł Adam Krzyśków przedstawił, jak ogromną rolę odgrywają lasy w
życiu społeczeństwa i jak wielkie straty mogłyby przynieść proponowane
rozwiązania.
Dziekan Wydziału Leśnego SGGW - Michał Zasada zapewnił o
poparciu dla działań Ruchu Obrony Lasów Polskich. Podczas konferencji
zostały wygłoszone referaty: przez Widzimira Grusa na temat „Strategia
gospodarcza rozwoju Lasów Państwowych”, przez Andrzeja Klocka „Kierunki zmian organizacyjnych i funkcjonalnych w lasach państwowych
wybranych krajów europejskich” oraz referat na temat: „Uwarunkowania
działania nadleśnictw w systemie obecnym i po ewentualnych zmianach”
wygłosił Adam Lubera - Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów.
Podczas konferencji zostało wyrażonych wiele negatywnych stanowisk w
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sprawie planowanych rozwiązań dotyczących włączenia PGL LP do sektora finansów publicznych, między innymi:
dr. Janusz Kamiński Dziekan Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, Ryszard Kapuściński - Przewodniczący Ligi Ochrony
Przyrody, Bogdan Szymański- Wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego, Okręgu Mazowieckiego.
Końcową rezolucję przedstawił przewodniczący Henryk Pargieła:
Zebrani na Konferencji odbytej w dniu 20 października 2010 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Ruch Obrony lasów Polskich zdecydowanie sprzeciwiają się
włączeniu Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych. Nie należy niszczyć przyszłości dla doraźnych celów!
Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego rezolucja została jednomyślnie przyjęta.
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WZD KK NSZZ ”Solidarność” podjęło stanowisko w sprawie
obrony Lasów Państwowych.
STANOWISKO NR 11 XXV KZD
w sprawie obrony Lasów Państwowych.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” domaga się natychmiastowego wycofania projektu zmian dotyczących włączenia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych.
Uzasadnienie:
1. Obowiązki i forma organizacyjno-prawna Lasów Państwowych
nie uzasadniają zaliczenia tego podmiotu do sektora finansów publicznych.
2. Projektowane rozwiązania naruszają konstytucyjną zasadę
równości podmiotów w obrocie prawnym oraz naruszają zasadę, zgodnie z
którą Lasy Państwowe, działając w imieniu Skarbu Państwa, czynią to na
własne ryzyko ekonomiczne.
3. Proponowane rozwiązania nie zdejmują z Lasów Państwowych
odpowiedzialności za zachowanie zdolności ekonomicznej do prowadzenia
gospodarki, a jednocześnie w sposób zdecydowany naruszają zasadę samodzielności Lasów Państwowych, o której mowa w art. 50 ustawy o lasach.
4. Kłopoty Lasów Państwowych jako następstwo wprowadzenia
proponowanych rozwiązań legislacyjnych, doprowadzą do kresu misji wypełnianych obecnie przez Lasy Państwowe. Są nimi m.in. misja społeczna,
ekologiczna i gospodarcza.
5. Proponowane rozwiązania prawne dotyczące Lasów Państwowych są zmianami ustrojowymi, dlatego też nie powinny być przyjmowane
bez zgody społeczeństwa wyrażonej w drodze referendum.
6. Planowane zmiany są sprzeczne z uchwaloną zgodnie z wolą obywateli
pierwszą obywatelską ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. „o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju”, ponieważ
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dopuszcza moż-
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liwość likwidacji jednostki budżetowej lub utworzenia jednostki o innej formie organizacyjno-prawnej.
KZD zobowiązuje Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” do pełnego wsparcia działań Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska w obronie Polskich Lasów.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych
zaproponowany przez Ministra Finansów.

Seminarium w komisji senackiej OŚ
Porządek obrad:
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 Lasów
Państwowych.
Przewodniczący Komisji Senator Zdzisław Pupa wyczerpująco
przedstawił informacje, jakie do niego docierają (protesty, petycje, stanowiska), mówiąc miedzy innymi:
„W związku z tą sprawą wpłynęło wiele stanowisk organizacji
związanych z funkcjonowaniem Lasów Państwowych. Mamy dezyderat nr
16 sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa uchwalony na posiedzeniu w dniu 7 października 2010 r., skierowany do prezesa Rady Ministrów, mamy informację z Instytutu Badawczego
Leśnictwa, pismo wyrażające zaniepokojenie stowarzyszenia Ruch Obrony
Lasów Polskich, informację Związku Leśników Polskich Parków Narodowych, a także stanowisko Komisji Krajowej „Solidarności” oraz krajowego sekretariatu „Solidarności”, mamy też informację wyrażającą obawy
Polskiego Towarzystwa Leśnego. Także w sposób, można powiedzieć, dosyć
dobitny zostały wyrażone obawy i protest przeciwko włączeniu Lasów Pań-
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stwowy do sektora finansów publicznych.
Być może jednak te obawy są - chcę to podkreślić - jakby na wyrost, być może są płonne. Dysponuję kopiami stosownych porozumień, na
przykład porozumienia zawartego przez Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność” , podpisanego przez przewodniczącego
tego sekretariatu Andrzeja Bdzikota i obecnego premiera Donalda Tuska, i
w tym porozumieniu czytam - wymienię tylko jeden punkt - że w zakresie
leśnictwa współpraca będzie zakładać „podjęcie działań na rzecz umieszczenia w ustawie zasadniczej zapisu o utrwaleniu narodowego charakteru
Lasów Państwowych i utrzymaniu obecnej struktury własności”. To jest dokument z 3 października 2007 r. Dysponuję również dokumentem podpisanym przez pana premiera Donalda Tuska... Ja to wszystko czytam i przypominam, bo być może, jak mówię, te obawy są płonne. Myślę, że tutaj, w tym
kompetentnym gremium, wyjaśnimy sytuację. otóż w kolejnym dokumencie
- to jest list do leśników, strażników polskich lasów - premier Tusk pisze
między innymi tak: „Lasy Rzeczypospolitej nie są prawicowe ani lewicowe.
Są nasze wspólne, narodowe, polskie, o ich sprawach należy rozmawiać ponad podziałami partyjnymi i sympatiami politycznymi. Ja osobiście oraz
Platforma Obywatelska dołożymy wszelkich starań, aby stworzone zostały
warunki do ochrony, rozwoju i pomnażania tego bezcennego narodowego
bogactwa oraz aby ludzie, którzy nimi gospodarują, mogli pracować w oparciu o stabilne i zrozumiałe zasady w atmosferze szacunku dla wykonywanej
pracy”... Kończy pan premier list w ten sposób, że prosi o jego zachowanie:
„abyście w momencie gdy ja i Platforma Obywatelska będziemy decydować
o przyszłości Lasów Państwowych, mogli mnie z tego rozliczyć”. Wydaje mi
się, że te pisma to fakty, które w pewien sposób przeczą wspominanym obawom, tak że być może są one na wyrost. No, ja tej sytuacji nie rozumiem, ale
myślę, że w tej dyskusji sobie to wszystko wyjaśnimy. A zapisy przytaczam z
uwagi na istotę i wagę sprawy.
Dysponuję również petycją skierowaną do pana Grzegorza Schetyny, marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, podpisaną przez dwieście
sześćdziesiąt tysięcy osób, dotyczącą sprzeciwu wobec zamiaru włączenia
Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” do sektora finansów publicznych.”
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Szczuka- podsumował swoje wystąpienie:
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„...No i to, co najważniejsze - żeby już nie przedłużać i umożliwić
dyskusję - , to znaczy jeszcze raz chciałbym podkreślić, że te omawiane środki nie przestają być własnością Lasów Państwowych. One w każdej chwili
będą do ich dyspozycji, po prostu Lasy Państwowe będą składały zlecenie
do Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie tymi środkami w praktyce zarządzał, żeby odpowiednią kwotę środków w odpowiednim miejscu i
czasie oddał do dyspozycji dysponenta rachunku, a nim pozostanie Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych czy też będą to dyrekcje regionalne.
Czyli nikt nie ma zamiaru kogokolwiek tych środków pozbawiać czy też
uniemożliwiać komukolwiek dostęp do nich. Mówię o tym, bo pojawiały się
stwierdzenia, że są uzasadnione obawy, że te środki nigdy nie zostaną odzyskane. Nie ma podstaw do takiego stwierdzenia, jest za to jednoznaczne
stwierdzenie... Będzie też wyraźnie określony w rozporządzeniu wykonawczym do projektu ustawy zmieniającej ustawę o finansach publicznych tryb
udostępniania tych środków. I w ten sposób chciałbym państwa uspokoić.
Mamy wszyscy - czy jesteśmy leśnikami, czy urzędnikami - wspólny
kłopot: musimy ustabilizować finanse publiczne. Prosimy więc wszystkich o
pomoc i proponujemy wszystkim rozwiązanie, które jest najmniej uciążliwe
z możliwych, ale każdy musi swoją cegiełkę do tego ogólnonarodowego wysiłku dołożyć, bo to jest w naszym dobrze rozumianym wspólnym interesie.
A tak jak pan przewodniczący powiedział, Lasy Państwowe to jest własność
państwowa - i my sobie cenimy to, że one są własnością ogólnonarodową i
spełniają ważne funkcje społeczne, ekologiczne i gospodarcze - stąd uważamy, że one również powinny w tym procesie uczestniczyć.
Warto też podkreślić, że mamy zasób, który... Inaczej: gdyby ktokolwiek z państwa był właścicielem lasu, to oczekiwałby z tego tytułu jakiegoś
dochodu, tak? No bo po co utrzymywać las, tylko dla przyjemności? Skarb
Państwa nie otrzymuje bezpośrednio dochodów z Lasów Państwowych poza podatkiem leśnym, który trafia do samorządów - i to jest też przykład
szczególnego traktowania Lasów. Dlatego uważamy, że to, czego oczekujemy od Lasów, to znaczy że zgodzą się na w pewnym sensie czasowe udostępnianie na cele budżetu państwa środków, które tak czy owak spoczywają na
rachunkach bankowych, byłoby z ich strony bardzo niewielkim wkładem.
No bo jaki to ma sens, że Lasy Państwowe lokują te środki na rachunkach
bankowych i potem Skarb Państwa te same środki musi pożyczać okrężną
drogą, od banków, płacąc za to nieco wyższą cenę i powodując wzrost długu
publicznego ? Czy nie można tego mechanizmu uprościć i wskazać właśnie
taką bezpośrednią ścieżkę, która pozwoli uniknąć dodatkowego wzrostu za-
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dłużenia i obniżyć koszty obsługi długu publicznego, a jednocześnie w pełni
zachować niezależność gospodarczą i samodzielność gospodarki finansowej
Lasów Państwowych”.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk powiedział:
„Tak się składa, że pan minister Szczuka dość szeroko przedstawił,
jakie zmiany w finansach publicznych nas czekają. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, której podstawowe cele również zostały nakreślone przez
pana ministra, i od tego momentu stanowisko Ministerstwa Środowiska jest
stanowiskiem Rady Ministrów. Tak więc my nie mamy innego stanowiska
w tym zakresie, nie możemy innego stanowiska prezentować, bo decyzja
podjęta przez Radę Ministrów została dość jasno wyrażona.”
W następnych wystąpieniach racjonalne uzasadnione argumenty
przeciwko Projektowi ustawy przedstawili:Zastępca Dyrektora Generalnego do Spraw Ekonomicznych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
„Lasy Państwowe” Anna Paszkiewicz, Poseł Jan Szyszko, Kierownik Zespołu do spraw Prognoz, Standaryzacji i Ocen w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu Konrad Tomaszewski,
Zastępca Przewodniczącego Rady Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” Grażyna Zagrobelny, Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”
Krzysztof Zaręba, Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „Profit” Sp. z o.o. Czesław Skowronek, Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Janusz Dawidziuk, Zastępca Przewodniczącego
Rady Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska
i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” Piotr Lutyk, Prorektor Wyższej Szkoły
Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie Józef Kozioł, Pan Kazimierz Szabla,
Polskie Towarzystwo Leśne, Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” Zbigniew Kuszlewicz, Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” Kazimierz Uleniecki, Wiceprezes
Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Klubu Ekologicznego Bohdan
Szamański, który podsumowując argumentację Ministerstwa Finansów
powiedział:
„Proszę państwa, proszę sobie wyobrazić wysoki budynek, z którego
leci facet na dół i powtarza sobie: jak to dobrze, że to jeszcze tak daleko, jak
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to dobrze, że to jeszcze tak daleko. I teraz jest pytanie: gdybyśmy podwyższyli ten budynek jeszcze o pięć czy dziesięć pięter, czy to uratowałoby tego
faceta przed trzepnięciem o bruk, czy nie?
Otóż wydaje mi się, że jesteśmy w takiej sytuacji, że jeżeli nawet zaryzykujemy naruszeniem stabilności systemu Lasów Państwowych, to i tak nie
uratujemy tego faceta przed trzaśnięciem o bruk.”
Następnie głos zabrali: Senator Jadwiga Rotnicka, Senator Wojciech Skurkiewicz. Senator Wojciech Skurkiewicz został zobowiązany do
przygotowanie stanowiska w tej sprawie.

KS ZNOŚiL ,,Solidarność” wystąpił do Prezesa Rady Ministrów,
Donalda Tuska
W wystąpieniu tym KS ZNOŚiL ,,Solidarność” wnosi o spotkanie z Prezydium Sekretariatu oraz prosi o wycofanie projektowanych rozwiązań dotyczących włączenia PGL LP do sektora finansów publicznych.
Oprócz dotychczasowych argumentów przekazano Premierowi informację o ilości negatywnych stanowisk w tej sprawie.
Przypomniano Premierowi o Porozumieniu z 3 października
2007 roku, zawartym pomiędzy Platformą Obywatelską reprezentowaną
przez Pana Donalda Tuska, a Krajowym Sekretariatem Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ ‘’Solidarność’’ oraz o obietnicy przed wyborami 2007 r. złożonej leśnikom, w zakresie rozwoju branż
objętych działaniami Ministra Środowiska i umieszczeniu ich wśród priorytetów strategicznej polityki państwa.
Został także przytoczony bardzo ważny cytat Pana Tuska z listu
do leśników, cyt : ,,Sprawdzoną w swej ponad 80-letniej historii formą organizacyjną PGL-LP należy zachować i doskonalić z wypowiadanymi przez
leśników sugestiami!”. oraz zakończenie listu, cyt.:,, Zachowajcie go po to,
abyście w momencie, gdy ja i Platforma Obywatelska będziemy decydować
o przyszłości Lasów Państwowych, mogli mnie z tego rozliczyć!”.
Do dnia pisania kroniki KS ZNOŚiL ,,Solidarność” nie otrzymał
odpowiedzi od Premiera.
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1. Dnia 3 listopada 2010r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej LP w
Warszawie spotkali się przewodniczący związków zawodowych działających w Lasach Państwowych. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że sytuacja
PGL LP po decyzji Rządu RP z dnia 26 października 2010 r. dotycząca
przyjęcia projektu Ministra Finansów ustawowego włączenia Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych stała się bardzo groźna dla
przyszłości PGL LP. Niestety, wszelkie rozmowy, debaty, komisje sejmowe i senackie, które zostały do tego momentu przeprowadzone nie przyniosły właściwego rozwiązania, które uchroniłoby Lasy Państwowe przed
niebezpieczeństwem, jakie miałby przynieść nowy stan prawny. Podjęto
decyzje o przeprowadzeniu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej pracowników Lasów Państwowych w dniu, w którym miało się odbyć pierwsze
czytanie projektu ustawy. KS ZNOŚiL zaapelował do wszystkich Patriotów Leśnych o liczne uczestnictwo w manifestacji przed Sejmem.
2. Wiceminister Skarbu Państwa Poseł Jan Bury składa leśnikom
deklarację obrony lasów Państwowych przed zakusami Ministra Finansów.
3. Prof. Jan Szyszko uruchamia cenną inicjatywą - akcję zbierania podpisów poparcia wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Jako Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Polski - J. Szyszko organizował w całym kraju prelekcje, przygotowujące
naród Polski do powiedzenia stanowczego NIE dla zaprzepaszczenia blisko 90-letniego dorobku pracy polskich leśników, dla chwilowego zmniejszenia deficytu budżetowego, bez zastanowienia się nad długofalowymi
skutkami takiej decyzji. Lista referendalna zawierała pytanie: Czy jesteś
za zmianą statusu prawnego Lasów Państwowych poprzez włączenie
tego podmiotu do sektora finansów publicznych, zgodnie z propozycją
Ministra Finansów, co w konsekwencji może prowadzić do ich natychmiastowej destrukcji a w przyszłości prywatyzacji? W wyniku tej akcji
zgromadzono ok. 2 mln. podpisów, które stanowią zabezpieczenie przed
kolejnymi próbami wprowadzenia destrukcji w Lasach Państwowych.
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Mimo składanych zapewnień, Rząd kieruje swój projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych do Sejmu (Druk nr 3576).

Odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu z udziałem
Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy. Tematem dominującym było przyjęcie strategii obrony Lasów Państwowych przed planami
Rady Ministrów. Jednym z tematów było podjęcie ostatecznej decyzji o
zorganizowaniu manifestacji w dniu 24 listopada przed Sejmem RP, tj. w
dniu planowanego pierwszego czytania zmiany ustawy o finansach publicznych.
Odpowiedzialnym za organizację został Kol. Kazimierz Uleniecki – Przewodniczący KSPL NSZZ „Solidarność”.
Ustalono również sposób pokrycia kosztów przejazdu związanego z
manifestacją z funduszu strajkowego związku, dla wszystkich członków
NSZZ „Solidarność” oraz sposoby nagłośnienia manifestacji.

W dniu 16 listopada Związki Zawodowe działające w Przemyśle
Drzewnym, zaplanowały kontrmanifestację przed URM, w której chciano
wyrazić krytykę polityki monopolistycznej PGL LP w zakresie dystrybucji surowca drzewnego. Do manifestacji na szczęście nie doszło, między
innymi dzięki staraniom Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL.

Z inicjatywy KS ZNOŚiL NSZZ Solidarność Europoseł Tomasz
Poręba zadał trzy pytania do Komisji Europejskiej
1. 26 października 2010 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej przyjęła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach
publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt wyżej wymienionej
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ustawy oraz wynikający z niej projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wolnych środków przyjmowanych w depozyt lub
zarządzanie oraz zasad i warunków ich przyjmowania od niektórych jednostek sektora finansów publicznych, zakładają włączenie do sektora finansów publicznych jednostki organizacyjnej Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe oraz wykorzystanie środków finansowych Lasów
Państwowych (podmiotu działającego w sektorze przedsiębiorstw) do zaspokajania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Wyżej wymienione
projekty Ustawy i Rozporządzenia zakłada zwrot przez Ministra Finansów środków finansowych (przekazanych mu do zarządzania) Lasom
Państwowym, na potrzeby prowadzenia gospodarki leśnej. Zgodnie z
obowiązującym porządkiem prawnym (ustawa z dnia 28 września 1991r.
o lasach) - Lasy Państwowe nie posiadają osobowości prawnej. Powierzono im zarząd lasami Skarbu Państwa w celu prowadzenia gospodarki leśnej na zasadzie samodzielności finansowej. W ramach gospodarki leśnej
Lasy Państwowe są obowiązane do wytwarzania i sprzedaży na warunkach rynkowych drewna. Ten sposób gospodarowania jest dobry i wykazuje się stale minimalną nadwyżkowością. Uwzględniając fakt projektowanego włączenia środków finansowych Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe do Budżetu Państwa, a zwłaszcza wykorzystania
środków finansowych Lasów Państwowych do zaspokajania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, proszę o odpowiedź: Czy zwrot środków
finansowych Lasom Państwowym przez Ministra Finansów będzie mógł
być traktowany przez UE jako forma pomocy publicznej?
2. 26 października 2010 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej przyjęła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach
publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt wyżej wymienionej
ustawy oraz wynikający z niej projekt roporządzenia zakładają włączenie do sektora finansów publicznych jednostki organizacyjnej Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz wykorzystanie środków
finansowych Lasów Państwowych, podmiotu działającego w sektorze
przedsiębiorstw, do zaspokajania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Miałoby to się opierać na przekazywaniu środków do zarządzania
Ministrowi Finansów oraz ich następnym zwrocie Lasom Państwowym
na potrzeby prowadzenia gospodarki leśnej. Zgodnie z ustawą z dnia
28 września 1991r. o lasach Lasy Państwowe nie posiadają osobowości
prawnej. Powierzono im zarząd lasami Skarbu Państwa w celu prowadzenia gospodarki leśnej na zasadzie samodzielności finansowej. W ramach gospodarki leśnej Lasy Państwowe są obowiązane do wytwarzania i
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sprzedaży na warunkach rynkowych drewna. Uwzględniając fakt projektowanego włączenia środków finansowych Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe do budżetu państwa, a zwłaszcza wykorzystania
środków finansowych Lasów Państwowych do zaspokajania potrzeb pożyczkowych budżetu, proszę o odpowiedź: Czy projektowane rozwiązania
nie stwarzają zagrożenia naruszenia zasady równości podmiotów w obrocie gospodarczym, obciążając Lasy Państwowe obowiązkiem zaspokajania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa ponad zakres obowiązków,
spoczywających na każdym innym podmiocie sektora przedsiębiorstw
(zwłaszcza zasada ponoszenia danin publicznych na równych warunkach
w danym sektorze podmiotów gospodarki narodowej)?
3. 26 października 2010 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej przyjęła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach
publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt wyżej wymienionej
ustawy oraz wynikający z niej projekt roporządzenia zakładają włączenie do sektora finansów publicznych jednostki organizacyjnej Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz wykorzystanie środków
finansowych Lasów Państwowych, podmiotu działającego w sektorze
przedsiębiorstw, do zaspokajania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Miałoby to się opierać na przekazywaniu środków do zarządzania
Ministrowi Finansów oraz ich następnym zwrocie Lasom Państwowym
na potrzeby prowadzenia gospodarki leśnej. Zgodnie z ustawą z dnia 28
września 1991r. o lasach Lasy Państwowe nie posiadają osobowości prawnej. Powierzono im zarząd lasami Skarbu Państwa w celu prowadzenia
gospodarki leśnej na zasadzie samodzielności finansowej. W ramach gospodarki leśnej Lasy Państwowe są obowiązane do wytwarzania i sprzedaży na warunkach rynkowych drewna. Uwzględniając fakt projektowanego włączenia środków finansowych Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe do budżetu państwa, a zwłaszcza wykorzystania środków finansowych Lasów Państwowych do zaspokajania potrzeb pożyczkowych budżetu, proszę o odpowiedź: Czy włączenie handlu drewnem
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do katalogu powinności o charakterze publicznym państwa, co spowoduje konieczność
objęcia tego drewna (stanowiącego 90% rynku drzewnego Polski) cenami
regulowanymi oraz konieczność centralnej reglamentacji surowca drzewnego będzie zgodne z zasadą konkurencyjności na rynku europejskim?
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Prezydium Sejmu zmienia termin pierwszego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych na godziny wieczorne 23.11.2010 r. Piotr Lutyk z Posłem Jerzym Gosiewskim odwrotnie
organizuje delegację leśników na galerię Sejmu. W trakcie dyskusji złożono wniosek o odrzucenie projektu w całości oraz wniosek o przesłanie
projektu do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Przed planowanym terminem manifestacji leśników przed Sejmem (przewodniczący wszystkich klubów poselskich zostali imiennie
zaproszeni na manifestację) w godzinach przedpołudniowych przeprowadzono w Sejmie głosowanie, należy przypomnieć czego dotyczyło i jak
Posłowie głosowali:
6 kadencja, 78 posiedzenie, 2 dzień (24-11-2010)
3 punkt porządku dziennego:
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Poseł Jan Szyszko wnioskuje:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Po odrzuceniu pierwszego
wniosku istnieje konieczność poważnego zastanowienia się nad przyszłością polskich lasów państwowych. Równocześnie chciałbym powiedzieć, że
ta sprawa dotyczy 1/4 terytorium kraju. Panie premierze, mówił pan, że nie
będziemy szkodzili polskim lasom państwowym. Według wszystkich specjalistów - począwszy od ekonomistów, kończąc na przyrodnikach - projekt
włączenia Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych skończy
się ich natychmiastową destrukcją, a w przyszłości dekompozycją i prawdopodobnie prywatyzacją. Ponieważ pierwszy wniosek został odrzucony, pytam pana ministra finansów, czy nie miałby nic przeciwko temu, aby jednak
ten projekt był rozpatrywany przez dwie komisje, a mianowicie Komisję
Finansów Publicznych oraz Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Natu-
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ralnych i Leśnictwa. Myślę, że Polskie Stronnictwo Ludowe również poprze
ten wniosek. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Pkt 3. porz. dzien. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw - głosowanie nad przyjęciem wniosku o skierowanie rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw,
zawartego w druku nr 3576, dodatkowo do Komisji Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Głosowanie nr 2 dnia 24-11-2010

Arkit Tadeusz
Aziewicz Tadeusz
Borowczak Jerzy
Brzezinka Jacek
Buła Andrzej
Cichoń Janusz
Czaplicka Barbara
Czucha Zdzisław
Dunin Artur
Dzikowski Waldy
Fiedler Arkady
Gierada Artur
Grad Mariusz
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Wyniki imienne posłów PO
PRZECIW
Arndt Paweł
Augustyn Urszula
Biernacki Marek
Biernat Andrzej
Brejza Krzysztof
Brodniak Roman
Budnik Jerzy
Bukiewicz Bożenna
Butryn Renata
Cebula Marek
Cieślik Leszek
Cieśliński Piotr
Czechyra Czesław
Czerwiński Andrzej
Czuma Andrzej
Dąbrowska Alicja
Durka Zenon
Dzięcioł Janusz
Fabisiak Joanna
Fedorowicz Jerzy
Feliks
Gałażewski Andrzej
Gąsior-Marek
Magdalena
Gowin Jarosław
Grabarczyk Cezary
Graś Paweł
Grupiński Rafał

Gut-Mostowy
Andrzej
Hanajczyk Agnieszka
Jastrzębski Leszek
Karpiński Grzegorz
Kaźmierczak Jan
Kochan Magdalena
Kopaczewska
Domicela
Kozaczyński Jacek
Koźlakiewicz
Mirosław
Kulas Jan
Lamczyk Stanisław
Małecka-Libera Beata

Wyniki imienne posłów PO
PRZECIW
Guzowska Iwona
Halicki Andrzej
Huskowski Stanisław
Kaczor Roman
Karpiński
Włodzimierz
Kidawa-Błońska
Małgorzata
Konwiński Zbigniew
Kopeć Tadeusz

Jaros Michał
Kania Andrzej
Katulski Jarosław

Kozdroń Jerzy

Kozłowska-Rajewicz
Agnieszk
Krupa Jacek

Krupa Adam

Musiał Jan
Neumann Sławomir
Nowakowski Andrzej

Kulesza Tomasz
Lenz Tomasz
Matusik-Lipiec
Katarzyna
Miodowicz Konstanty
Mrzygłocka Izabela
Katarzyna
Naguszewski Tadeusz
Niesiołowski Stefan
Nykiel Mirosława

Okrągły Janina
Olszewski Paweł
Orzechowski Maciej
Piechota Sławomir
Piotrowska Teresa
Preiss Sławomir

Olechowska Alicja
Ołowski Piotr
Pacelt Zbigniew
Pierzchała Elżbieta
Pitera Julia
Raniewicz Grzegorz

Mikulicz Janusz
Mroczek Czesław

Klim Józef Piotr
Kopacz Ewa
Kosecki Roman

Kuriata Jan
Leszczyna Izabela
Mężydło Antoni
Młyńczak Aldona
Mucha Joanna
Namyślak Witold
Nowak Tomasz Piotr
Okła-Drewnowicz
Marzena
Olejniczak Danuta
Orłowski Paweł
Pahl Witold
Pietraszewska Danuta
Plocke Kazimierz
Raś Ireneusz
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Wyniki imienne posłów PO
PRZECIW
Ross Tadeusz
Roszak Grzegorz
Rozpondek Halina
Rybicki Sławomir
Ryszka Andrzej
Rząsa Marek
Rzymełka Jan
Schetyna Grzegorz
Sekuła Mirosław
Siedlaczek Henryk
Sitarz Witold
Skorupa Aleksander
Marek
Skowrońska Krystyna Smirnow Andrzej
Smolarz Tomasz
Staroń Lidia
Stolarczyk Jarosław
Stuligrosz Michał
Suchowiejko Wiesław Sycz Miron
Szejnfeld Adam
Sztolcman Grzegorz
Szulc Jakub
Szumilas Krystyna
Szydłowska Bożena
Śliwińska Anna
Tomański Piotr
Tomaszak-Zesiuk
Tomczyk Cezary
Tomczykiewicz
Irena
Tomasz
Tusk Łukasz
Tyszkiewicz Robert
Urban Cezary
Van der Coghen Piotr Waśko Piotr
Węgrzyn Robert
Wielichowska Monika Wilk Wojciech
Witkowski Radosław
Wojnarowski Norbert Wojtkowski Marek
Wolak Ewa
Wójcik Marek
Wykręt Adam
Zakrzewska Jadwiga
Zaremba Renata
Zawadzki Ryszard
Zieliński Marek
Ziemniak Wojciech
Ziętek Jerzy
Żmijan Stanisław
Żyliński Adam
Wyniki imienne posłów PO
NIEOBECNY
Bojko Bogdan
Bublewicz Beata
Chmielewski
Stanisław
Chwierut Janusz
Drozd Ewa
Drzewiecki Mirosław
Michał
Gadowski Krzysztof
Gawłowski Stanisław Gibała Łukasz
Głogowski Tomasz
Grad Aleksander
Jarmuziewicz Tadeusz
Kochan Witold
Korzeniowski Leszek Krząkała Marek
Kula Włodzimierz
Lipiński Dariusz
Litwiński Arkadiusz
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Wyniki imienne posłów PO
NIEOBECNY
Marcinkiewicz
Orzechowski Andrzej Oświęcimski
Michał
Konstanty
Pięta Jarosław
Plura Marek
Pomaska Agnieszka
Raba Norbert
Raczkowski Damian Radziszewska Elżbieta
Rutnicki Jakub
Rynasiewicz Zbigniew Saługa Wojciech
Sikorski Radosław
Suski Paweł
Szczerba Michał
Śledzińska-Katarasiń- Tomaka Jan Walenty Tusk Donald
ska Iwona
Tyszkiewicz Krzysztof Urbaniak Jarosław
Zacharewicz Jacek
Zawiła Marcin
Zdanowska Hanna
Zdrojewski Bogdan
Żalek Jacek
Wyniki imienne posłów PO
WSTRZYMAŁ SIĘ
Sławiak Bożena

Michałkiewicz
Krzysztof
Arent Iwona
Babinetz Piotr
Bętkowski Andrzej

Wyniki imienne posłów PiS
ZA
Adamczyk Andrzej
Andzel Waldemar
Ast Marek
Bartuś Barbara
Błaszczak Mariusz

Babalski Zbigniew
Bąk Dariusz
Błądek Antoni
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Wyniki imienne posłów PiS
ZA
Bogucki Jacek
Brudziński Joachim
Chmielowiec
Zbigniew
Chrapkiewicz Daniela Czarnecki Witold
Czartoryski
Arkadiusz
Czesak Edward
Ćwierz Andrzej
Dera Andrzej Mikołaj
Dolata Zbigniew
Dorywalski
Drab Marzenna
Bartłomiej
Dziedziczak Jan
Falfus Jacek
Girzyński Zbigniew
Gołojuch Kazimierz
Gosiewski Jerzy
Górski Artur
Górski Tomasz
Grabicka Krystyna
Gwiazdowski
Kazimierz
Hoc Czesław
Hofman Adam
Jackiewicz Dawid
Jagiełło Jarosław
Jasiński Wojciech
Kaczanowski Dariusz
Karski Karol
Kłosowski Sławomir

Janczyk Wiesław
Jaworski Andrzej
Kaczyński Jarosław
Kempa Beata
Kołakowski Robert

Kowalczyk Henryk
Kraczkowski Maks
Kuchciński Marek
Lipiec Krzysztof
Malik Ewa
Materna Jerzy
Moskal Kazimierz
Piecha Bolesław
Grzegorz
Polak Marek
Religa Jan
Rokita-Arnold Nelli

Kowalski Bogusław
Krasulski Leonard
Kwitek Marek
Łatas Marek
Masłowska Gabriela
Matuszewski Marek
Nowak Maria
Pięta Stanisław

Janik Grzegorz
Jurgiel Krzysztof
Kamiński Mariusz
Kloc Izabela
Kossakowski
Wojciech
Kozak Zbigniew
Kruk Elżbieta
Latos Tomasz
Machałek Marzena
Masłowska Mirosława
Mazurek Beata
Paluch Anna
Polaczek Jerzy

Polak Piotr
Rogacki Adam
Rusiecki Jarosław

Rafalska Elżbieta
Rojek Józef
Ryniak Monika
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Wyniki imienne posłów PiS
ZA
Seliga Dariusz
Sellin Jarosław
Siarka Edward
Sikora Anna
Smoliński Kazimierz Sobecka Anna
Sońta Krzysztof
Sośnierz Andrzej
Stanke Piotr
Stawiarski Jarosław
Suski Marek
Szarama Wojciech
Szczypińska Jolanta
Szlachta Andrzej
Szwed Stanisław
Szydło Beata
Szyszko Jan
Śnieżek Adam
Tchórzewski
Terlecki Ryszard
Tobiszowski Grzegorz
Krzysztof
Tołwiński Krzysztof
Wargocka Teresa
Warzecha Jan
Wiązowski Waldemar Wiśniewska Jadwiga Witek Elżbieta
Wojtkiewicz Michał
Worach Sławomir
Woźniak Tadeusz
Wrona Waldemar
Wróbel Marzena
Zalewska Anna
Dorota
Zarzycki Wojciech
Zieliński Jarosław
Zuba Maria
Szczęsny

Abramowicz Adam
Cybulski Piotr
Karasiewicz Lucjan
Maciejewski
Krzysztof
Matuszny Kazimierz
Osuch Jacek
Rębek Jerzy
Strzałkowski Stefan
Wita Tadeusz
Żaczek Jarosław

Wyniki imienne posłów PiS
NIEOBECNY
Bury Jan s. Antoniego Chłopek Aleksander
Giżyński Szymon
Golba Mieczysław
Stanisław
Kołakowski Lech
Lipiński Adam
Macierewicz Antoni
Marianowska Barbara
Mularczyk Arkadiusz
Ożóg Stanisław
Sadurska Małgorzata
Telus Robert
Zawiślak Sławomir
Żukowski Wojciech

Opioła Marek
Popiołek Krzysztof
Sprawka Lech
Ujazdowski
Kazimierz Michał
Zbonikowski Łukasz
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Wyniki imienne posłów SLD
ZA
Ajchler Romuald
Balicki Marek
Czykwin Eugeniusz
Gintowt-Dziewałtow- Gołębiewski Henryk Kruszewski Zbigniew
ski Witold
Łybacka Krystyna
Martyniuk Wacław
Matuszczak Zbigniew
Milcarz Henryk
Ostrowski Artur
Pawłowski Sylwester
Pisalski Grzegorz
Pomajda Wojciech
Rydzoń Stanisław
Szczepański Wiesław Tomaszewski Tadeusz Wenderlich Jerzy
Andrzej
Wontor Bogusław
Wziątek Stanisław
Zakrzewska Elżbieta
Wyniki imienne posłów SLD
NIEOBECNY
Arłukowicz Bartosz
Błochowiak Anita
Garbowski Tomasz
Iwiński Tadeusz
Kalisz Ryszard
Kamiński Tomasz
Klepacz Witold
Kochanowski Jan
Kopyciński Sławomir
Kotkowska Bożena
Kowalik Jacek
Matwiejuk Jarosław
Matyjaszczyk
Napieralski Grzegorz Zbrzyzny Ryszard
Krzysztof
Wyniki imienne posłów SLD
PRZECIW
Aleksandrzak Leszek Bańkowska Anna
Krasoń Janusz
Motowidło Tadeusz
Prządka Stanisława
Stec Stanisław
Streker-Dembińska
Wikiński Marek
Elżbieta

50

Wyniki imienne posłów PSL
ZA
Borkowski Krzysztof Kalemba Stanisław
Pawlak Mirosław
Stefaniuk Franciszek
Jerzy

Bury Jan s. Józefa
Olas Stanisław
Zych Józef

Wyniki imienne posłów PSL
NIEOBECNY
Grzeszczak Eugeniusz Kasprzak Mieczysław
Pawlak Waldemar
Sztorc Andrzej

Wyniki imienne posłów PSL
PRZECIW
Dutka Bronisław
Kamiński Jan
Kierzkowska Ewa
Kłopotek Eugeniusz
Krzyśków Adam
Łopata Jan
Łuczak Mieczysław
Maliszewski Mirosław Pałys Andrzej
Marcin
Piechociński Janusz
Racki Józef
Rakoczy Stanisław
Rygiel Wiesław
Sawicki Marek
Sławecki Tadeusz
Sopliński Aleksander Starownik Marian
Walkowski Piotr
Witaszczyk Stanisław Żelichowski Stanisław
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II Manifestacja w obronie Lasów Państwowych*
W dniu 23 listopada 2010 nastąpiło pierwsze czytanie w sejmie projektu
rządowego przewidującego włączenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do sfery finansów publicznych.
Jadąc na manifestację leśnicy dowiedzieli się z radia o wynikach
głosowania po pierwszym czytaniu, leśnicy czuli żal do polityków, którzy
jeszcze kilka dni temu deklarowani obronę Lasów Państwowych przed
nieroztropnymi pomysłami Ministerstwa Finansów.
Pod Sejmem zebrało się 6100 – 8 000 pracowników Lasów Państwowych w zielonych mundurach (co trzeci czwarty pracownik Lasów
Państwowych przyjechał pod Sejm biorąc wcześniej urlop). „POzostawcie lasy w spokoju!”, „Budżet – bieda las zaprzeda!”, ,,Lasy Państwowe Racz
Zachować Panie”, ,,Premierze w Irlandii lasów brak, dokąd mamy jechać?”,
,,Las skarbem narodu, a nie Ministra Skarbu”, ,,Tylko głupi lasy łupi”, ,,Polski Las, własność narodu polskiego, łapy precz od niego’’ – to niektóre z
haseł niesionych na transparentach. Leśnicy apelowali do parlamentarzystów, aby sprzeciwili się próbom włączenia Lasów Państwowych do
sektora finansów publicznych, wnosząc stosowne poprawki do projektu
nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Wśród protestujących byli
też górnicy z Solidarności, wyróżniający się żółtym kolorem kamizelek.
Złożyli deklarację, że wrócą w razie potrzeby bardziej liczną grupą. Sejm
otoczony był szczelnie policjantami z grup prewencyjnych, ubranymi w
kamizeli, kaski, ochronniki twarzy, wyposażonymi w broń. Do zgromadzonych leśników nie miał odwagi wyjść żaden przedstawiciel władzy
wykonawczej czy władz sejmu, wyszli za to posłowie PIS (J. Szyszko, D.
Bąk, J.Gosiewski, W. S. Zarzycki), PSL (S. Żelichowski) senator PiS W.
Skurkiewicz. Do leśników podchodzili Warszawiacy, gratulując manifestacji oraz deklarując poparcie. Demonstracja leśników pod Sejmem nie
przekonała koalicji PO – PSL, do odstąpienia od kontynuowania prac nad
projektem przejęcia przez budżet pieniędzy Lasów Państwowych.
Premier Donald Tusk zapewnił w tym dniu media, że póki jest premierem, nie ma zamiaru prywatyzować PGL LP. Dodał jednak, że aktywa Lasów Państwowych powinny być aktywami budżetówki. Takie argumenty
nie przemówiły do leśników.
Manifestacja miała na celu pokazanie, że nie ma zgody społecznej
na zaprzepaszczenie blisko 90-letniego dorobku kilku pokoleń polskich
leśników poprzez wirtualne zmniejszenie długu publicznego. Leśnicy
*   	 Dokumentacja fotograficzna z manifestacji na stronach 76-84
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podkreślali, że włączenie PGL LP do sektora finansów publicznych może
nie przynieść oczekiwanych przez Ministra Finansów korzyści, a doprowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu dobrze prosperującej i zdrowej
finansowo organizacji. Niestety, zapisu o Lasach Państwowych nie wykreślono z projektu ustawy. Sejm postanowił dalszą kontynuację prac nad
ustawą o finansach publicznych, która odbierze niezależność finansową
Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe.
Wobec faktu, że do manifestantów nie wyszedł nikt z Prezydium
Sejmu, przy pomocy Posła Jerzego Gosiewskiego przedstawiciele manifestujących Grażyna Zagrobelna i Zbigniew Kuszlewicz dotarli do kancelarii Sejmu RP i przekazali w obecności Posła Gosiewskiego, Panu Ministrowi Lechowi Czapli- szefowi Kancelarii Sejmu, uchwałę - sprzeciw,
skierowaną do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, o treści:
My zebrani w dniu 24 listopada 2010 r pod gmachem Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej obywatele Rzeczpospolitej - pracownicy Lasów
Państwowych, Parków Narodowych, Gospodarki Wodnej oraz sympatycy
i przyjaciele Lasów Polskich, sprzeciwiamy się zamiarowi włączenia
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do sektora
finansów publicznych.
Lasy Państwowe są instytucją działającą sprawnie od 86 lat. Ich formuła
organizacyjna była w tym czasie doskonalona i jej dzisiejszy kształt odpowiada w pełni wymogom przepisów prawa i zasadom prowadzenia nowoczesnej gospodarki leśnej. Podstawą sukcesu Lasów Państwowych jest ich
niezależność finansowa. Próby włączenia Lasów Państwowych do sektora
finansów publicznych podejmowano już w okresie międzywojennym, w czasie kryzysu, znacznie poważniejszego niż dzisiejszy. A jednak przeważyły
rzeczowe argumenty i odpowiedzialne, perspektywiczne spojrzenie na dobro
polskiej przyrody. Zaliczenie do finansów publicznych instytucji zajmującej
się działalnością gospodarczą! funkcjonującej na rynku, musi pociągnąć za
sobą szereg utrudnień i ograniczeń, które doprowadzą do załamania się jej
zdolności do samofinansowania. Polskie Lasy Państwowe już wielokrotnie
ponosiły ciężary związane z odbudową kraju, ale nigdy dotąd, w ciągu niemal 90 lat, żaden rząd nie zaproponował zmian
ustawowych prowadzących wprost do pozbawienia PGL LP możliwości
samofinansowania i w efekcie do ich upadłości. Tak stworzona sytuacja
będzie impulsem dla zwolenników prywatyzacji lasów do „uzdrowienia”
upadającej firmy. Wprowadzenie Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych przyniesie trudne do oszacowania straty, godzące w bez-
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pieczeństwo ekologiczne kraju, którego filarem są dobrze zagospodarowane
lasy. Jednocześnie chcemy podkreślić, że projekty ustawy i rozporządzenia
Ministra Finansów są sprzeczne z uchwaloną zgodnie z wolą obywateli
ustawą z dnia 6.07.2001 roku „O zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju” oraz z ustawą o lasach i ustawą o
rachunkowości. Zebrani przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej żądają by
nie psuć tego co działa dobrze, dobrze służy społeczeństwu i nie wymaga
finansowania z środków publicznych.
Dlatego apelujemy do Wysokiej Izby o niedopuszczenie do nieprzemyślanych rozwiązań ustawowych, które dla osiągnięcia doraźnych korzyści, spowodują trudne do odrobienia straty o długofalowych skutkach.
Ucierpi na tym polskie społeczeństwo, ucierpi na tym polska przyroda.
Jednocześnie zebrani pod gmachem Sejmu żądają:
1. wykreślenia z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o
finansach
publicznych oraz niektórych innych ustaw , zapisu o włączeniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych.
2. wykreślenia z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o
finansach
publicznych oraz niektórych innych ustaw zapisów w sprawie zasad
dysponowania przez ministra finansów wolnymi środkami finansowymi
jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego LasówPaństwowych.
3. wykreślenia z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o
finansach
publicznych oraz niektórych innych ustaw zapisów dotyczących zmian w
ustawie o lasach.
4. przyspieszenie prac nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie
przyrody oraz niektórych innych ustaw (aktualnie w uzgodnieniach międzyresortowych), tak
aby zaczęła obowiązywać do 01 stycznia 201$ r.
5. wyłączenie pracowników: Parków Narodowych i Gospodarki
Wodnej z projektu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych
jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów
publicznych w latach 2011i 2012.
Do wiadomości:
1. Prezydium Sejmu,
2. Przewodniczący Klubów Parlamentarnych i Poselskich,
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3. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
4. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych,
5. Sejmowa Komisja Skarbu Państwa
6. Sejmowa Komisja Gospodarki
Przy bardzo dużej operatywności Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” po raz pierwszy byliśmy świadkami przełamania bariery milczenia medialnego. Większość stacji telewizyjnych i radiowych emitowała
zarówno samą manifestację, jak i wiele wywiadów z przedstawicielami
manifestujących. Po tak wielkiej burzy medialnej presja społeczna osiągnęła zenitu.
Jednymi z nielicznych udanych akcji medialnych były regionalne konferencje prasowe oraz wywiady radiowe.Radio Rzeszów na drugi
dzień po manifestacji przygotowało czterogodzinny program w tej sprawie. Uczestniczyła w nim jako główny referent Zastępca Przewodniczącego KSZNOŚiL - Grażyna Zagrobelna, ilość telefonów do redakcji świadczyła o żywotnym zainteresowaniu społeczeństwa tym zagadnieniem. W
dniu manifestacji stacja telewizyjna Polsat News przeprowadziła na żywo
wywiad z szefem Krajowego Sekretariatu Z. Kuszlewiczem, Radio Maryja
oraz telewizja Trwam praktycznie na bieżąco informowały co się w tej
sprawie dzieje. Sprawozdawcami byli politycy, głównie PIS / Jan Szyszko, Jerzy Gosiewski, Dariusz Bąk/, którzy skutecznie uświadamiali społeczeństwo o zamiarach Rządu RP rodzących nieobliczalne w skutkach
negatywne następstwa.
W trakcie trwania manifestacji Komisja Finansów skierowała
projekt do Podkomisji, która przesyła projekt ponownie do Komisji Finansów.

Wobec faktu, że złożony przez leśników protest nie został przekazany Posłom, Poseł Jerzy Gosiewski przy całkowicie pustej Sali w obecności jedynie wicemarszałka prowadzącego obrady złożył Oświadczenie:
„Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W środę w tym tygodniu, po przezwyciężeniu wielu utrudnień, przedstawiciele blisko 8 tys. protestujących
pod Sejmem, pani Grażyna Zagrobelna i pan Zbigniew Kuszlewicz, w mojej
obecności przekazali panu ministrowi Lechowi Czapli, szefowi Kancelarii
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Sejmu, uchwałę - sprzeciw, skierowaną do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
o treści, którą zamierzam przedstawić. ˝My, zebrani w dniu 24 listopada
2010 r….”
–/ treść uchwały-sprzeciwu ujęto powyżej./
Oto była treść uchwały przedłożonej Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej. Od
siebie, panie marszałku, Wysoka Izbo, tylko jedno zdanie. Z ogromną nadzieją zwracam się do państwa posłów, byście obudzili się z marazmu i w
zbliżających się w przyszłych tygodniach głosowaniach przeciwstawili się
tragicznym w skutkach pomysłom ministra finansów. Bardzo dziękuję, panie marszałku”.
W ten to sposób petycja zgromadzonych przed Sejmem leśników została
zarejestrowana
w oficjalnych dokumentach Sejmu i jest dostępna w stenogramach sejmowych.

Komisja Finansów Publicznych /nr 356/
Mówcy: Przewodniczący poseł Paweł Arndt /PO/, Legislator Wojciech
Białończyk, Ekspert Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz
Byszewski, Poseł Janusz Cichoń /PO/
Poseł Marzenna Drab /PiS/, Poseł Tomasz Dudziński /PJN/, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś, Podsekretarz
stanu w MF Maciej Grabowski Poseł Wiesław Janczyk /PiS/,Wicedyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Zbigniew Januszek, Poseł Krzysztof Jurgiel /PiS/, Poseł
Jan Szyszko (PiS) – spoza składu Komisji, Poseł Jerzy Gosiewski (PiS)
– spoza składu Komisji, Poseł Henryk Kowalczyk /PiS/, Wiceprzewodniczący Ruchu Obrony Lasów Polskich Piotr Lutyk, Podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk, Dyrektor Departamentu
Długu Publicznego MF Piotr Marczak, Poseł Wacław Martyniuk /SLD/,
Poseł Gabriela Masłowska /PiS/, Poseł Aleksander Skorupa /PO/, Poseł
Krystyna Skowrońska /PO/, Poseł Stanisław Stec /SLD/, Poseł Marek Suski /PiS/, Poseł Andrzej Szlachta /PiS/, Poseł Beata Szydło /PiS/, Wiceprzewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” Grażyna Zagrobelna, Poseł
Marek Zieliński /PO/, Poseł Maria Zuba /PiS/
Podkomisja zaproponowała warianty I i II projektu, które różni-
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ły się tym, iż wariant I przewidywał, że Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe jest jednostką sektora publicznego, co proponowano w
przedłożeniu rządowym. Skutkuje to koniecznością przyjęcia określonych sformułowań w innych zmianach. Podkomisja potraktowała to pakietowo. Jeśli przyjęty zostanie wariant I, to automatycznie Lasy Państwowe zostają wpisane w kolejnych artykułach. Wariant II polegał na tym, że
Lasy Państwowe nie zostają włączone do sektora finansów publicznych.
W związku z tym w następnych artykułach również nie byłoby zapisów
dotyczących Lasów Państwowych. Był to kluczowy element głosowania.
W trakcie dyskusji strona rządowa oraz Posłowie PO próbowali
uspakajać, że zmiana w rzeczywistości nic nie zmieni w funkcjonowaniu
PGL LP, Posłowie PO prosili przedstawicieli Rządu o wyjaśnienie wszystkich wątpliwości. Posłowie PiS oraz PJN byli zdecydowanie przeciwni pomysłom rządu.
Ze strony leśnej wypowiedzieli się:
Wiceprzewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” Grażyna Zagrobelna:
„Dzień dobry. Moje nazwisko Grażyna Zagrobelna. Jestem wiceprzewodniczącą Krajowego Sekretariatu Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”.
Pozwalam sobie zabrać głos, ponieważ jestem leśnikiem z dwudziestoośmioletnim stażem. Byłam jedną z osób tworzących prawo leśne, bez względu na
dyskusję, czy jest to prawo, czy jest to tylko ustawa o lasach. Chciałabym
jednak państwa ostrzec, ponieważ nie jest tak, jak Państwo sobie wyobrażają, że włączenie Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych nie
popsuje prawa leśnego.
My leśnicy przeżywaliśmy wprowadzenie prawa wodnego. Do dnia
dzisiejszego nadleśniczy powinien strzelać się na potokach z zarządem gospodarki wodnej o to, kto jest zarządcą. Uczestniczyliśmy w zmianie Prawa
o ochronie przyrody, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej. Mamy
wiele sprzeczności. Podobnie jest z udostępnianiem informacji o środowisku. Włączenie nas w tej chwili do sektora finansów publicznych spowoduje,
że staniemy się zupełnie inną jednostką organizacyjną. Nie możemy być już
wtedy traktowani jako quasi-przedsiębiorstwo.
Z chwilą wejścia do sektora finansów publicznych stajemy się jednostką,
która realizuje funkcje celu publicznego. Pojawiają się pytania, czy drewno
stanie się surowcem, który będzie traktowany jak świadczenie publiczne. A
tak będzie musiało być traktowane. Czy będą wprowadzane ceny regulowane? Ponieważ brakuje drewna na rynku, rodzi się pytanie, czy wprowadzimy reglamentację.
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Proszę państwa, mówimy o kwocie 2.000.000 tys. zł. Naprawdę
proszę wykreślić ową kwotę z pamięci- bo środki te są w bieżącym użyciu
Lasów. Najbardziej nas boli, gdy ktoś mówi, że leśnicy nie chcą oddać kwoty
2.000.000 tys. zł. Pieniędzy tych nie ma. Rok 2010 było rokiem katastrof.
W nadleśnictwie Wołów w ciągu jednego dnia wyłamało tyle, ile pozyskuje
się w ciągu sześciu lat. Nagle przyszły sześciokrotnie wyższe przychody, ale w
tej chwili pozostały puste połacie, które trzeba zagospodarować. W wyniku
tegorocznej powodzi wystąpiły potężne szkody. Praktycznie lasy są niedostępne. W związku z tym fundusz stabilizacyjny praktycznie już powinien
być wykorzystany.
Jeszcze jedno. Fundusz leśny to nie jest jakaś lokata kapitału. Jest to
dynamiczny instrument Lasów Państwowych. Co miesiąc wpływa na konto
Funduszu 8-13% wartości sprzedaży drewna. Pieniądze te na bieżąco są
przekazywane do nadleśnictw tzw. deficytowych, czyli tych, które swoimi
przychodami nie są w stanie pokryć kosztów. Naprawdę jest to najważniejszy instrument gospodarki Lasów Państwowych.
Tylko dlatego jesteśmy w stanie przetrwać wszystkie kolejne dekoniunktury. Mieliśmy dekoniunkturę w 1996 roku, kiedy było bardzo ciężko.
Zdołaliśmy to przeżyć, ale tylko dzięki funduszowi leśnemu. Tak samo było
w roku 2002.
Proszę państwa, Minister Finansów teoretycznie mógłby skorzystać z kwoty
600.000 tys.zł, i to podejrzewam, że do maja. Jeżeli ruszy program retencji,
jeżeli trzeba będzie sfinansować odnowienia na uszkodzonych powierzchniach, prawdopodobnie nie będzie i tych środków w kwocie 600.000 tys. zł.
Będziemy działać na podstawie prawa, które nie będzie przystawało ani do ustawy o finansach publicznych, ani do obecnie obowiązującej w
ramach lex specialis ustawy o lasach, czyli tzw. prawa leśnego. Doprowadzi
to do ruiny. Wiem, że część z państwa obraża się, gdy ktoś mówi, że będzie
to prywatyzacja lasów. Twierdzę, że w tej chwili ani Minister Finansów,
ani rząd nie mają takich zamiarów. Ale w efekcie finalnym może to do tego
doprowadzić.
Proszę państwa, mówiliśmy o manifestacji. W dniu 21 października na ręce Marszałka Sejmu złożyliśmy petycję popartą 270 tys. głosów
sprzeciwu. Nas w Lasach Państwowych pracuje tylko 24 tys. Gdybyśmy dłużej prowadzili akcję, podpisów byłoby więcej. Była to akcja prowadzona
tylko przez dwa tygodnie. W okresie dwóch tygodni 270 tys. obywateli podpisało się pod protestem. Uwierzcie państwo, że państwa dzisiejsza decyzja
będzie miała ogromny wpływ na kształt lasów, a przede wszystkim na nasze
bezpieczeństwo ekologiczne, bo takie będzie przełożenie w efekcie finalnym.
Dziękuję bardzo.
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Piotr Lutyk- Wiceprzewodniczący Ruchu Obrony Lasów Polskich oraz Zastępca Przewodniczącego KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność”:
„Pani minister sugeruje, jakoby zmiany, które projektowana ustawa wprowadza do ustawy o lasach – chodzi o plan finansowo-gospodarczy i
całą konsolidację – były nic nieznaczącymi zmianami słownymi, po prostu
innym rodzajem zapisu. Tymczasem powoduje to zasadnicze zmiany, dlatego że zupełnie czym innym jest plan finansowo-gospodarczy w rozumieniu
ustawy o finansach publicznych, a czym innym jest dzisiejsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa Lasy Państwowe. Doprowadzi do tego, że ze sterowania rynkowego, które, nawiasem mówiąc, jest ewenementem w skali europejskiej – tak poważne problemy z zakresu ochrony środowiska, ochrony
przyrody, gospodarki przyrodą są sterowane rynkowo, a budżet nie musi się
do tego „wtrącać” – przejdziemy na sterowanie ręczne, które, chyba wszyscy
się z tym zgodzimy, jest znacznie mniej precyzyjne, mniej właściwe. Bardzo
dziwi mnie jedno, a mianowicie, że rząd de facto liberalny właśnie liberalne
rozwiązania, które stanowią naszą chlubę, chce zmienić na sterowanie ręczne. Dziękuję”
Po dyskusji Komisja przegłosowała wariant II projektu ustawy.
Na tym nie zakończyły się jednak emocje tego posiedzenia, gdyż w efekcie dyskusji Komisja przegłosowała odrzucenie projektu ustawy w całości.
Projekt został przesłany do Sejmu.

Odbyło się drugie czytanie projektu w Sejmie. Miała w nim wziąć
udział reprezentacja 50-cio osobowa leśników, jednak nastąpiło nagłe
przesunięcie debaty na godziny poranne, w związku z tym udało się zebrać w trybie nagłym grupę 8 osób z biura RDLP w Warszawie. DGLP
reprezentowała A. Paszkiewicz. Odbyła się bardzo burzliwa dyskusja, po
której głosowanie przesunięto na godziny popołudniowe. Po krótkim posiedzeniu konwentu seniorów odbyło się głosowanie. Projekt ponownie
został skierowany do Komisji Finansów Publicznych, która zebrała się
w trybie natychmiastowym. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych: P. Lutyk i J. Przybylski, oraz A. Paszkiewicz z
DGLP. Komisja, zgodnie z wydźwiękiem dyskusji na posiedzeniu plenar-
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nym, utrzymała wyłączenie LP z projektu. Nagłe zmiany porządku obrad
i przyspieszone posiedzenia komisji sejmowych mogły mieć na celu ograniczenie udziału w nich przedstawicieli strony społecznej.
Komisja zawnioskowała przyjęcie projektu z poprawkami dotyczącymi
miedzy innymi wykreślenia PGL LP z zapisów Ustawy.

Po trzecim czytaniu ustawę uchwalono w wersji zaproponowanej
przez Komisję Finansów Publicznych..
Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu dnia 06-12-2010.

nych.

Senat skierował ustawę do senackiej Komisji Finansów Publicz-

Senacka Komisja Finansów Publicznych zaproponowała przyjąć
poprawki, które już nie dotyczyły Lasów Państwowych.
Na forum Sejmu rozpatrzono poprawki Senatu ostatecznie je
przyjmując.

Ustawę przekazano Prezydentowi RP do podpisu.

Prezydent podpisał ustawę.
Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska
i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Związek Leśników Polskich w RP
ogłosiły zakończenie akcji protestacyjnej w LP. W tym dniu Prezydent RP
Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych bez zapisów dotyczących PGL LP. W związku z tym mógł zostać
zakończony protest, polegający na oflagowaniu budynków Lasów Państwowych, a wszyscy Patrioci Leśni mogli w końcu odetchnąć z ulgą.
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O godzinie 15.00 odbyła się uroczysta Msza Święta Dziękczynna
w intencji Lasów Polskich, którą odprawił Ks. Kardynał Kazimierz Nycz
w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie-Jelonkach.* Zaproszeni przez KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność” przedstawiciele wszystkich środowisk zgromadzili się by móc wspólnie podziękować Panu Bogu
za wysłuchanie głosu społeczeństwa, które nie godzi się na zniszczenie
jednego z najcenniejszych dóbr narodowych, jakim są polskie Lasy Państwowe. Blisko pięciomiesięczny akt obrony Lasów Państwowych wyjątkowo bogaty w apele, stanowiska, petycje, listy sprzeciwu, manifestacje,
rozmowy, spotkania i modlitwy, znalazł wymowny epilog przed Ołtarzem
Pańskim. W darze ołtarza przedstawiciele Leśnej Solidarności przekazali
Ks. Kardynałowi obraz uwieczniający polski las, na którego obrzeżu stoi
słupek graniczny z białym orłem w koronie.
Wartym podkreślenia jest fakt uczestnictwa pracowników we
wszystkich akcjach obronnych w ramach urlopów, na koszt własny lub
związków zawodowych oraz incydentalny udział kierownictwa wszystkich szczebli organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe.
Zakończona sukcesem obrona Lasów Państwowych była możliwa
dzięki mobilizacji wielu środowisk. Przyjęta i z determinacją realizowana
strategia uświadomienia konieczności obrony dobra narodowego każdemu Polakowi posiadającemu często uśpione patriotyczne cechy, przyniosła szczęśliwy koniec.
Po raz kolejny w historii Polski zjednoczone społeczeństwo postawiło dobro Lasów Państwowych ponad doraźne korzyści Rządu.
Ten streszczony opis wydarzeń z odrobiną komentarza obrazuje też wiarę
w mądrość Polaków i buduje nadzieję na lepsze jutro.

*   	 Zdjęcia z Mszy Świętej Dziękczynnej na stronach 85-90
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Akcja protestacyjna na przykładzie Nadleśnictwa Osie.

Dedykacja Jonaka podczas obrad Komisji Krajowej NSZZ
Solidarność.
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Przemarsz manifestujących leśników.

Przemarsz manifestujących leśników.
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Przemarsz manifestujących leśników.

Przemarsz manifestujących leśników.
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Przemarsz manifestujących leśników.

Przemarsz manifestujących leśników.
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Przemarsz manifestujących leśników.

Przemarsz manifestujących leśników.
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Przemarsz manifestujących leśników.

Przemarsz manifestujących leśników.
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Przemarsz manifestujących leśników.

Przemarsz manifestujących leśników.
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Przemarsz manifestujących leśników.

Przemarsz manifestujących leśników.
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Przemarsz manifestujących leśników.

Przemówienie Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Zasobów
Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa.
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Uczestnicy akcji zbierania podpisów na listach sprzeciwu.

Uczestnicy akcji zbierania podpisów na listach sprzeciwu.
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Przedstawiciele zwiazków zawodowych, stowarzyszeń, i Generalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych.

Moment wnoszenia paczek z listami sprzeciwu do Kancelarii
Marszałka Sejmu.
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Moment wnoszenia paczek z listami sprzeciwu do Kancelarii
Marszałka Sejmu.
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Moment wnoszenia paczek z listami sprzeciwu do Kancelarii
Marszałka Sejmu.

Podsumowanie akcji wręczania list sprzeciwu.

Podsumowanie akcji wręczania list sprzeciwu.
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Przemówienie do manifestujących Piotra Lutyka zastępcy
przewodniczącego KSZNOŚiL.

Manifestacja związkowców przed Sejmem.
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Manifestacja związkowców pod Sejmem.

Manifestacja związkowców pod Sejmem.

77

Manifestacja związkowców pod Sejmem.

Manifestacja związkowców pod Sejmem.
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Manifestacja związkowców pod Sejmem.

Manifestacja związkowców pod Sejmem.
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Manifestacja związkowców pod Sejmem.

Manifestacja związkowców pod Sejmem.
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Manifestacja związkowców pod Sejmem.

Manifestacja związkowców pod Sejmem.
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Manifestacja związkowców pod Sejmem.
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Manifestacja związkowców pod Sejmem.
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Wręczenie uchwały-sprzeciwu Szefowi Kancelarii Sejmu L.Czapli przez
G. Zagrobelną i Z. Kuszlewicz.
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Sygnaliści myśliwscy wzywający polityków do odstąpienia od decyzji
godzących w dobro narodowe.
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Słowo wstępne.

Czytanie fragmentów Pisma Świętego przez Piotra Lutyka.
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Poświęcenie sztandaru Międzyregionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność”
w RDLP w Szczecinku.

Wręczenie upominku.
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Obraz przedstawiający Polskie Lasy Państwowe wręczony jako dar
ołtarza ks. Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi.

Modlitwa wiernych.
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Modlitwa wiernych.

Homilia Ks. Kardynała Kazimierza Nycza.
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Poświęcenie sztandaru MS NSZZ „Solidarność” w RDLP w Szczecinku.

Uczestnicy Mszy Świętej.
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Uczestnicy Mszy Świętej.
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