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Podmioty, na które oddziaływać będzie projektowana ustawa 

 Właściciele i zarządcy lasów 

 Jednostki organizacyjne PGL LP 

 Dostawcy leśnego materiału rozmnożeniowego 

 Właściciele i zarządcy upraw leśnych 

 Parki narodowe 

 Organy samorządu terytorialnego 

Przewidywane skutki finansowe i źródła ich pokrycia 

 Przewidywane zmiany nie będą wymagały ponoszenia przez budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego dodatkowych nakładów. 

Cel wprowadzenia 

 Modyfikacja i zmiana dotychczas obowiązujących uregulowań dotyczących leśnego 

materiału rozmnożeniowego. 

Wpływ projektowanej zmiany na rynek pracy 

 Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy 

Wpływ projektowanej ustawy na rynek finansów publicznych, w tym na budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

 Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek finansów publicznych, w tym 

na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
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Wpływ projektowanej regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

 Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionalny 

Wpływ projektowanej regulacji na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wpływ regulacji na środowisko 

 Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na środowisko 

Konsultacje m.in.: 
 Organizacje społeczno-zawodowe i instytucje działające w obszarze leśnictwa 

 Ministerstwo Środowiska 

 Krajowa Komisja Nasiennictwa Leśnego 

 Uczelnie wyższe z wydziałami leśnymi 

 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 

 Polskie Towarzystwo Leśne 

 Instytut Badawczy Leśnictwa 

 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa 

 Związek Szkółkarzy Polskich 
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Obowiązujące 

1) Ze zidentyfikowanego źródła, 

2) Wyselekcjonowany, 

3) Kwalifikowany, 

4) Przetestowany. 

Proponowana zmiana 

 Wprowadzenie do ustawy „zachowawczego leśnego materiału podstawowego” dla 

zachowania różnorodności genetycznej drzewostanów 

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany 

Art.. 4 ust. 4 dyrektywy 1999/105/WE „… państwa członkowskie mogą odstąpić od wymagań 

niezbędnych do zatwierdzenia leśnego materiału podstawowego … dla zachowania 

roślinnych zasobów genetycznych stosowanych w leśnictwie, które są naturalnie 

przystosowane do lokalnych i regionalnych warunków, ale są zagrożone erozją genetyczną” 

Brak w obowiązującej ustawie przepisów umożliwiających rejestrację drzewostanów 

zachowawczych, drzew zachowawczych, archiwów klonów itp., które warte są zachowania, 

mimo że nie spełniają wymogów rejestracji w Krajowym Rejestrze. 

Wszystkie gatunki drzew wymienione w załączniku do nowelizowanej ustawy. 

Kategorie leśnego materiału rozmnożeniowego 
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Proponowane kategorie zachowawczego leśnego materiału podstawowego: 

1) Drzewo zachowawcze – pojedyncze drzewo rosnące w drzewostanie, bądź inne 

pojedyncze drzewo (np. pomnik przyrody), którego wartość genetyczna została 

uznana; 

2) Drzewostan zachowawczy – populacja drzew zajmująca wystarczającą 

powierzchnię i ilość osobników zapewniające zachowanie w miarę pełnej puli 

genowej takiej populacji; 

3) Zachowawcze źródło nasion – kępa lub grupa drzew, których wartość genetyczna 

została uznana; 

4) Populacja zachowawcza – grupa klonów lub rodów pochodząca z drzew 

zachowawczych lub drzewostanów zachowawczych zarejestrowanych w KR LMP, 

przy czym ilość osobników na plantacji musi zapobiegać zawężaniu puli genowej; 

5) Klon zachowawczy – matecznik; pochodzący z drzewa zachowawczego 

zarejestrowanego w KR LMP, oznaczony na gruncie numerem rejestrowym. 

Kategorie leśnego materiału rozmnożeniowego 
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Konsekwencje wprowadzenia kategorii „zachowawczego leśnego materiału 

podstawowego” 

 Rejestracja zachowawczego leśnego materiału podstawowego – nie branie pod uwagę 

wymagań jakościowych. Warunek rejestracji – wydanie pozytywnej opinii przez Krajową 

Komisję Nasiennictwa Leśnego, poprzedzone zbadaniem przez Komisję pochodzenia obiektu.  

 Kontrola zarejestrowanych obiektów zachowawczych – potwierdzenie istnienia w terenie.  

 Wprowadzenie „leśnego materiału rozmnożeniowego kategorii zachowawczy”; 

 Utworzenie w Krajowym Rejestrze odrębnej części do rejestracji zachowawczego leśnego 

materiału podstawowego przeznaczonego do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego 

kategorii zachowawczy; 

 Brak ograniczeń co ilościowego i jakościowego wykorzystania na uprawach leśnych leśnego 

materiału rozmnożeniowego kategorii zachowawczy, pochodzącego z zachowawczego leśnego 

materiału podstawowego; 

 Nie umieszczanie zachowawczego leśnego materiału podstawowego w Skróconym Rejestrze 

Leśnego Materiału Podstawowego, który jest sporządzany na żądanie Komisji Europejskiej 

według wzoru zawartego w Rozporządzeniu Komisji nr 1597/2002 z dnia 6 września 2002 roku 

ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 1999/105/WE w odniesieniu 

do formatu krajowych list materiału elitarnego dla produkcji leśnego materiału 

rozmnożeniowego (Dz. Urz. WE L 240/34/ z 07.09.2002). 

Kategorie leśnego materiału rozmnożeniowego 
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Dostawcy – definiowanie  

Art. 5. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o leśnym materiale rozmnożeniowym  

1. Jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,  

o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268), uważa się  

za dostawców, zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym 

dokonywanego pomiędzy jednostkami, o których mowa w ust. 1. 

Proponowana zmiana 

 Uchylenie w całości artykułu 

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany 

 Każdy, kto wprowadza do obrotu leśny materiał rozmnożeniowy podlega przepisom 

ustawy; 

 Interpretowanie zapisu ust. 2 jako odstąpienia od stosowania ustawy w zakresie 

produkcji i obrotu leśnego materiału rozmnożeniowego przez jednostki organizacyjne 

PGL LP.  
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Wprowadzanie odstępstw  

Proponowana zmiana 

 Wprowadzenie do ustawy mechanizmu pozwalającego Ministrowi właściwemu  

ds. środowiska na wydanie jednorazowej lub czasowej zgody na odstąpienie od zasad 

regionalizacji i szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał 

rozmnożeniowy w sytuacji wystąpienia negatywnych zjawisk spowodowanych 

czynnikami biotycznymi, abiotycznymi czy antropogenicznymi oraz w sytuacji 

nadzwyczajnego niedoboru lub braku leśnego materiału rozmnożeniowego 

odpowiedniej jakości i pochodzenia. 

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany 

 W obowiązującym stanie prawnym Minister właściwy  ds. środowiska nie ma takich 

uprawnień; 

 Zezwolenie na wprowadzenie do obrotu leśnego materiału rozmnożeniowego, 

który nie spełnia wymagań dyrektywy wydaje Komisja Europejska na określony 

przez nią czas oraz na określony leśny materiał rozmnożeniowy jednego lub więcej 

gatunków ; 

 Zgodnie z art. 18 Dyrektywy 1999/105/WE Państwa Członkowskie mogą wystąpić  

o wydanie zezwolenia w okresach trudności w zaopatrzeniu w leśny materiał 

rozmnożeniowy, których nie można przezwyciężyć w obrębie Wspólnoty.  
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Zadania Krajowej Komisji Nasiennictwa Leśnego 

Art. 14. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o leśnym materiale rozmnożeniowym  

1. Do zadań Komisji należy: 

1) wydawanie opinii w sprawach rejestracji leśnego materiału podstawowego w Krajowym 

Rejestrze w części II, III i IV, 

2) opiniowanie metod oceny, o których mowa w art. 10 pkt 10. 

2. Członkowie Komisji mogą uczestniczyć w czynnościach, o których mowa w art. 12 ust. 1. 

1) wstęp na teren nieruchomości służących do produkcji leśnego materiału 

rozmnożeniowego lub obrotu nim albo na którym taki materiał się znajduje, 

2) kontrola oraz zabezpieczanie dokumentów związanych z produkcją leśnego materiału 

rozmnożeniowego lub obrotem nim, 

3) żądanie od producentów, dostawców oraz nabywców leśnego materiału 

rozmnożeniowego niebędących dostawcami pisemnych lub ustnych informacji oraz 

okazania dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia sprawy,  

4) kontrola i zabezpieczanie leśnego materiału podstawowego i leśnego materiału 

rozmnożeniowego,  

5) pobieranie próbek leśnego materiału rozmnożeniowego i leśnego materiału 

podstawowego,  

6) wstęp na teren uprawy leśnej. 
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Zadania Krajowej Komisji Nasiennictwa Leśnego 

Proponowana zmiana 

 Wprowadzenie do katalogu zadań Krajowej Komisji Nasiennictwa Leśnego 

wydawanie opinii w sprawach rejestracji zachowawczego leśnego materiału 

podstawowego oraz opiniowanie wniosków o odstępstwo w od regionalizacji i 

jakości leśnego materiału rozmnożeniowego w sytuacji wystąpienia 

negatywnych zjawisk spowodowanych czynnikami biotycznymi, abiotycznymi 

czy antropogenicznymi oraz w sytuacji nadzwyczajnego niedoboru lub braku 

leśnego materiału rozmnożeniowego odpowiedniej jakości i pochodzenia. 

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany 

 Zmiana ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym – wprowadzenie 

nowych kategorii leśnego materiału podstawowego ora uprawnień  

dla Ministra właściwego ds. środowiska. 
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Zgłaszanie zmian  

w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego 

Art. 26. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o leśnym materiale rozmnożeniowym  

 Minister wykreśla z Krajowego Rejestru leśny materiał podstawowy w przypadku: 

  … 

2) zaniedbania obowiązków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2,  

 (1. W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku lub jego załącznikach właściciel lub 

zarządca leśnego materiału podstawowego obowiązany jest do:  

             … 

2) niezwłocznego pisemnego zgłoszenia zmiany danych, w przypadku gdy leśny materiał 

podstawowy jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze. 

  2. Właściciel lub zarządca leśnego materiału podstawowego zarejestrowanego w  Krajowym 

 Rejestrze obowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia danych, o których

 mowa w art. 16 ust. 1 pkt 19 i 20, chyba że ich uzyskanie jest niemożliwe). 

Proponowana zmiana 

 Zmiana rodzaju sankcji za niedotrzymanie obowiązku aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze 

Leśnego Materiału Podstawowego dotyczących leśnego materiału podstawowego w formie 

zakazu produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego z leśnego materiału podstawowego.  

 Zakaz wydawany w drodze decyzji administracyjnej i obowiązujący do czasu aktualizacji danych 

w Rejestrze. 

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany 

 Obowiązująca sankcja niewspółmierna do zaniedbania ze strony właściciela lub zarządcy 

leśnego materiału podstawowego.  
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Zgłaszanie planowanego terminu pozyskania 

leśnego materiału rozmnożeniowego 

Art. 25. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o leśnym materiale rozmnożeniowym  

1. Zarejestrowany leśny materiał podstawowy podlega okresowej kontroli  

pod względem spełniania wymagań określonych w ustawie oraz w rozporządzeniu,  

o którym mowa w art. 15 ust. 6. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, przeprowadzana jest przez Ministra nie rzadziej niż raz 

na 5 lat. 

Proponowana zmiana 

 Zmiana okresu obowiązkowej kontroli leśnego materiału podstawowego, zarejestrowanego 

w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego z 5 na 10 lat.  

 Wprowadzenie możliwości czasowego wyłączenia leśnego materiału podstawowego  

z możliwości produkowania leśnego materiału rozmnożeniowego w przypadku, gdy leśny 

materiał podstawowy jest dotknięty wadą o charakterze tymczasowym lub wadą, która może 

zostać usunięta. 

 Za wadę należy rozumieć niespełnianie wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał 

podstawowy podlegają zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze, którą można usunąć przez 

właściwe zagospodarowanie (nie dotyczy cech genotypowych i genetycznych leśnego 

materiału podstawowego). 

 Obowiązująca sankcja – wykreślenie z Krajowego Rejestru. 
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Kontrola oraz tymczasowe zawieszenie  

leśnego materiału podstawowego 

 

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany 

 Niewielkie tempo zmian zachodzących w przyrodzie – zmiany zachodzące w leśnym 

materiale rozmnożeniowym w przeciągu 5 lat niezauważalne; 

 Możliwość usunięcia z leśnego materiału podstawowego wad o charakterze 

tymczasowym, pozwalające na utrzymaniu leśnego materiału podstawowego  

w Krajowym Rejestrze.  
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Zgłaszanie planowanego terminu pozyskania 

leśnego materiału rozmnożeniowego 

Art. 29. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o leśnym materiale rozmnożeniowym  

1. Producent ubiegający się o wydanie świadectwa pochodzenia obowiązany jest do 

pisemnego zgłoszenia Ministrowi planowanego terminu pozyskania leśnego materiału 

rozmnożeniowego z leśnego materiału podstawowego.  

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na 14 dni przed planowanym terminem 

pozyskania leśnego materiału rozmnożeniowego. 

Proponowana zmiana 

 Zmiana formy informowania o planowanym pozyskaniu leśnego materiału 

rozmnożeniowego – dopuszczalne wszelkie formy, które pozwalają na utrwalenie 

informacji (pismo, fax, poczta elektroniczna, zapis w systemie informatycznym i inne); 

 Rezygnacja ze sztywnego, 14-dniowego terminu na dokonanie zgłoszenia; 

 Wprowadzenie zasady, że zgłoszenie dokonuje się na co najmniej 14 dni przed 

planowanym zbiorem. 

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany 

 Ułatwienie i usprawnienie informowania Biura Nasiennictwa Leśnego o planowanym 

zbiorze leśnego materiału rozmnożeniowego; 

 Ułatwienie planowania zbioru leśnego materiału rozmnożeniowego.  
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Przechowywanie leśnego materiału rozmnożeniowego 

Art. 30 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o leśnym materiale rozmnożeniowym  

1. Do czasu wydania świadectwa pochodzenia producent jest obowiązany  

do przechowywania poszczególnych partii leśnego materiału rozmnożeniowego, 

pozyskanego w danym roku dojrzewania z leśnego materiału podstawowego 

zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze pod jednym numerem rejestrowym, w sposób 

zapewniający jego identyfikację i zapobiegający jego zmieszaniu z leśnym materiałem 

rozmnożeniowym wyprodukowanym z leśnego materiału podstawowego zarejestrowanego 

pod innym numerem rejestrowym. 

Proponowana zmiana 

 Wprowadzenie zasady, że leśny materiał rozmnożeniowy, pozyskany z tego samego 

leśnego materiału podstawowego, ale w różnych latach dojrzewania powinien być 

przechowywany oddzielnie. 

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany 

 Leśny materiał rozmnożeniowy pozyskany w różnych latach z tego samego leśnego 

materiału podstawowego to oddzielne partie, z różnymi świadectwami pochodzenia.  

. Art. 35. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o leśnym materiale rozmnożeniowym  

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie leśny materiał rozmnożeniowy,  

dla którego wydano świadectwo pochodzenia, przechowywany jest oddzielnie 
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Etykiety leśnego materiału rozmnożeniowego 

Art. 30 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o leśnym materiale rozmnożeniowym  

2. Każdą z partii (do czasu wydania świadectwa), o których mowa w ust. 1, zaopatruje się  

w etykietę zawierającą następujące informacje: 

1) numer, pod którym w Krajowym Rejestrze zarejestrowano leśny materiał podstawowy,  

z którego pozyskano leśny materiał rozmnożeniowy, 

2) datę pozyskania leśnego materiału rozmnożeniowego, 

3) ilość leśnego materiału rozmnożeniowego w partii wyrażoną w kilogramach  

lub sztukach, 

4) podpis producenta. 

Proponowana zmiana 

 Sporządzana na pierwszym etapie produkcji etykieta „czasowa” powinna zawierać 

dodatkowo: nazwę botaniczną leśnego materiału podstawowego oraz numer rejestracyjny 

dostawcy; 

 Wprowadzenie zasady, aby dana partia leśnego materiału rozmnożeniowego 

wprowadzanego do obrotu posiadała etykietę dostawcy, a nie każde opakowanie tej partii; 

 Rezygnacja z zabezpieczenia opakowania leśnego materiału rozmnożeniowego, 

wprowadzanego do obrotu, w postaci plomby.  

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany 

 Dodatkowe dane wprowadzane do etykiety „czasowej” są danymi podstawowymi 

opisującymi pozyskany leśny materiał rozmnożeniowy.  
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Świadectwa pochodzenia leśnego materiału 

rozmnożeniowego 

Art. 32 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o leśnym materiale rozmnożeniowym  

 ….. 

2. Wydanie lub odmowa wydania świadectwa pochodzenia następuje  

w drodze decyzji administracyjnej. 

3. Decyzję, o której mowa w ust. 2, wydaje się w terminie 14 dni. 

Proponowana zmiana 

 Zmiana terminu wydawania decyzji o wydaniu lub odmowie wydania 

świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego – 

załatwienie sprawy w terminach przewidzianych w kpa; 

 Wprowadzenie zasady, która będzie zobowiązywała producenta do 

niezwłocznego złożenia wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia 

leśnego materiału podstawowego niezwłocznie po zakończeniu zbioru; 

 Wprowadzenie zasady wydawania przez Ministra tylko jednego 

świadectwa pochodzenia, w roku dojrzewania, dla leśnego materiału 

rozmnożeniowego w postaci jednostek nasiennych.  

 W przypadku leśnego materiału rozmnożeniowego w postaci materiału 

sadzeniowego lub części roślin dopuszczalne jest wielokrotne pozyska 

leśnego materiału rozmnożeniowego w danym roku dojrzewania.  
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Świadectwa pochodzenia leśnego materiału 

rozmnożeniowego 

 

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany 

 Wieloletnia praktyka Biura Nasiennictwa Leśnego pokazuje,  

że świadectwa pochodzenia leśnego materiału 

rozmnożeniowego wydawane są bez zbędnej zwłoki; 

 Występowanie przez producentów z wnioskiem o wydanie 

świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego 

z dużym, ponad półrocznym opoźnieniem w odniesieniu  

do terminu zakończenia zbioru;  

 Wnioskowanie przez producentów o wydanie świadectwa 

pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego w trakcie 

zbioru na część jednostek nasiennych pozyskanych w danym 

roku dojrzewania, a nie w odniesieniu do całości zebranych  

z jednego leśnego materiału podstawowego.   
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Mieszanie leśnego materiału rozmnożeniowego 

Art. 37 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o leśnym materiale rozmnożeniowym  

1. Dopuszcza się mieszanie leśnego materiału rozmnożeniowego, wyprodukowanego  

z leśnego materiału podstawowego zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze pod więcej 

niż jednym numerem rejestrowym: 

1) należącego do kategorii ze zidentyfikowanego źródła, jeżeli pochodzi z tego samego 

regionu pochodzenia, 

2) wyprodukowanego z nieautochtonicznego lub nierodzimego leśnego materiału 

podstawowego z leśnym materiałem rozmnożeniowym wyprodukowanym z leśnego 

materiału podstawowego o nieznanym pochodzeniu, 

3) pobranego w różnych latach owocowania z leśnego materiału podstawowego 

zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze pod jednym numerem rejestrowym. 

2. Mieszanie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w obecności upoważnionego 

przedstawiciela Ministra, zwanego dalej „przedstawicielem”. 

3. Z czynności mieszania, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciel Ministra sporządza 

protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Ministra oraz dla producenta lub 

dostawcy dokonującego mieszania. W protokole zamieszcza się informacje 

umożliwiające późniejszą identyfikację zmieszanych składników. 

4. Dla leśnego materiału rozmnożeniowego zmieszanego w sposób określony w ust.1 

Minister wydaje z urzędu nowe świadectwo pochodzenia. 
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Świadectwa pochodzenia leśnego materiału 

rozmnożeniowego 

Proponowana zmiana 

 Przekształcenie art. 37 ust. 1 pkt. 3 w odrębny ustęp 

(dotyczy mieszania leśnego materiału rozmnożeniowego, 

pozyskanego z leśnego materiału podstawowego 

zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze pod jednym 

numerem rejestrowym); 

 Uchylenie art. 37 ust. 1 pkt. 2. (brak zastosowania  

w praktyce, zawiera możliwe warianty czynności mieszania 

bez uwzględniania regionu pochodzenia partii leśnego 

materiału rozmnożeniowego). 
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Mieszanie leśnego materiału rozmnożeniowego 

Art. 37 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o leśnym materiale rozmnożeniowym po zmianach 

zaproponowanych przez Biuro Nasiennictwa Leśnego  

1. Dopuszcza się mieszanie leśnego materiału rozmnożeniowego, wyprodukowanego  

z leśnego materiału podstawowego zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze pod więcej niż 

jednym numerem rejestrowym należącego do kategorii ze zidentyfikowanego źródła, jeżeli 

pochodzi z tego samego regionu pochodzenia, 

 2) usunięty  

 wyprodukowanego z nieautochtonicznego lub nierodzimego leśnego materiału 

podstawowego z leśnym materiałem rozmnożeniowym wyprodukowanym z leśnego 

materiału podstawowego o nieznanym pochodzeniu, 

2. Dopuszcza się mieszanie leśnego materiału rozmnożeniowego, wyprodukowanego  

z leśnego materiału podstawowego zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze pod jednym 

numerem rejestrowym należącego do kategorii ze zidentyfikowanego źródła, jeżeli pochodzi  

z tego samego regionu pochodzenia pobranego w różnych latach owocowania z leśnego 

materiału podstawowego. 

3. Mieszanie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w obecności upoważnionego 

przedstawiciela Ministra, zwanego dalej „przedstawicielem”. 

4. Z czynności mieszania, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciel Ministra sporządza protokół  

w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Ministra oraz dla producenta lub dostawcy 

dokonującego mieszania. W protokole zamieszcza się informacje umożliwiające późniejszą 

identyfikację zmieszanych składników. 

5. Dla leśnego materiału rozmnożeniowego zmieszanego w sposób określony w ust.1 Minister 

wydaje z urzędu nowe świadectwo pochodzenia. 
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Rejestr dostawców leśnego materiału 

rozmnożeniowego  

Art. 45 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o leśnym materiale rozmnożeniowym  

1. Obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym może być dokonywany wyłącznie przez 

dostawców zarejestrowanych w rejestrze dostawców prowadzonym przez Ministra.  

Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane: 

1) liczbę porządkową, 

2) imię i nazwisko lub nazwę dostawcy oraz jego adres, 

3) numer i datę wydania decyzji o rejestracji dostawcy,  

4) numer i datę wydania decyzji o wykreśleniu dostawcy z rejestru dostawców,  

5) numer rejestrowy leśnego materiału podstawowego w Krajowym Rejestrze – jeżeli 

dostawca jest jednocześnie producentem,  

6) numer dostawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile taki posiada.  

Proponowana zmiana 

 Dodanie do danych dostawcy „numeru rejestracyjnego”, będącego identyfikatorem 

dostawcy, który jest powszechnie stosowany chociaż nie wynika to z przepisów ustawy; 

 Stosowanie „numeru rejestracyjnego” na wszystkich rodzajach etykiet  
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Wykreślenie dostawcy z Rejestru dostawców  

leśnego materiału rozmnożeniowego  

Art. 49 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o leśnym materiale 

rozmnożeniowym  

Minister wykreśla dostawcę z rejestru dostawców w przypadku: 

1) stwierdzenia, że informacje zawarte we wniosku o rejestrację są 

nieprawdziwe, 

2) nieprzestrzegania przez dostawcę przepisów ustawy w zakresie 

obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym, 

3) złożenia przez dostawcę wniosku o wykreślenie z rejestru 

dostawców, 

4) śmierci dostawcy lub wykreślenia go z Krajowego Rejestru Sądowego 

albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

5) niewykonania przez dostawcę obowiązku określonego w art. 47 ust. 1.  

(W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku o rejestrację 

dostawca obowiązany jest do: 1) złożenia nowego wniosku, jeżeli nie 

został on jeszcze zarejestrowany w rejestrze dostawców, 2) niezwłocznego 

pisemnego zgłoszenia zmiany danych, jeżeli jest on zarejestrowany w 

rejestrze dostawców). 

Proponowana zmiana 

 Określenie terminu, po jakim dostawca może się ubiegać o ponowna 

rejestrację na co najmniej 2 lata od usunięcia stwierdzonych 

uchybień, powodujących skreślenie dostawcy z Krajowego Rejestru 

(specyfika produkcji). 
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Przemieszczanie leśnego materiału rozmnożeniowego 

pomiędzy państwami członkowskimi 

Ustawa nie reguluje przemieszczanie leśnego materiału rozmnożeniowego pomiędzy państwami 

członkowskimi. 

Art. 16 Dyrektywy 1999/105/WE 

Państwa członkowskie prowadzą wzajemną współpracę administracyjną, szczególnie  

w przypadkach przemieszczania leśnego materiału rozmnożeniowego między państwami 

członkowskimi. 

Proponowana zmiana 

 Wprowadzenie obowiązku informowania Biura Nasiennictwa Leśnego o sprzedaży 

leśnego materiału rozmnożeniowego do innego państwa; 

 Nałożenie kary administracyjnej w drodze decyzji administracyjnej (od 100 do 500 zł), w 

przypadku nie spełnienia ww. obowiązku.   

 

 

 

  



26 

Produkcja i obrót leśnym materiał rozmnożeniowym 

Rozdział 4 

Obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym 

Zmiana redakcyjna  

Rozdział 4 

Produkcja i obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym 

Art. 28. 

Przedmiot obrotu stanowi leśny materiał rozmnożeniowy spełniający łącznie następujące warunki: … 

  Zmiana redakcyjna  

Art. 28. 

Przedmiot produkcji i obrotu stanowi leśny materiał rozmnożeniowy spełniający łącznie następujące warunki: 

Art. 38. 

Nie może być przedmiotem obrotu leśny materiał rozmnożeniowy: 

 Zmiana redakcyjna  

Art. 38. 

Nie może być przedmiotem produkcji i obrotu leśny materiał rozmnożeniowy: 

 Wprowadzenie obowiązku stosowania ustawy do każdego produkowanego leśnego materiału 

rozmnożeniowego dla celów leśnych: 

 Zmiana definicji produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego (usunięcie z definicji zapisu „w celu 

wprowadzenia go do obrotu”): 

 „… produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego – rozumie się przez to wszystkie etapy 

wytwarzania leśnego materiału rozmnożeniowego z leśnego materiału podstawowego w celu 

wprowadzenia go do obrotu, w tym etap powstawania i przekształcania jednostki nasiennej oraz 

etap wzrostu materiału sadzeniowego wyhodowanego z jednostki nasiennej lub części rośliny, 

…” 
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Inne zmiany 

1. Zmiany definicji 

Źródło nasion – drzewa rosnące na określonym obszarze, z których są pobierane 

jednostki nasienne i/lub materiał sadzeniowy; 

Drzewostan – określona populacja drzew posiadająca wystarczającą jednorodność 

składu; 

Drzewo mateczne – drzewo wykorzystywane do pozyskiwania leśnego materiału 

rozmnożeniowego; 

Plantacja nasienna – grupa wyselekcjonowanych klonów lub rodów, zagospodarowanych 

lub izolowanych w sposób zapobiegający zapyleniu ze źródeł zewnętrznych, prowadzona 

w celu uzyskania obfitych zbiorów łatwo pozyskiwanych nasion, 

2. Zmiana kategorii leśnego materiału rozmnożeniowego „ze zidentyfikowanego źródła” na 

„ze znanego źródła”; 

3. Zmiana wyrażenia „rodzaj leśnego materiału rozmnożeniowego” na „postać leśnego 

materiału rozmnożeniowego” – tłumaczenie w Dyrektywie 1999/105/WE. Zdefiniowanie  

w ustawie sformułowania „ postać leśnego materiału rozmnożeniowego”. Zmiana 

sformułowania we wszystkich wnioskach i świadectwach pochodzenia leśnego materiału 

rozmnożeniowego;  

4. Uchylenie art. 35 ustawy, jako bezprzedmiotowego – ustawa nie przewiduje wyjatków dla 

obowiązku oddzielnego przechowywania leśnego materiału rozmnożeniowego  (Art. 35. Z 

zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie leśny materiał rozmnożeniowy, dla którego 

wydano świadectwo pochodzenia, przechowywany jest oddzielnie.); 
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Inne zmiany 

1. Zmiana brzmienia art. 43 ust. 1 pkt. 5 „ Na etykiecie, o której mowa w art. 42 ust. 1, 

zamieszcza się następujące informacje: …. wyrazy „leśny materiał rozmnożeniowy 

pochodzący ze źródła nasion”, w przypadku leśnego materiału rozmnożeniowego,  

o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1”  na „Na etykiecie, o której mowa w art. 42 ust. 1, 

zamieszcza się następujące informacje: …. wyrazy „leśny materiał rozmnożeniowy 

należący do kategorii ze zidentyfikowanego źródła”, w przypadku leśnego materiału 

rozmnożeniowego, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1”; 

2. Zmiana wyrażenia z art. 43 ust. 1 pkt. 10 „należącego do gatunku topola” na wyrażenie 

„należącego do gatunków topoli”; 

3. Zmiana w art. 37 ust. 1 pkt 3 wyrażenia „rok owocowania” na „rok dojrzewania”;  

4. Art. 41 ust. 1 wykreślenie  Leśny materiał rozmnożeniowy w postaci nasion, owoców, 

części roślin i materiału sadzeniowego będący przedmiotem obrotu powinien 

charakteryzować się dobrą jakością, w szczególności pod względem czystości, stopnia 

rozwoju, zdrowia i odporności oraz cech fenotypowych; 

5. Zmiana wyrażenia art. 41 ust. 2 pkt. 2 „do gatunku topola” na wyrażenie „do gatunków 

topoli”;  

6. Art. 36 ust. 2 pkt 7 wykreślenie „Leśny materiał rozmnożeniowy pozostający w produkcji, 

dla którego wydano jedno świadectwo pochodzenia, oznacza się, na wszystkich etapach 

produkcji, etykietą zawierającą następujące informacje: … symbol regionu pochodzenia 

leśnego materiału podstawowego, z którego został wyprodukowany leśny materiał 

rozmnożeniowy, chyba że określenie regionu pochodzenia jest niemożliwe, …” 
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Inne zmiany 

7. Zmiana brzmienia  art. 36 ust. 2 pkt 12 „Leśny materiał 

rozmnożeniowy pozostający w produkcji, dla którego wydano 

jedno świadectwo pochodzenia, oznacza się, na wszystkich 

etapach produkcji, etykietą zawierającą następujące … 

informacje wiek i rodzaj materiału sadzeniowego w postaci 

sadzonek lub ściętych części pędów nasadzonych w glebie, 

służących do rozmnażania bezpłciowego(czy jest to materiał 

przycinany, szkółkowany, kontenerowany), …” 

8. „Leśny materiał rozmnożeniowy pozostający w produkcji,  

dla którego wydano jedno świadectwo pochodzenia, oznacza 

się, na wszystkich etapach produkcji, etykietą zawierającą 

następujące … informacje wiek i rodzaj materiału 

sadzeniowego w postaci sadzonek lub ściętych części pędów 

nasadzonych w glebie, służących do rozmnażania 

bezpłciowego(czy jest to materiał przycinany, szkółkowany,  

czy był produkowany systemem korzeniowym, itp.), …”   

9. Wykreślenie z art. 21 ust. 1 pkt. 2 „W przypadku zmiany danych 

zawartych we wniosku lub jego załącznikach właściciel  

lub zarządca leśnego materiału podstawowego obowiązany jest 

do: … niezwłocznego pisemnego zgłoszenia zmiany danych,  

w przypadku gdy leśny materiał podstawowy jest 

zarejestrowany w Krajowym Rejestrze.”  
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Inne zmiany 

10. Rozszerzenie zapisu w art. 52 ust. 3  

 „Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wykaz, obszary 

oraz mapy regionów pochodzenia, o których mowa w ust. 1, uwzględniając, aby granice 

regionów pochodzenia obejmowały obszary, na których panują takie same lub zbliżone 

warunki ekologiczne i na których znajdują się drzewostany lub źródła nasion wykazujące 

zbliżone cechy fenotypowe lub genetyczne. Obszary regionów pochodzenia wytyczane 

będą na podstawie o istniejącego podziału administracyjnego, biorąc pod uwagę 

występujące różnice w wysokości nad poziomem morza” 

Zmiana na  

 „Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wykaz, obszary 

oraz mapy regionów pochodzenia, o których mowa w ust. 1, uwzględniając, aby granice 

regionów pochodzenia obejmowały obszary, na których panują takie same lub zbliżone 

warunki ekologiczne i na których znajdują się drzewostany lub źródła nasion wykazujące 

zbliżone cechy fenotypowe lub genetyczne. Obszary regionów pochodzenia wytyczane 

będą na podstawie o istniejącego podziału administracyjnego lub podziału 

powierzchniowego , biorąc pod uwagę występujące różnice w wysokości nad poziomem 

morza 
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Zmiana do rozważenia  pod dyskusję  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych 

wymaga, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy 

Załącznik nr 2 

 Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy, przeznaczony  

do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego należącego do kategorii wyselekcjonowany 

1. Leśny materiał podstawowy przeznaczony do produkcji leśnego materiału 

rozmnożeniowego należącego do kategorii wyselekcjonowany powinien spełniać 

następujące wymagania: 

…. 

6) składać się co najmniej ze 150 osobników rozmieszczonych w sposób umożliwiający 

swobodny przepływ ich genów i zapobiegający lub ograniczający możliwość 

samozapylenia; 


