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Panstwowa Komisja Wyborcza, odpowadaj^c na pismo z dnia 14 paidzicrnika 

2016 r. znak DKL-714-18/J6, wyjaiSiiia, co nast9puje. 

Panstwowa Komisja WyborcTa wyra;^^ opinif, organy administracji le^nej, 

o kt6rych mowa w ustawie z dnia 28 wrzeSnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, 

z p6iji. zm.), nie zaliczajq si^ do administracji rz^dowej. 
Oznacza to zatem, 2e pracownicy Las6w Pahstwowych nic zatrudniwii 

w administracji rz^dowej. 
Jak ju2 wyjd^niala Panstwowa Komisja Wyborcza w pi^mie z dnia 19 wrzesnia 

2016 f. ZPOW-703'36/16, ocena, czy konkretne panstwowe jednostki organizacyjne mog^ 
zostac uznane za administracji rz^dow^ musi bye dokonywana przy uwzgl^dnieniu b^znie 
trzech kryteridw: wykonywania funkcji administracji publicznej (w tym w formach 
wiadczych), dyspODowania maj^tkiem pa6stwowym i finansowania danej jednostki 
ze ^rodkdw panstwowych oraz scistosci powi^zania z systemem aparatu adminisfracyjnego, 
a pizede wszystkim z organami (iirz?dami) administracji rz^dowcj (zob. J. Jagielski „Opinie 
w sprawie niepoi^zalno^ci mandat6w przedstawlciekkich'\ Przeglgd Sejmowy 2002, nr 2, 

s. 104.). 
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o lasach Lasy Pafistwowe pahstwow^ 

jednostk4 organizacyjnq nieposiadajqc^ osobowoici prawnej reprezentujqc^ Skarb Padstwa 

w zakresie zarz^dzanego micnia. Lasy Panstwowe prowadzq gospodark^ le^n^, gospodaruj^ 

gruntami i innymi nicnichomo^ciami oraz ruchomoiciami zwiqzanynii z gospodark^ le$n^ 

a takze prowudzij ewidencj? majijtku Skarbu PaAstwa oraz ustalaj^ jego wanos6 (art. 4 ust. 3 

ustawy o lasach), dbaj^c przy tym o stan zarz^dzanych teren6w, t j . o zachowanie walordw 

pizyrodniczych i krajobrazowych (art. 7 ust. 1 ustawy o lasach). 



Gl6wnym celem d/iaMnoSci Las6w Partstwowych jest prowadzenie gospodarki 

lesnej wedtug zasad: powszechnej ochrony lasow, trwatosci ich utrzymania, ci^glo^ci 

i 2T6wnowazonego wykorzystania ws;7stkich fiinkcji las6w oraz powifkszania zasob6w 

le^nych. Lasy Panstwowe sprawuj^ nadz6r nad lasami bfd^cymi wlasnoSci^ Skarbu 

PaAstwa (be7 parkow narodowych, Zasobu Agencji Nieruchomo^ci Rolnych omz Ias6w 

oddanych w uzyUcowanie wieczyste), realizujqc gospodark? lesn^ oraz zarz^dzaj^c giiintatai 

i innymi nieruchomo§ciaxni oraz riichomo^ciami zwi^zanymi z gospodarkq le^n^, Ponadto 

Lasy PaAstwowe na biciqco tnonitoruj^ stan lasow, aktualizuj^ powierzchni? i /asoby 

drzcwne. Shizby lectin sledz^ i prognozuj^ slan zagro2cnia poiarowego oraz wyst^powanie 

szkodnikdw i chor6b drzew. I,asy Paftstwowe finansuj^ prace badawcze ump^liwiaj^ce 

postfp w naukacb le^nych i zapewniaj^ce naukowe podstawy dzialaA gospodarczych. 

Wedhig oceny Paiistwowej Komisji Wyborczej Lasy PaAstwovve nie spetniaj^ 

zatem wymienionych wyiej kryteriow, pozwalaj^cycb uzna<5 je za cztf&i administracji 

rzqdowej, nawct w szeroklm znaczeniu, o ktoi-ym raowa in. in. w art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z p6zn zm.). 

Przcde wszystkim nale t̂y zauwaiyd, ie jednostki organizacyjne Lasow 

Panslwowych nie posiadaj^ kompctencji wladczych ze sfery adminislracji publiczuej. 

Matomiast jak wskazano po\vyzej o pr/ynaleznosci do kategorii administracji rz^dowej 

niozna mowiC tylko w stosunku do tych jednostek organizacyjnych, ktdre wykonuj^ 

ustaJone prawem zadania z zakresu administracji publicznej i dysponuj^ kompetencjami 

wladczymi. 

Trzeba takie podkresli«J, wedlug cytowaoego autora warunkl naleienia 

do kategorii administracji rzqdowej mogq speiniad te jednostki organizacyjne, ktdre 

sqpodporzqdknvane (podlegajq) organom administracji rzqdowej co przejawia sif 

wscislej zaleznoScifmkcjonalnej, organizacyjnej I personalnej tych jednostek odorgandw 

rzqdowych (relacje o charakterze hadzorezym czy kontrolnym nie sq tu wystarczajqce). 
Jednostki organizacyjne Las6w PaAstwowych nie wchodz^ w skJad Ministcrslwa 

Slrodowiska, lecz jedynie stj nadzorowane przez Ministra ̂ rodo^vlska (art. 4 ust 4 ustawy 

olasach), Oznacza to, 2e jednostki organizacyjne Las6w Pa^stwowych nie podlegajq 

orgunizacyjnie i shiibowo Ministrowi Srodowiska. Wprawdzie Minister ^rodowiska 

powoluje Dyrcktora Generalnego Usow PaAstwowych (art. 33 ust. 2 ustawy o iasach), 

ale nie jest on podlegly shi2bowo Ministrowi Srodowiska, Iccz jest przez niego 

nadzorowany, Jak nalomiast wskazano powy^cj relacje o charakterze nadzorczym 

nie S4 wystarczajqce do uznania jednosiki organizacyjnej za cz?i5c adminislracji rz^dowej. 
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R6wnie2 z ait. 28 ust, 3 uslawy z dnia 4 wrzesnia J 997 r, o dzialach administracji 
rzi^dowej (Dz. V. z 2016 r. poz. 543, zp6zn, zm.) wynika, 2e minister wlaSciwy dn spraw 
Srodowiska sprawuje jedynie nadzor m. in. nad dziaialno^ci^ PaAstwowego Gospodarstwa 
I .csnego ,^asy Panstwowe". 

Ponadto PaAstwowa Komisja Wyborcza wyraia pogl^d, ze fakt, i2 jednostki 
organizacyjne Las<5w Paftstwowych nic stj zallczane do kategorii administracji rzqdowej 
wynika takze z art. 50 i 54 iistawy o lasach. 

Zgodnie bowiem z art. 50 ust. 1 powotanej ustawy Lasy PaAstwowe prowadz^ 
dzitttalno^d na zasadzie samodzielno^ci liiiansowcj i pokrywajq koszty dziaialno^ci 
7. wlasnych przychodow. 

Stosownie natomiast do art. 54 tej ustawy Lasy Panstwowe otrzymujq. dotacje 
celowe z bud2»tu paAstwa na zadania zlecone przez admini-strocj? rz^ow^, wymienidne 
w tym przepisie, co jednoznacznic wskazuje, 2e jednostki tc nie nale^^ do tego rodzaju 
podmiot6w. Pncepis ten stanowi bowiem wyj^tek od zasady, zgodnie z kt6rg Lasy 
Panstwowe fjnansuj^ wlasn^ dzialalnosc ze 5rodk6w wlasnych. Jedynie w przypadku zadan 
zleconych przez administracjf rz^dow^ srodki tlnansowc pochodzq z bud*etu. 

Panstwowa Komisja Wyborcza Z3uwa?:a, analogiczne stanowisko 
CO do niewchodzenia Las6w Panstwowych w sklad administracji rz^dowej za j^ r6wniez 
S^dNajwyZszy vv poslanowieniu z dnia 8 grudnia 2004 r. sygnatura akt. IV KK 126/04. 

Z uwagi na powyisze, wedhig oceny Paiistwowcj Komisii Wyborczej 
pracownicy Lasdw PaAstwowycli, o kt6rych mowa w ustawie o lasach, nie podlegaj^ 
zakazowi l^czcnia mandatu w6jta z zatrudjiieniem w administracji rz^dowej, o ktorym 
mowa waft. 27 pkt 3 ustawy o saroorz^dzie terytorialnym. 
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