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WŁASNOŚĆ LASÓW W POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Pr | .. z (о: 
oces nacjonalizacji, własność społeczna i jej 

rodzaje, własność indywidualna 

R onieczność planowego rozwoju gospodarki uspołecznionej wy- 
w ywa z wzajemnej współzależności wszystkich, występujących 

koić stale. naszego typu, zjawisk społecznych. Państwo chcąc zaspo- 

czeństwy c wzrastające potrzeby materialne i kulturalne całego społe- 

W odpow; Musi rozwijać poszczególne gałęzie gospodarki narodowej 

gospoda a proporcjach, a tego można tylko dokonać prowadząc 
poszcze él planową. Gospodarka ta polega na określeniu zadań dla 

nana wolą ca gałęzi gospodarki narodowej, jakie muszą być wyko- 
odpowie + Teślonym czasie oraz na rozdzieleniu pomiędzy te gałęzie 

lang nich srodkow w postaci sily roboczej, materiałów i pieniędzy. 

cza ję dnak proporcjonalne rozwijanie gospodarki narodowej nie ozna- 
darki, gdyż Trównomierności rozwoju poszczególnych gałęzi tej gospo- 
—_' SUY4 szybszy rozw6j niektórych dziedzin gospodarki, a w szcze- 

ckonomiky Sut niniejszy jest pracą zgłoszoną na Międzynarodowe Sympozjum Makro- 

towy Kon esnictwa i Drzewnictwa w Warszawie (październik 1965 r.) oraz na Świa- 

gres Leśny w Madrycie w 1966 г. К.В. 
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gólności przemysłu środków wytwarzania, warunkuje rozwój innych 
gałęzi przemysłu, produkcji rolnej i leśnej, transportu itd. 

Wzajemna współzależność wszystkich dziedzin gospodarki narodo- 
wej i konieczność ich planowego, proporcjonalnego rozwoju wymaga, 
aby dla całości gospodarki narodowej był jeden jednolity plan, a go- 
spodarka planowa prowadzona była na zasadzie jednolitości koncepcji 
i kierownictwa. 

Kierując się tymi zasadami PRL dokonała wielu podstawowych re- 
form agrarnych po wyzwoleniu w 1944 r. Program tych reform ustalił 

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w manifeście z 22 lipca 
1944 r. (1). 

W manifeście zapowiedziano przejęcie na własność Państwa ziem 
poniemieckich oraz gospodarstw obszarniczych o powierzchni ponad 
90 ha, a na terenach zachodnich i północnych — o powierzchni ponad 
100 ha. 

Zapowiedź manifestu została zrealizowana dekretem z 6 września 
1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. nr 3, poz. 13 z 19451.) 
Zgodnie z dekretem nieruchomości poniemieckie i obszarnicze weszły 
do Państwowego Funduszu Ziemi, który przeznaczył je do rozdziału 
pomiędzy małorolnych i średniorolnych chłopów oraz pomiędzy drob- 
nych dzierżawców i robotników rolnych, z wyjątkiem nieruchomość! 

mających stanowić gospodarstwa prowadzone bezpośrednio przez 
Państwo. 

Lasy wchodzące w skład przejętych w drodze reformy rolnej gosP? 
darstw poniemieckich i obszarniczych zostały przekazane w zarzą 
państwowych jednostek organizacyjnych. Niewielkie kompleksy les 
położone z dala od masywów leśnych przeznaczono do rozdzielenić 

pomiędzy chłopów. 
W dniu 12 grudnia 1944 r. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowe9” 

wydał dekret o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Par" 
stwa (Dz. U. nr 15, poz. 82). e 

Powyższy dekret przewiduje przejęcie na własność Państwa lasów 
i gruntów leśnych o obszarze przekraczającym 25 ha. Wraz z lasam 
przechodzą na własność Państwa wszelkie śródleśne grunty, łąki i W” 

dy, grunty deputatowe administracji i straży leśnej, wszelkie nierucho” 

mości i ruchomości znajdujące się na terenie upaństwowionego obiektu 
leśnego i wreszcie nieruchomości służące do prowadzenia upanstw® 
wionego obiektu leśnego, niezależnie od swego położenia, łącznie Z ze” 
pasami materiałowymi w lesie i poza lasem. | s 

Trzecim podstawowym aktem prawnym w dziedzinie tworzenia Pó” 
stwowej bazy leśnej jest ustawa z 18 listopada 1948 r. o przejściu ne 
własność Państwa niektórych lasów i innych gruntów samorządowy. 
(Dz. U. nr 57, poz. 456). Ustawa ta została wydana zgodnie z zasadą, s 

własność w kraju socjalistycznym musi być uznana za instytucje ce 

lową, a zatem wykonywanie pełnej własności danego majątku powin? 

należeć do organizacji, która potrafi go wykorzystać w sposób па] а! 

dziej celowy społecznie, a nie do instytucji, w której władaniu on 514 

znajduje, dzięki bardziej lub mniej przypadkowym okoliczności! 
historycznym (2). 

W myśl ustawy majątki leśne zarządzane dotychczas przez OF 
samorządu terytorialnego (związki gminne, powiatowe, miejskie) Z 

gany 

pew 
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nymi wyjątkami przeszły pod zarząd państwowych jednostek organi- 
zacyjnych, 

W ten sposób lasy przejęte na własność Państwa w trybie dekretów 
z © września 1944 r., 12 grudnia 1944 r. oraz ustawy z 18 listopada 1948 r. stanowią wraz z państwowymi majątkami leśnymi Polski sprzed 
września 1939 r. (oczywiście w nowych granicach) trzon państwowej własności leśnej. 

. Proces nacjonalizacji objął również cały przemysł, w tym leśny l drzewny. W myśl ustawy z 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. nr 3, póz. 17) Państwo przejęło we władanie, między innymi, także zakłady 
Pizemysłowe, w których zdolność zatrudnienia na jedną zmianę wyno- 
Siła powyżej 50 pracowników. Dzięki ustawie z 3 stycznia 1947 r. właś- 
ciwie cały prywatny przemysł drzewny znalazł się w administracji Państwa. Nowe zakłady przemysłu drzewnego mogą być otwierane 
tylko na podstawie każdorazowo udzielonego zezwolenia administra- 
cyjnego. 

_W wyniku dokonanych przemian politycznych i społecznych w Pol- 
skiej Rzeczypospolitej Ludowej i zgodnie z Konstytucją PRL istnieją 
ża typy własności lasów: własność społeczna i własność indywi- alna, 

Własność społeczna w państwie naszego typu dzieli się na: 
1) socjalistyczną własność ogólnonarodową (państwową), 

własność spółdzielczą oraz 
_3) własność innych organizacji społecznych ludu pracującego, np. kółek rolniczych, spółek wodnych itp. 

o własności indywidualnej zalicza się gospodarstwa rolne i leśne chłopów. 

Dane statystyczne dotyczące własności lasów 
w PRL 

] Jeżeli chodzi o konkretne dane cyfrowe, powierzchnia wszystkich 
(SÓW w PRL zarówno własności społecznej jak i indywidualnej wy- 
“Osta w końcu 1964 r. — 7 962,6 tys. ha, z czego własność państwowa 
oejmu je 0 481,3 tys. ha, a niepaństwowa — 1 421,3 tys. ha. Na włas- 
nn niepaństwową leśną składa się 103,8 tys. ha lasów gromadzkich 
_Wspólnych oraz 1 312,1 tys. ha lasów gospodarstw indywidualnych (3). 
ró la pełnego zobrazowania struktury własnościowej lasów należy 
p lez nadmienić, że na ogólną powierzchnię lasów niepaństwowych 
o „oSzącą 1 421,3 tys. ha przypada 1127 tys. gospodarstw leśnych 
и еше] powierzchni jednego gospodarstwa wynoszącej 1,26 ha. Do- 
Odzi to niezmiernego rozdrobnienia lasów chłopskich. | 

Sz "ocentowo lasy własności państwowej zajmują 82%, ogólnego ob- 
“Tu lasów w Polsce, lasy niepaństwowe 18%. 

Zasada jednolitego funduszu własności 
państwowei 

а АЗ naszego typu jest jedynym i wyłącznym podmiotem prawa 
"ości w stosunku do całego mienia państwowego, niezależnie od 
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tego w czylm zarządzie i użytkowaniu znajdują się jego poszczególne 
części. Państwo realizuje prawo własności do całego należącego do 
niego jednolitego funduszu własności państwowej za pośrednictwem 
organów gospodarczych, administracyjnych i społeczno-kulturalnych, 
w których bezpośrednim zarządzie operatywnym znajdują się poszcze- 
gólne części tego funduszu oraz za pośrednictwem organów planowo- 
regulujących (4, 5). 

Zasada jednolitego funduszu własności państwowej wykształciła się 
w PRL w okresie realizacji planu sześcioletniego. Nie jest ona wyra- 
zem jakiejś logiczno-formalnej konstrukcji prawniczej, lecz odzwiercie- 
dleniem ekonomicznej konieczności planowego kierowania gospodarką 
narodową (6). 

zasadę tę utrwaliła Konstytucja PRL z 22 lipca 1952 r, powierzając 
mienie ogólnonarodowe (którym są złoża mineralne, wody, lasy pan 
stwowe, kopalnie, drogi, transport kolejowy, wodny i powietrzny, środ- 
ki łączności, banki, państwowe zakłady przemysłowe, państwowe go 
spodarstwa rolne i państwowe ośrodki maszynowe, państwowe przed- 
siębiorstwa handlowe oraz przedsiębiorstwa i urządzenia komunalne) 
szczególnej opiece Państwa oraz wszystkich obywateli. | 

Zasadę jednolitego funduszu własności państwowej rozwija w myśl 
założeń Konstytucji Polski Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (DZ 
U. nr 16, poz. 93), który w art. 128 głosi, że socjalistyczna własność 
ogólnonarodowa (państwowa) przysługuje niepodzielnie Państwu 
W granicach swej zdolności prawnej państwowe osoby prawne wyko” 
nują w imieniu własnym względem zarządzanych przez nie części mie” 
nia ogólnonarodowego uprawnienia płynące z własności państwo 
wej (8). | 

Z zasadą jednolitego funduszu własności państwowej łączy się NIĆ 
rozerwalnie konieczność planowego kierowania tym funduszem ora? 
zastosowalnosc tzw. rozrachunku gospodarczego pomiedzy jednostkam™ 
państwowymi sprawującymi zarząd nad poszczególnymi częściami fun" 
duszu. Dotyczy to również lasów państwowych oraz państwowych 7% 
kładów przemysłu drzewnego, jako części mienia ogólnonarodowe9": 

PRAWNE ŚRODKI DZIAŁANIA DLA OSIĄGNIĘCIA INTENSYFIKACJI GOSPODARK 
LEŚNEJ 

, , , . . ie Planowanie ogólnopaństwowe i jego powiązan!: 

zplanowaniem w leśnictwie 

Jak już zaznaczyliśmy, z zasadą jednolitego funduszu własności par 
stwowej, a więc z uspołecznieniem środków produkcji wiąże Sie 
nieczność planowego kierowania tym funduszem. 

Podstawowe znaczenie zasady planowości gospodarki narod . 
wpływa na doniosłość norm prawnych regulujących planową dZIa tę. 
ność gospodarczą Państwa. Normy te pochodzą od najwyższych org 
nów władzy i administracji państwowej. dar” 

Zgodnie z Konstytucją PRL Sejm uchwala narodowe plany gosp. 
cze na Okresy wieloletnie, a Rada Ministrów na okresy roczne. Jeon 
kowoż począwszy od 1957 r. Sejm uchwala również plany rocz 
a Rada Ministrów plany te rozwija w sposób bardziej szczegółowy: 

owej 
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Narodowy plan gospodarczy obejmuje również gospodarkę leśną 
lto zarówno w lasach państwowych, jak i w lasach nie stanowiących 
własności Państwa. Na przykład Narodowy Plan Gospodarczy (NPG) 
na 1965 r., uchwalony przez Sejm PRL i ogłoszony w Monitorze Pol- 
skim z 1964 r. (nr 87, poz. 415), ustala dla leśnictwa: 

1) ogólny rozmiar wyrębu drewna, | 
2) wartość produkcji towarowej leśnictwa, 
3) pozyskanie drewna w całym leśnictwie według ważniejszych sor- 

tymentów, 
4) rozmiar wywozu drewna w przedsiębiorstwach lasów państwo- 

wych transportem własnym, 
5) rozmiar zalesień, odnowień i pielęgnowania lasu, 
6) ważniejsze zadania w dziedzinie zadrzewienia kraju, 
7) rozmiar nakładów inwestycyjnych oraz 
0) zatrudnienie i płace. 
Narodowy Plan Gospodarczy na 1965 r. nakłada na całość gospo- 

darki narodowej obowiązek kontynuowania wysiłków w kierunku ra- 
cjonalnego i oszczędnego zużywania drewna, pełniejszego wykorzysta: 
nia niektórych gatunków drewna liściastego, odpadów zrebowych 
I drewna małowymiarowego oraz jak najszerszego rozwoju i stosowa- 
nia dostępnych w kraju materiałów zastępujących drewno. 

. Narodowe Plany gospodarcze, tak wieloletnie jak i roczne, uwzględ- 
ają na mocy ustawy z 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodar- 
stwie leśnym (Dz. U. nr 63, poz. 494 i z 1950 r. nr 49, poz. 448) podsta- 
wowe zasady gospodarki obowiązującej w lasach państwowych. Jest to 
‘asada tzw. reprodukcji rozszerzonej polegająca na: 

|) utrzymaniu trwałości i ciągłości użytkowania lasów dla zaspo- 
enia obecnych i przyszłych potrzeb gospodarki narodowej w zakre- 

"e produkcji drzewnej i niedrzewnej, 
2) wzmozeniu naturalnej produkcyjnosci lasow, | 
3) zabezpieczeniu korzystnego wpływu lasów na klimat kraju, go- 

"podarkę wodną oraz na zdrowie i kulturę ludności. 
Druga zasada, to ustalenie rocznego rozmiaru uzytkowania w lasach 

Panstwowych w granicach rzeczywistego przyrostu masy drzewnej na 
Podstawie planow urzadzenia gospodarstwa lesnego, sporzadzonych od- 
zielnie dla każdej jednostki gospodarczej. | | 

s; Należy zatem stwierdzić wzajemne, harmonijne oddziaływanie na 
lebie Planowania ogólnopaństwowego oraz planowania w leśnictwie. 

koj 

Metody oddziaływania prawnego w gospodarce 
lesnej 

$ 

ране względu na to, że nie wszystkie lasy w PRL stanowią własność 

0107 wową realizacja planów gospodarczych w dziedzinie iesnictwa nie 

BYWAĆ się za pomocą jednakowych metod. 

się z ykonywanie zasad nakreślonych dla lasów państwowych odbywa 

dys ° Pomoca srodków bezpośrednich, dostępnych wtedy, gdy Pans 

qonuje bezpośrednio środkami produkcji. | | | a 

aparat Wykonywanie nakreślonych zadań dla lasów niepaństwowyc 

sredni państwowy wpływa pośrednio za pomocą zespołów środków po- 

“en rozmaitej natury, jak stwarzanie bodzcow materialnych, zache- 
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cających posiadaczy lasów niepaństwowych do wzmożenia zalesień 
(np. w postaci czasowego zwolnienia od podatków zalesionego nieużyt- 
ku, dostarczania sadzonek, wypożyczania narzędzi leśnych, kontraktacji 
zadrzewień itd.), lub przez zastosowanie środków przymusowych w dro- 
dze nakazów administracyjnych (np. nakazu zalesienia, pielęgnowania 
upraw, zakazu pasania zwierząt gospodarskich w lesie itd.). 

Dla osiągnięcia powyższych celów organy administracji państwowej 
stosują wiele norm prawnych z zakresu prawa administracyjnego, finan- 
sowego i cywilnego obowiązującego w PRL. 

ZARZĄDZANIE LASAMI W PRL 

System zarządzania gospodarką leśną w lasach 
panstwowych jako jedna z metod oddziaływania 

prawnego na wzmożenie gospodarki leśnej 

Sprawy zarządzania lasami będącymi socjalistyczną własnością ogól- 
nonarodową regulują przepisy ustawy z 20 grudnia 1949 r. o państwo” 
wym gospodarstwie leśnym (Dz. U. nr 63, poz. 494 i z 1950 r., nr 49 
poz. 448). 

W myśl ustawy lasy państwowe dzielą się na: 1 
1) lasy wchodzące w skład „państwowego gospodarstwa leśnego « 

nad którym zwierzchni nadzór i kierownictwo sprawuje Minister Le‘ 
nictwa i Przemysłu Drzewnego, 

2) lasy znajdujące się pod zarządem innych ministerstw lub kierow" 
ników naczelnych organów administracji państwowej w zależności 0 
tego, na jakie cele są one przeznaczone (np. na cele rozwoju miast 
Il osiedli, na cele doświadczalne i dydaktyczne wyższych uczelni, cele 
związane z rozwojem przemysłu, obronnością Państwa itp.). | 

Przez państwowe gospodarstwo leśne rozumie sie wyodrebnioné 
część funduszu państwowego obejmującą państwowe lasy i grunty 
leśne wraz ze związanymi z nimi gospodarczo gruntami nieleśnymi ora? 
nieruchomościami i ruchomościami służącymi do prowadzenia gosp" 
darstwa leśnego (budowlami, urządzeniami technicznymi, transporte 
wymi, komunikacyjnymi itp.), a także zakładami przemysłu leśnego: | 

Państwowe gospodarstwo leśne obejmuje również w miarę gosp" 
darczej celowości położone wśród lasów i gruntów leśnych enklawy 
państwowych gruntów nieleśnych (gruntów ornych, łąk, pastwis 
i wód) oraz półenklawy takich gruntów, wrzynające się w masywy 
lesne. | 

Zagospodarowanie państwowego gospodarstwa leśnego odbywa s 
na zasadach odrębnego wewnętrznego planowania ustalonego wym 
nioną wyżej ustawą z 20 grudnia 1949 r., według wytycznych narod” 
wych planow gospodarczych. Obejmuje ono swoim zasiegiem nie ty! tą 
gospodarkę leśną w ścisłym znaczeniu, ale wszystko to, co się * wa 
gospodarką wiąże, jak użytkowanie uboczne lasu, gospodarkę Laker i 
| wodną, gospodarkę łowiecką oraz sprawy zagospodarowania parke 
narodowych i rezerwatów przyrody. Mimo odrębności planowa” w 
w państwowym gospodarstwie leśnym, wytyczne narodowych pla: ej 
gospodarczych wiążą je z planowaniem całości gospodarki narodow 
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Administrację państwowego gospodarstwa leśnego prowadzą: 
l) przedsiębiorstwa lasów państwowych w zakresie czynności go- 

spodarczo-leśnych, 
2) inne przedsiębiorstwa państwowe w zakresie przerobu i zbytu 

drewna. 

Stosownie do rozporządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzew- 
nego z 17 grudnia 1949 r. w sprawie organizacji i zakresu działania 
przedsiębiorstw lasów państwowych (Dz. U. z 1960 r., nr 2, poz. 13) mia- 
nem przedsiębiorstw lasów państwowych obejmuje się: 

l) okręgowe zarządy lasów państwowych oraz 
leś 2) przedsiębiorstwa do zadań szczególnych w zakresie gospodarstwa 
esnego. 

Okręgowy zarząd lasów państwowych jest przedsiębiorstwem wielo- 
zakładowym, pokrywającym się pod względem zasięgu terytorialnego 
z województwem, w skład którego wchodzą nadleśnictwa, jednostki or- 
ganizacyjne produkcji niedrzewnej i jednostki pomocniczo-produkcyj- 
ne, działające według zasad wewnętrznego rozrachunku gospodarcze- 
go. Na większych skupionych obszarach leśnych wymagających jedno- 
litego kierownictwa w zakresie technicznym i gospodarczym lub gdy 
wymagają tego miejscowe warunki organizacyjne, mogą być tworzone 
zespoły nadleśnictw, które również działają według wewnętrznego roz- 
rachunku gospodarczego. 

Do zakresu działania nadleśnictw i zespołów nadleśnictw należą 
w szczególności sprawy: 

— hodowli i ochrony lasu, 
—' pozyskiwania drewna, 
-: pozyskiwania nasion, 
”- pozyskiwania żywicy i kory garbarskiej, 
-—- pozyskiwania innych użytków ubocznych, 
”” Wywozu z lasu drewna i innych płodów leśnych, 
”. gospodarki łowieckiej, | 
~~ gospodarki rybackiej na wodach śródlądowych, pozostających 

POd zarządem przedsiębiorstw lasów państwowych, | | 
— melioracji gruntów leśnych i nieleśnych, budowy dróg leśnych, 

“abudowy potokow gorskich oraz budowy i utrzymania budynkow 1 bu- 
oko związanych z gospodarstwem leśnym w zakresie ustalonym przez 

"Ggowe zarządy lasów państwowych, 
__ innych zadań związanych z prowadzeniem gospodarstwa leśnego. 

S _ednostki organizacyjne produkcji niedrzewnej mają za zadanie 

zyc WY wyłuszczania nasion, gospodarki łąkowej i rybackiej oraz po- 

уз Чаща innych użytków ubocznych, jeżeli te zadania zostały ze 
W 

> ; = 
a . me 

nice celowości gospodarczej wyłączone z zakresu działania nadles 

w „ednostki organizacyjne pomocniczo-produkcyjne działają z reguły 

gospo U kilku sąsiadujących ze sobą nadleśnictw 1 wykonują na rzecz 

port Jogrstwa leśnego czynności pomocniczo-produkcy jne, jak trans: 

Tobot Tony obsługa techniczna środków mechanicznych używanych do 

dycj; CSnych, wykonania inwestycji i remontów oraz manipulacji : spe- 
у Jl kolejowej drewna.



Przedsiębiorstwa do zadań szczególnych w zakresie gospodarstwa 
leśnego są tworzone dla wykonywania czynności pomocniczo-produk- 
cyjnych na rzecz kilku sąsiadujących lub wszystkich okręgowych zarzą- 

dów lasów państwowych, w szczególności zaś dla opracowywania doku- 

mentacji technicznej w zakresie urządzania lasu, budowy dróg i mello- 

racji leśnych, wykonywania inwestycji, remontów i obsługi technicz- 

nej oraz zaopatrzenia. 
Zwierzchni nadzór nad przedsiębiorstwami lasów państwowych spra- 

wuje Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego przez Naczelny Za- 

rząd Lasów Państwowych, sprawujący czynności planowo-regulujące. 

Przedsiębiorstwo lasów państwowych, podobnie jak wszelkie inne 

przedsiębiorstwa państwowe, powstaje na podstawie zarządzenia mini- 

stra, na mocy którego wydzielona zostaje trwale część majątku narodo- 

wego i oddana temu przedsiębiorstwu w bezpośredni zarząd. W ten 

sposób utworzone przedsiębiorstwo nabywa osobowość prawną z chwilą 

wpisu do rejestru przedsiębiorstw. Osobowość prawna jest potrzebna 

przedsiębiorstwu dla podejmowania czynności o charakterze cywilno- 

-prawnym. 
Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorstwa lasów państwowych 

tak jak każdego przedsiębiorstwa państwowego, jest kierowanie się 28” 

sadą rozrachunku gospodarczego. Rozrachunek gospodarczy stanowi 

świadome wykorzystywanie prawa wartości. Ma on na celu zapewnie” 

nie jak najlepszego wykonywania narodowego planu gospodarczego. 

Metodę rozrachunku gospodarczego cechuje: 

— wyodrębnienie operatywnych jednostek gospodarczych pod 

względem organizacyjnym, majątkowym i rachunkowym, 

— oparcie stosunków między tymi jednostkami na zasadach opła” 

calności, co pozwala na ustalenie za pomocą wskaźników finansowyć 

wyników działalności każdej jednostki, .. 

—- względna samodzielność tych jednostek w zakresie realizacji 2% 

dania planowego, | 

— materialne zainteresowanie przedsiębiorstwa 1 zatrudnionegć 

w nim kolektywu w wynikach pracy jednostki gospodarczej (9). |, 
Charakteryzując rozrachunek gospodarczy bardziej ogólnie należy 

określić go jako zorganizowanie produkcji przedsiębiorstwa na „oi 

dach celowości gospodarczej i opłacalności tak, aby przedsiebiorstW 

mogło pokryć swoją produkcją wszystkie bez wyjątku jej koszty, aP 

nadto dać jeszcze pewną nadwyżkę (dochód) (10). = 

Przedsiębiorstwo lasów państwowych różni się od innych przeds” 

biorstw państwowych między innymi tym, że niezależnie od zadan > y- 

spodarczych spełnia ono w pewnych przypadkach w stosunku do © 1a 

wateli funkcje organu administracji państwowej, np. ustalając ! WU Oe 
. . ‘ociy nie 

cając odszkodowania łowieckie, wydając decyzje o przejęciu 

rych lasów i gruntów leśnych na rzecz Państwa itp. 1k0 

Przedsiębiorstwa lasów państwowych podlegają w zasadzie - Ye 

nadzorowi pionowemu sprawowanemu przez Ministra Leśnictwa 1 

mysłu Drzewnego, jako tzw. administracja wydzielona. р 

Nadzór poziomy ze strony rad narodowych — terenowych orga! fal 

władzy państwowej ogranicza sie do kontroli społecznej nad AZ we 

nością tych przedsiębiorstw. Poddając je tej kontroli rady narodo 
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udzielają przedsiębiorstwom lasów państwowych wszechstronnej po- 
mocy, np. w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, zaopa- 
trzenia materiałowo-technicznego itd. 

Gospodarkę leśną w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej cechuje 
w zakresie zarządzania ścisła integracja z przemysłem leśnym i drzew- 
nym, 

Inicjatywa integracji leśnictwa z przemysłem leśnym powstała 
w okresie międzywojennym. Obejmowała ona zakłady pierwiastkowe- 
90 przerobu drewna skupione w rękach państwowej administracji leśnej. 

| Integracja ta znalazła pomyślniejsze warunki z chwilą nacjonaliza- 
cji lasów i prywatnego przemysłu leśnego i drzewnego po 1944 r. Już 
uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z 12 maja 1945 r. 
w Sprawie uporządkowania produkcji i obrotu materiałów drzewnych 
Oraz niektórych ubocznych produktów gospodarstwa leśnego (Dz. U. 
Ministerstwa Leśnictwa 1946 r. nr 1, poz. 6) zaleciła zespolenie qOspo- 
darkj leśnej i drzewnej w rękach jednego resortu. 

 Zespolenie to dokonywało się etapami, aby punkt kulminacyjny 
Slągnąć w 1956 r., kiedy na podstawie dekretu z 11 lipca 1956 r. 
0 utworzeniu urzędu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (Dz.U. 
nr 30, poz. 139) w rekach jednego resortu znalazty sie sprawy przemy- 
słów opartych na surowcu drzewnym, a w szczególności: pierwiastko- 
WY przerób drewna, przemysł wyrobów drzewnych, płyt, sklejek, mebli 
_ zapałek oraz przemysł celulozowo-papierniczy i przetworów papie- 
"owych. Koncentracja gospodarki leśnej i drzewnej w jednym resorcie 
Pozwala na racjonalne ułożenie planu gospodarczego i maksymalne wy- 
Korzystanie całej masy drzewnej, a zwłaszcza sortymentów małowymia- 
"owych, surowca niskich klas jakości i odpadów drzewnych. 

‚ Jak już wspomniano, część lasów państwowych stanowiących socja- 
listyczne mienie ogólnonarodowe znajduje się poza państwowym: go- 
spodarstwem leśnym, spełniając różne zadania dla gospodarki narodo- 
ej. Pozostają one pod zarządem właściwych ministrów resortowych 
"AZ innych naczelnych organów administracji państwowej. Tym nie- 
mniej obowiązują w stosunku do powyższych obszarów leśnych takie 
"Ame zasady gospodarowania, jak w państwowym gospodarstwie les- 
aym, 2 uwzględnieniem resortowych potrzeb i warunków. Nadzór tech- 
nego” nad tymi lasami sprawuje minister leśnictwa i przemysłu drzew- 

O. 

Nadzór ten przejawia się w: 
l) zatwierdzaniu planów urządzania gospodarstwa leśnego dla po- 

_CZególnych jednostek gospodarczych przez fachowy personel przed- 
"ębiorstw lasów państwowych lub prezydiów rad narodowych, 
W 2) w decydowaniu o zmianie uprawy leśnej na inny rodzaj użytko- 
rę A Przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego na wniosek Sortowego ministra, 

| 

7 3) w obowiązku zgłoszenia przez zainteresowaną jednostkę organi- 
"Сула całego wyprodukowanego surowca drzewnego do dyspozycji 
Przedsiębiorstw lasów państwowych. 

d W ten Sposób zostaje zachowana jedność i jednolitość planu gospo- 
<Iczego j jego realizacji dla wszystkich państwowych lasów w PRL. 
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Formy nadzoru Państwa nad zagospodarowaniem 

łasów nie stanowiących własności Państwa i me- 

tody oddziaływania prawnego dla sprawowania 
tego nadzoru 

Państwo naszego typu kształtuje swoją gospodarkę na podstawie 
założeń planowych. Obejmuje ono jednak planowaniem, w ścisłym tego 
słowa znaczeniu, tylko sektor gospodarki uspołecznionej, tj. opartej na 
własności państwowej i spółdzielczej. W stosunku do sektora gospo- 
darki nieuspołecznionej Państwo realizuje ogólne kierownictwo przez 
podporządkowanie prywatnych interesów producentów interesom таз 

pracujących. To podporządkowanie przejawia się w najrozmaitszych 
formach, które można sprowadzić do wspólnego mianownika, tj. do za 

kazu wykonywania prawa własności w sposób nieograniczony. Włas- 

ność prywatna w naszym państwie nie może być bowiem wyrazem 
całkowitej autonomii właściciela. Podporządkowanie interesów pry: 
watnych producentów drewna ogólnym interesom ekonomiki narodowej 
przejawia się także na odcinku zagospodarowania lasów. | 

Zgodnie z ustawą z 14 czerwca 1960 r. o zagospodarowaniu lasów 

i nieużytków nie stanowiących własności Państwa oraz niektórych 
lasów i nieużytków państwowych (Dz. U. nr 29, poz. 166) Państwo pod- 
daje lasy własności indywidualnej takim samym rygorom jak niektóre 

lasy własności społecznej (np. lasy stanowiące mienie gromadzkie, lasy 
państwowe oddane w bezpłatny zarząd i użytkowanie rolniczym spół” 

dzielniom produkcyjnym, lasy zarządzane przez rolnicze spółdzielnić 

produkcyjne przekazane spółdzielniom przez członków w formie wkła” 
du, lasy wspólnot gruntowych). | 

Obowiązki te przejawiają się przez cały cykl produkcji leśnej, P” 
cząwszy od odnowienia lasu, przez jego pielęgnowanie i użytkowan: 
aż do wprowadzenia drewna do obrotu gospodarczego. | h 

Zachowanie lasów w pełnej produkcyjności i wykonanie nałożonyć 

zadań planowych przez Narodowy Plan Gospodarczy na prywatnyć 
producentów drewna wymaga zorganizowania form nadzoru apara 
państwowego nad gospodarką w lasach niepaństwowych. Formy 
można by ująć w dwie ramy: | 

— jako czynności materialno-techniczne organów administracj 

stwowej, inaczej formy niewładcze oraz 
— czynności władcze. n° 
Administracja państwowa jest obowiązana przede wszystkim czy 

nie pomagać posiadaczom lasów niepaństwowych w należytym а 
spodarowaniu lasów. Pomocy tej w postaci bezpośredniego organiz |. 
nia zabiegów gospodarczych związanych z odnowieniem gruntów by. 

nych, zalesieniem nieużytków, pielęgnowaniem drzewostanów ! ge iu 

melioracjami leśnymi i ochroną lasów udzielają specjalnie do tego ji 
powołani w ramach organizacyjnych nadleśnictw państwowych dzie” 
czowie dla lasów niepaństwowych. Do zadań ich należy również " 
lanie poradnictwa fachowego. m jązek 

Organy państwowej administracji leśnej mają również obow tac 

nieść posiadaczom lasów niepaństwowych pomoc materialną w р be 
bezpłatnego wypożyczania narzędzi do upraw, przydzielania nie” ony’ 

nych środków do zwalczania szkodliwych owadów leśnych 1 ра 

i pań” 
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tów roślinnych, dostarczania nasion i sadzonek odpłatnie, a dla zale- 
sienia nieużytków nawet nieodpłatnie. 

W określonych przypadkach organy administracji państwowej mogą 
postanowić o zalesieniu gruntów leśnych pozbawionych drzewostanów 
lub nieużytków na koszt Państwa, a także o wykonaniu na koszt Pań- 
Stwa inwentaryzacji i planów urządzenia poszczególnych gospodarstw 
leśnych. 

A zatem decydującym czynnikiem w zakresie nadzoru nad gospo- 
darką leśną w lasach własności indywidualnej jest organizatorska po- 
moc ze strony organów administracji państwowej (leśniczych dla lasów 
niepaństwowych, przedsiębiorstw lasów państwowych i parków naro- 
dowych oraz prezydiów rad narodowych), określona normami prawa 
administracy jnego. W innych sytuacjach, np. dla przygotowania nale- 
zytej ilości potrzebnych sadzonek dla zadrzewienia kraju, administra- 
cja państwowa posługuje się przepisami prawa cywilnego w zakresie 
kontraktacji, zawierając odpowiednie umowy z prywatnymi producen- 
tami tych sadzonek. 

Jeżeli jednak pomoc Państwa świadczona posiadaczom lasów nie- 
państwowych w formie działalności organizacyjnej aparatu państwo- 
wego nie daje rezultatu ze względu na brak współdziałania ze strony 
właściciela uprawniony organ administracji państwowej (nadleśniczy 
Przedsiębiorstwa lasów państwowych, dyrektor parku narodowego) 
wkracza w formie władczej, wydając jednostronny akt administracyjny 
0 obowiązku wykonania określonej czynności gospodarczej (np. nakaz 
odnowienia lasu, zalesienia nieużytku, pielęgnowania drzewostanu) lub 
zakaz wykonywania tej czynności (np. zakaz zbierania ściółki, pasania 
‘wentarza itd.) 

akaz lub zakaz może być egzekwowany za pomocą środków przy- ausowych, przewidzianych w obowiązujących ustawach. Środkami tymi 
Są kara pieniężna lub zastępcze wykonanie czynności gospodarczej na 
OSZL posiadacza lasu. Nakaz administracyjny stanowi jednak ostatecz- 

пу środek oddziaływania prawnego, który stosuje się w sytuacji, gdy 
inne środki oddziaływania zawodzą. s 
dari; |. 149nięcia zamierzonych celów w zakresie intensyfikacji gospo- 
arki leśnej w lasach niepaństwowych stosuje się również bodźce eko- 

„,miczne przewidziane w przepisach prawa finansowego. Do nich nale- 
mog p: zwolnienie od podatku gruntowego na okres 30 lat nierucho- 
tów „zalesionych za zgodą organów administracji państwowej (grun- 
ani rolnych najniższej klasy) lub zalesionych nieużytków, a także usta- 

W © odpowiednio wysokich cen na drewno skupywane przez państwo- * jednostki organizacyjne od posiadaczy lasów niepaństwowych. 

SKUTECZNOŚĆ ODDZIAŁYWANIA PRAWNEGO NA INTENSYFIKACJĘ 

GOSPODARKI LEŚNEJ 

na wykazania skuteczności oddziaływania norm prawnych na „nien 

nowar a lesnictwa, a w szczególności norm regulujących zarząd i pla- 

styczn i w naszym państwie, posłużymy się niektórymi danymi staty- 

nej пути, obrazującymi wyniki w zakresie gospodarki leśnej 1 drzew- 
w Polsce międzywojennej (w latach 1919—1939), a następnie doko- ha . | ПУ porównań z okresem obecnego dwudziestolecia (1944—1904). 
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Na wstępie należy zaznaczyć, że na koniec grudnia 1937 r. Polska 
miała 8,623 mln ha lasów, z czego na lasy państwowe przypadało 
3,338 mln ha, a na lasy niepaństwowe 5,285 mln ha. Na własność pań- 
stwową przypadało zatem około 38/0 całej powierzchni lasów, na wła- 
sność niepaństwową około 62%0. Lesistość wynosiła 22,2%/6 ogólnej po- 
wierzchni kraju (11). 

Jeżeli chodzi o zagadnienie lesistości, to w okresie międzywojen- 
nym zanotowano gwałtowny proces wylesiania kraju. Ubytek brutto 
szacowało się na około 860 tys. ha. Ubytek netto, po odliczeniu około 
200 tys. ha zalesionych nieużytków i gruntów porolnych wynosił około 

660 tys. ha, czyli 33 tys. ha rocznie, to odpowiadało stracie około 4 nad- 
leśnictw w ciągu roku (12). 

Dewastacyjny proces wylesień dotyczył lasów nie stanowiących 
własności Państwa. W okresie tym wyrąbano około 200 mln m* gru- 
bizny, przekraczając dopuszczalny limit wyrębów o 60%. 

W przemyśle drzewnym Polski międzywojennej pierwsze miejsce 

zajmował przemysł tartaczny, przerabiający rocznie 7 —8 mln m3 dłu- 
życ, w tym 60/0 na eksport i 40/0 na potrzeby rynku wewnętrznego. 
Inne przemysły odgrywały minimalną rolę. 

Cały eksport drzewny Polski międzywojennej wynosił netto około 
120 mln m. Połowa eksportu przypadała na drewno okrągłe, drugą Po” 
łowę zajmowała tarcica (420/06), podkłady kolejowe (7/0) i inne sorty- 
menty drzewne 3%. Eksport obejmował prawie wyłącznie drewno użyt: 
kowe. Drewno opałowe uczestniczyło w eksporcie tylko w 2,5%. Bar 
dzo często sprzedawano drewno na pniu. 

Smutny ten bilans zamknął okres okupacji niemieckiej (hitlerow” 
skiej), w czasie której lasy polskie poniosły olbrzymie straty. Według 
obliczeń prof. R. Fromera (13) wartość lasów na powierzchni 1 ha 
obniżyła się średnio o 28%, przy czym dewastacyjne wyręby przyczy 
niły się do całkowitego zniszczenia lasów na powierzchni 232 967 ра, 
częściowego zniszczenia na powierzchni 507 998 ha, a wyrąbana masć 
wyniosła około 77,7 mln m». 3 

Polska Ludowa przystąpiła do porządkowania gospodarki тет, 
przy zmniejszonym stanie ludności o 30% i powierzchni leśnej © 22 " 
w stosunku do Polski miedzywojennej. W okresie ostatnich 20 lat zale” 
siono jednak 2,9 mln ha, w tym oprócz dolesień około 0,6 mln ha Z!% 
bów wojennych, halizn i płazowin oraz około 1,6 mln ha zrębów bieżą 

cych. Na lasy państwowe przypada 2,431 mln ha dokonanych zalesić 

na lasy niepaństwowe tylko 469 tys. ha, z czego zalesione nieuzy" и 
obejmują 315 tys. ha (14). Dzięki tym niezmiernym wysiłkom lesisto*" 

we współczesnej Polsce wynosi 25,3% całej powierzchni kraju. '* |, 
kresie zalesień mamy więc w minionym okresie wielkie osiągnięć” 
Dotyczy to przede wszystkim lasów państwowych. słu 

Jeszcze większe osiągnięcia notuje się w. dziedzinie przemy”. 
drzewnego należącego niemal w całości do Państwa. Oprócz tradycy!” 

nego tartacznictwa i potężnego przemysłu meblarskiego i celulozot, 
papierniczego powstały nowe gałęzie przemysłu wytwarzające PY e 
pilśniowe, wiórowe i paździerzowe. Dla tych przemysłów istniej 
ogromna baza surowcowa w postaci odpadów drzewnych. sji 

Z regresji gospodarczej Polska współczesna przeszła do prog! ; 
na wszystkich odcinkach gospodarki leśnej i drzewnej. Wyrazem pró 
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ności i modernizacji gospodarki leśnej i drzewnej jest powojenny 
eksport. W eksporcie tym drewno okrągłe uczestniczy zaledwie 
w 6 mln m, a więc około 12% w stosunku do eksportu międzywojen- 
nego, ale we współczesnej Polsce zaimportowało się również około 
2 min m* (kopalniaka, papierówki, a także surowca tartacznego i łusz- 
czarskiego). Eksport tarcicy zmniejszył się do 11 mln m* a więc do 
207/70 stanu międzywojennego. Zamiast surowca i tarcicy eksportuje się 
wyroby gotowe.1 

KIERUNKI WYBORU PRAWNYCH ŚRODKÓW DZIAŁANIA NA INTENSYFIKACJĘ 
GOSPODARKI LESNEJ I DRZEWNEJ W PRL 

Osiągnięcia w zakresie gospodarki w lasach państwowych i w pań- 
stwowym przemyśle drzewnym wskazują na to, że formy oddziaływa- 
"la prawnego na ten odcinek gospodarki narodowej są prawidłowe. 
Regulowaniu mogą co najwyżej podlegać metody zarządzania państwo: 
wą własnością socjalistyczną. Metody te nie są sztywne i wymagają 
stałego doskonalenia. 

Prawidłowym kierunkiem do jakiego zdąża się we współczesnej Pol- 
sce jest postępująca decentralizacja w zarządzaniu, w myśl zasady, ze 
centralizacji własności nie należy pojmować jako centralizacji w zarzą- 
dzaniu (15, 16). 

Wyrazem tego kierunku jest np. uchwała nr 224/64 Rady Ministrów 
z 29 lipca 1964 r. w sprawie postępu ekonomicznego w gospodarce uspo- ccznionej i organizacji służb ekonomicznych (Monitor Polski nr 55, 
Poz. 260), stwarzająca realne warunki dla szerszej inicjatywy i pełniej- 
*2€) samodzielności przedsiębiorstw oraz dla ograniczenia dyrektyw- 
nych wskaźników planu przedsiębiorstwa. Decentralizacja daje przed- 
siębiorstwu elastyczność w kierowaniu jego rozwojem. 

Należałoby również wspomnieć o ustawie z 20 grudnia 1958 r. o sa- 
morządzie robotniczym (Dz. U. nr 77, poz. 397), odnoszącej się do pań- 
stwowych przedsiebiorstw przemystowych, budowlanych i rolnych 

AZ niektórych innych przedsiębiorstw. W przedsiębiorstwach tego 
Ypu załoga przedsiębiorstwa jest jego współzarządcą. Działa ona za 
Posrednictwem organow samorzadu robotniczego. Samorzadowi robot- 
"CZEMU przysługują rozliczne uprawnienia mające zasadniczy wpływ 
a TOzwój przedsiębiorstwa, wśród których wymienia się prawo opinio- 
nich projektów wskaźników rocznych planów i projektów wielolet- 
ni planów przedsiębiorstwa, a także uchwalenie rocznych i wielolet- 
ch planów gospodarczych w oparciu o wskaźniki Narodowego Planu 
ospodarczego. 

leśn; Yrazem decentralizacji w gospodarce leśnej jest np. przejście nad- 
nią ictw na peiny rozrachunek gospodarczy. Inny kierunek oddziaływa- 

stwo CZY przyjąć dla uintensywnienia gospodarki w lasach niepań- 
—_NYCh. Wydaje się, że przy dotychczasowym rozdrobnieniu poszcze 

i 

. , . 

i dtze tot nie wylicza wszystkich cyfr, obrazujących poziom gospodar ci leśnej 

ważnieje, we współczesnej Polsce. Nie jest to jego celem. Podaje tylko супу naj” 

ację Jsze, które wskazują dobitnie, że metody oddziaływania prawnego na intensyfi- 

produ Зозродагк1 leśnej i drzewnej w postaci bezpośredniego zarządzania a 

tecznięj Yi przez państwowe i społeczne jednostki organizacyjne są O че SKu- 
. JSZe Od oddziaływania w postaci form pośrednich, między innymi również plano- an | 
"a pośredniego. 
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gólnych gospodarstw leśnych nie uda się zaprowadzić prawidłowej go- 
spodarki leśnej. Dlatego organy administracji państwowej współdziałają 
w organizowaniu zespołowej gospodarki leśnej w postaci zrzeszeń po- 
siadaczy lasów. 

Począwszy od 1963 r. tworzy się także na podstawie ustawy 
z 29 czerwca 1963 r. (Dz. U. nr 28, poz. 169) spółki dla zagospodarowa- 
nia wspólnot gruntowych. Mają one jednak ograniczony zasięg przed- 
miotowy do nieruchomości leśnych określonego typu. 

Lasy nie stanowiące własności Państwa wymagają zasadniczej zmia- 
ny swej struktury w kierunku zespolenia w większe organizmy leśne. 
Jest to jednak zamierzenie długofalowe, bardzo trudne, a w najbliższej 
przyszłości należy stosować dotychczasowe formy nadzoru państwo- 
wego. 
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Краткое содержание 

‚в ре” 
Польская Народная Республика осуществила много аграрных peor” ae 

зультате которых 82%/ общей площади лесов нашлось в руках государст opie 

ряду с государственной собственностью существуют также негосудар ет x 

леса, к которым зачисляются леса производственных кооперативов, ae aa 

общин и леса мелких крестьянских хозяйств. В процентном отношении © 

нимают 18% площади страны. Преобладающим типом собственности 

в ПНР является государственная собственность. 

лесов 
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Основным принципом на котором опирается управление общенародной 

собственностью в государстве нашего типа является принцип монолитного 

фонда государственной собственности. Следуя этому принципу социалистичес- 
кая общенародная собственность безраздельно принадлежит государству. 

В пределах своей юридической способности государственные юридические 

лица осуществляют от собственного имени, полномочия вытекающие из госу- 

дарственной собственности, по отношению к управляемым ими частям общена- 

родного достояния. С принципом монолитного фонда государственной соб- 

ственности связана необходимость планомерного управления этим фондом, 
я Также применение государственными и общественными организационными 

единицами управляющими отдельными частями фонда, так называемого хозяй- 
ственного расчёта. 

Все народное хозяйство опирается на планировании его развития. Отлича- 
ется многолетнее и однолетнее планирование. Согласно Конституции многолет- 

ние планы утверждаются Сеймом ПНР, а годовые планы Советом Министров, 

однако, начиная с 1957 года Сейм утверждает также годовые планы, а Совет 

Министров развертывает их более подробно. 

Национальный Хозяйственный План (НХП) охватывает также лесное хозяй- 

“ТВО как в государственных лесах, так и в лесах не являющихся собственностью 

‘бСУдарства. Определяет он основные направления ведения этого хозяйства, 
з также производит распределение денежных средств, материалов и рабочей 
‘илы для реализации назначенных задач. Национальный Хозяйственный План 
Учитывает основные принципы планирования в государственных лесах. 

Из-за того, что не все леса являются собственностью государства, следова- 
тельно и реализация хозяйственных планов в отрасли лесного хозяйства не мо- 

Жет осуществляться одинаковыми методами. Выполнение заданий, намеченных 

"ля государственных лесов происходит при помощи непосредственных средств BB qe организации государственного управления этими лесами. На выполнение 

аданий намеченных для не государственных лесов, государственный аппарат 
Может влиять косвенным путём при помощи косвенных средств предусмо- 

`ренных в инструкциях административных, финансовых и ‘pe Aen A 
законов. Государственная администрация влияет на ведение лесного хозяй- 

`ТВа в лесах не являющихся собственностью государства, путём организации 
"РоФессиональной и материальной помощи для владельцев лесов, или если эти 

"Редства не помогают — путём применения административного принуждения. 
С административной точки зрения государственные леса делятся на так 

„Государственное лесное хозяйство”, которое подчинено Министру Лесного 

“ЗЯйства и Деревообрабатывающей Промышленности, а также леса, нахо- 

"Ящиеся под администрацией других министерств из-за предназначением, ко- 
7 Domy служат (напр. коммунальные леса, опытные, защитные и т. д.). Министр 

“CHOro Хозяйства m Деревообрабатывающей Промышленности имеет, однако, 
ад Этими лесами технический надзор. 

Государственными лесными хозяйствами администрируют предприятия го- 

“Рственных лесов в области лесной хозяйственной деятельности, а также 

"rne Государственные учреждения в области сбыта и переработки древеси- 

i Название предприятия государственных лесов охватывает окружные управ- 
НИЯ Государственных лесов, совпадающие территориально с воеводствами, 

— также предприятия для специальных заданий в области лесного хозяиства. 

о дПриятия государственных лесов имеют свою юридическую индивидуаль- 

"ость, Управляются по принципу хозрасчёта, точно также как и всякие другие 

наз. 
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государственные предприятия. Задача его — как можно лучше обеспечить вы- 

полнение Национального Хозяйственного Плана. 

Формы управления в современной Польше характеризуются также тесной 

интеграцией лесного хозяйства и деревообработки, объединенных в одном ве- 

домстве, а также концентрацией профессионального надзора над лесным хо- 

зяйствсм и деревообработкой как единого целого в руках Министра Лесного 

Хозяйства и Деревообрабатывающей Промышленности. 

Из опыта истекшего двадцатилетия вытекает, что юридическое воздействие 

на лесное хозяйство и деревообрабатывающую промышленность, путем созда- 

ния над ними государственного управления и включения в ход общенациональ- 

ного планирования (непосредственное влияние) гораздо эффективнее, чем ко- 

свенное влияние и решающим образом влияет на интенсификацию этого %9“ 

зяйства. 

Методы управления государственными лесами не постоянны и требуют си 

стематической модернизации в направлении децентрализации, дающей возмож“ 

ность государственным предприятиям эластически руководить развитием про- 

изводства. 

В то же время в лесах не являющихся собственностью государства HC 

удастся поднять лесное хозяйство на более высокий уровень без изменения их 

структуры в направлении объединения в большие лесные организмы. Поэтому 

органы государственной администрации сотрудничают в разработке форм КОЛ” 

лективного хозяйства в виде лесных объединений, а также кооперативов ДЛЯ 

ведения хозяйства земельных общин. 

Summary 

People's Republic of Poland performed many agrarian reforms, as a result of which 

829/9 of the total acreage of forests became the property of state. Apart ol the stat’ 

property there exist also non-state forests, among which are forests of production co 

operatives, land communities and woodlots of small farms. They occupy 18%/o of р 

area of country. State property presents thus the dominant type of forest ownershiP 

in Polish People’s Republic. 

The fundamental principle, on which the management of national property 

in a state of our type, presents the principle of the uniform fund of state p! 

According to this principle the socialistic property of nation is indivisibly vesté 

the state. 

With limits of their legal capacity state legal persons perform in фе! 

authorities towards portions of national property managed by them. The q ad’ 

the uniform fund of the state property is connected with the necessity of planne o 

ministration of this fund and the use of so-called economic accountability bY state o 

social organizational units performing the administration of individual parts ° 

fund. .. dir 

The whole national economy is based on the planning of its development. It "ya 

vided into multiannual and annual planning. According to the constitution multe” ua 

plans are resolved by the Parliament of the Polish Peoples Republic, while 37 

s based 
operly 

r own name 

principle ° 
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plans by the Cabinet Council, but beginning with 1957 the Parliament resolves also 
annual plans, and the Cabinet Council develops them to further details. 

The National Economic Plan includes also forest economy both in state forests and 

in those beyond the state ownership. It does determine main directions of this econo- 
my and makes the distribution of finances, materials and manpower for the realization 

of determined goals. The National Economic Plan takes into consideration fundamental 

principles of planning in state forests. 
Since not all forests are the state property, so also the realization of economic plans 

in the sphere of forestry cannot be achieved with the aid of uniform methods. The 

exercise of tasks outlined for state forests is performed with the aid of direct measu- 

res in a form of the organized state administration in the forests. The exercise of 

tasks outlined for non-state forests the state administration has to perform undirectly, 

with the aid of intermediate measures provided by provisions of administrative, П- 

nancial and civil laws. The state administration affects the management of forests 

being a non-state property through the organization of professional and substantial 

assistance for forest owners or, when these measures fail, through the application of 

administrative obligation. 

In respect to the administration state forests are divided into socalled „state forest 

©conomies'’ managed by the Secretary of Forestry and Woodworking Industries and 

forests being under management of other secretaries due to their destination (e. g. com- 

munal, experimental, defense, etc. forests). Secretary of Forestry and Woodworking In- 

“ustties has, however, the technical supervision on these forests. 

The administration of the state forest economy is performed by state forest enter- 

Prises in the sphere of economic-forest activities or other state agencies in the sphere 

of Marketing and processing of wood. The name of state forest enterprises includes 

Provincial boards of state forests, which cover the territories of provinces and agen- 

a lor particular tasks within the forest economy. The state forest enterprises sup- 

plied with legal personality, are directed by the principle of economic accountability, 

similarly as all other state enterprises. Their task is to assure the best execution of 

the Nationa] Economic Plan. 

Forms of the management in contemporary Poland are characteristic also by the 
m integration of forest and wood economy united in one ministry and the concen- 

of '0n of professional supervision on the whole forest and wood economy in hands 
the Secretary of Forestry and Woodworking Industries. 

on jo experiences of the past two decades it results that the legal action operates 

clusion and wood economy through the formation of state management and its in- 

ве into the national planning (direct action) which is by far more effective, than 

ct action and decidedly affects the intensification of this economy. 

zaj od of state forest management are not rigid and require the systematic moe 

course of Irected towards its decentralization enabling the elastic administration o e 

On th Production by state enterprises. 

improv а other hand in forests being non-state property the forest economy cannot be 

forest o, without the change in their structure towards tne conjunction into greater 

'ganisms. This is why organs of the state administration cooperate in the forma- 
on 

of Collective economic units in a form of forest trusts or companles for the mana- 
Jement of land 

2 Syłw an 3/67 17 

 


