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Interpelacja nr 21554

Interpelacja w sprawie finansów nadleśnictw w 2020 r.

Szanowny Panie Ministrze,



W najbliższych latach Lasy Państwowe będą musiały sprostać wyzwaniom wynikającym z 
ustaleń unijnej Strategii na Rzecz Bioróżnorodności 2030. Zakłada ona objęcie ochroną ścisłą 
10% powierzchni kraju. Jest jasne, że będą to głównie tereny leśne, w zdecydowanej 
większości podlegające Lasom Państwowym.

Duże obszary wyłączone z dotychczasowego modelu gospodarki leśnej oznaczają konieczność 
przekształceń organizacyjnych, których elementem powinna być zmiany w finansowaniu 
poszczególnych jednostek LP.

Wspomniane wyżej czynniki skłaniają opinie publiczną do bliższego zainteresowania się 
finansami przedsiębiorstwa, które zarządza ¼ powierzchni Polski, zwłaszcza w kontekście 
koniecznych zmian, wychodzących naprzeciwko tendencjom klimatycznym, rynkowym i 
legislacyjno-regulacyjnym.

W związku z powyższym uważamy, że niezbędną podstawą do takich dyskusji, w tym na forum 
parlamentu, jest dostęp do danych, które nie są publikowane w ogólnodostępnych 
sprawozdaniach finansowych, a które mają zasadnicze znaczenie dla oceny efektywności 
gospodarowania PGL LP.

I. Ile wyniosła w 2020 roku

1. Ilość sprzedanego drewna w m3? 
2. Wartość sprzedanego drewna w zł? 
3. Całkowita suma dotacji z Funduszu Leśnego? 
4. Wartość dopłat na wyrównanie niedoborów powstających przy realizacji zadań gospodarki 
leśnej? 
5. Wartość dopłat na wyrównanie niedoborów przy realizacji zadań dotyczących administracji 
publicznej w zakresie leśnictwa? 
6. Wynik finansowy netto?

II. Jakie były obroty i salda na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych za rok 2020 dla 
wyszczególnionych poniżej pozycji  oraz (jeśli takowe występują) - dla każdego z nadleśnictw
dla każdej w regionalnych dyrekcji LP oraz dla Dyrekcji Generalnej LP? Dla ułatwienia obok 
każdego punktu podajemy pozycję wg Planu Kont oraz pozycję według Miejsca Powstawania 
Kosztów (MPK).

1. Wartość wydanego umundurowania (pozycja 440-3) 
2. Koszty BHP (pozycja 440-4) 
3. Amortyzacja (450) 
4. Koszty szkoleń i dokształcania pracowników (pozycja 440-5 Planu Kont) 
5. Koszty reprezentacji (pozycja 470-03 Planu Kont) 
6. Koszty reklamy (pozycja 470-04 Planu Kont) 
7. Koszty służby leśnej (501)

w tym:



a) Wynagrodzenia i świadczenia Służby Leśnej (MPK 111) 
b) Narzuty na wynagrodzenia Służby Leśnej (MPK 112) 
c) Delegacje i koszty przeniesienia Służby Leśnej (MPK 113) 
d) Utrzymanie środków lokomocji pracowników Służby Leśnej (MPK 114) 
e) Koszty utrzymania mieszkań Służby Leśnej (MPK 115) 
f) BHP pracowników Służby Leśnej (MPK 116) 
g) Szkolenia pracowników Służby Leśnej (MPK 117) 
h) Pozostałe koszty Służby Leśnej (MPK 118)

8. Nasiennictwo i selekcja (510-1) 
9. Hodowla lasu (510-2) 
10. Zadrzewienia w lasach państwowych (510-3) 
11. Ochrona lasu przed czynnikamiszkodotwórczymi (510-4)

W tym:

a) Zbiór materiałów prognostycznych(MPK 250) 
b) Ograniczanie liczebności szkodliwych owadów (MPK 252) 
c) Ograniczanie powierzchni występowania grzybów (MPK 253) 
d) Zwalczanie nicieni (MPK 256) 
e) Ochrona różnorodności biologicznej (MPK 2551) 
f) Ochrona przed zwierzyną (MPK 2511) 
g) Ochrona przed gryzoniami (MPK 2512) 
h) Pozostałe zabiegi z zakresu ochrony lasu (MPK 254) 
i ) Utrzymanie maszyn i urządzeń ochrony lasu (MPK 270) 
j) Ochrona rezerwatów i innych obszarów objętych ochroną prawną (MPK2541) 
k) Ochrona siedlisk oraz ochrona gatunkowa grzybów, roślin i zwierząt (MPK 2542) 
l) Programy ochrony przyrody w nadleśnictwie (MPK 2543) 
m) Pozostałe prace z ochrony przyrody (MPK 2544)

18. Ochrona przeciwpożarowa lasu (510.5)

w tym:

a) Zabiegi zabezpieczające obszary leśne przed pożarem (MPK 261) 
b) Pozostałe zabiegi z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu (MPK 262) 
c) Zabiegi ratownicze (MPK 263) 
d) Obsługa, konserwacja i utrzymanie sieci do wykrywania pożarów oraz sprzętu ppoż.(MPK 
273)

19. Utrzymanie obiektów leśnych (infrastruktury) (510.6)

W tym:

a) Utrzymanie dróg leśnych (MPK271) 
b) Utrzymanie obiektów wodno-melioracyjnych (MPK 274) 
c) Utrzymanie obiektów wodno-melioracyjnych w ramach realizacji projektów małej retencji 



(MPK 2741) 
d) Utrzymanie obiektów edukacyjnych (MPK 279) 
e) Zakładanie i utrzymanie Leśnych Kompleksów Promocyjnych (MPK 280) 
f) Utrzymanie infrastruktury turystycznej (MPK 276) 
g) Utrzymanie pozostałych obiektów i urządzeń infrastruktury ogólnego przeznaczenia (MPK 
278)

20. Pozyskanie drewna (511)

W tym: 
a) Ścinka drzew i wyrób sortymentów (MPK 31) 
b) Zrywka drewna (MPK 32) 
c) podwóz drewna (MPK 33) 
d) koszt utrzymania służby brakarskiej (MPK 361-367) 
e) pozostałe prace z zakresu pozyskania (MPK 35)

21. Koszty sprzedaży drewna (512) (MPK 36)

22. Koszty zadań budżetowych (513)

W tym:

a) Rekultywacja gruntów do zalesień (MPK 3711) 
b) Zalesienie gruntów porolnych (MPK 3712) 
c) Poprawki i uzupełnienia (MPK 3713) 
d) Pielęgnowanie upraw i młodników (MPK 3716) 
e) Ograniczanie występowania szkodliwych organizmów (MPK 3717) 
f) Ochrona lasu przed zwierzętami (MPK 3714) 
g) Prowadzenie rezerwatów (MPK 3731) 
h) Pozostała ochrona przyrody (MPK 3732) 
i) Działalność edukacyjna (MPK 3733)

23. Zadania wykonywane w lasach innych własności (514) 
24. Podatek leśny (517) 
25. Gospodarka łowiecka w OHZ LP (524-1) 
26. Gospodarka łowiecka w obwodach wydzierżawionych (525-2) 
27. Gospodarka łowiecka – koszty pozyskania zwierzyny (525-3)

Prosimy o przekazanie zestawienia w/wym obrotów i sald w formie edytowalnego arkusza 
kalkulacyjnego, który można wygenerować z systemu Systemu Informatycznego Lasów 
Państwowych. Prosimy zwrócić uwagę, że takie zestawienie nie jest informacją przetworzoną.

Daria Gosek-Popiołek 
posłanka na Sejm RP

oraz posłowie i posłanki Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Polskiej i Polska2050
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