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USTAWA 

z dnia 20 grudnia 1949 r. 

o państwowym gospodarstwie leśnym. 

DZIAŁ I. 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. 1. Państwowe lasy i grunty leśne wraz 
ze związanymi z nimi gospodarczo gruntami nieleśnymi 
oraz nieruchomościami i ruchomościami, służącymi do 
prowadzenia gospodarstwa lesnego (budowlami, urzą

dzeniami technicznymi, transportowymi, komunikacyj
nymi itp.), jak również zakładami przemysłu leśnego, 

stanowią państwowe gospodarstwo leśne. 

2. Do państwowego gospodarstwa leśnego wchodzą 
również w miarę gospodarczej celowości położone wśród 
lasów i . gruntów leśnych enklawy państwowych grun
tów nieleśnych (gruntów or nych, łąk, past.wisk, torfo
wisk i wód) oraz wrzynaj ące się w lasy i grunty leśn(; 
półenklawy takich gruntó",r. 

3. Do pań stwowego gospodarstwa leśnego będą 
włączone stanowiące własność Państwa nieużytki, słabe 
grunty rolne oraz inne grunty, jeżeli ze względu na 
swoje położenie n ie nadają się na cele specjalne (bu
dowlane, przemysłowe, przebudowy ustroju rolnego, 
osadnicze itp.). 

Art. 2. Grunty nie leśne, o których mowa w art. 1 
ust. 1 i 2, będą wyłączone z państwowego gospodarstwa 
leśnego, jeżeli potrzeby uzasadniające włączenie prze
staną istnieć lub będą mogły być zaspokojone bez ta:
kiego włączenia, _ albo gdy według użnania Ministra 
Rolnictwa i Reform Rolnych lub wladz przez niego 
upoważnionych grunty te okażą się potrzebne dla pań
stwowego gospcdarstwa rolnego lub spółdzielczo-pro

dukcyjnego, a wyłączen ie ich nie przynies ie istotnej 
szkod y gospodarce leśnej. 

Art. 3. Zalesienie g runtóvv niele,snych, włączonych 
do pap.stwowego gcspodarstwa leśnego, może nastąpić 

Ha obszarach, n ie objętych . prawomocnym planem Z'l

gospodarowania przestrzennego - po uprzednim wy
l'ażeniu zgody przez Ministra Rolnictwa i Reform Rol
nych i Przewodniczącego Państwowej Komisji Plano
wania Gospodarczego. Zgoda t aka nie jest jednak wy
magana do zalesienia gruntów nieleśnych, których 
zwarta powierzchnia nie przekracza 5 ha. 

Art. 4. 1. Ministrowie: Rolnictwa i Reform Rol
nych oraz Leśnictwa określą w porozumien iu z Prze
wodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gosp o
darczego oraz Ministrem Administ racji Publicznej za
sady i tryb włączania do państwowego gospodarstwa 
leśnego oraz wyłączania z tego gospodarstwa gruntów 
nieleśnych, o których m owa wart. 1 ust. 1 i 2, jak 
również zasady ustalania celowoś ;:: i gospodarcz2j przy 
włączaniu i wyłączaniu. 

2 . . Minister Rolnictwa i Reform Rolnych ustali 
w porozumieniu z Przewodniczącym Pajistwowei Ko-

misji Planowania Gospodarczego oraz Ministrami Leś4 

nictwa i Administracji Publicznej zasady i tryb postę.
powania przy włączaniu do państwowego gospodarstwa 
leśnego gruntów nieleśnych, o których mowa wart. 1 
ust. 3, na obszarach, nie objętych prawomocnymi miej
scowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Art. 5. 1. Za lasy w rozumieniu przeplSOW ni
niejszej ustawy uważa się grunty leśne wraz z drze
wostanem. 

2. Za grunty leśne uważa się grunty: 

a) które w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy 
znajdują się pod uprawą leśną, 

b) które w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy 
z mocy poprzednio obowiązujących przepisów 
powinny znajdować się pod uprawą leśną, a na 
których do tego czasu nie została dokonana 
trwała zmiana uprawy leśnej na inny rodzaj 
użytkowania, 

c) które zostały przeznaczone pod uprawę leslJą 

Art. 6. 1. Minister Leśnictwa sprawuje zwierzch
nie kierownictwo, nadzór i kontrolę nad państwowym 
gospodarstwem leśnym. 

2. Administrację państwowego gospodarstwa leś

nego wykonują: 

a) w zakresie czynności gospodarczo-Ieśnych, wy
mienionych wart. 21 niniejszej ustawy
przedsiębiorstwa lasów państwowych, posiada
jące własną osobowość prawną, utworzone 
i działające na podstawie niniejszej ustawy, 

b) . w zakresie przerobu i zbytu oraz związanego 

z nimi transportu drewna i użytków ubocznych 
gospodarstwa leśnego - przedsiębiorstwa, utwo
rzone przez Ministra Leśnictwa na podstawie 
i w trybie dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. 
o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. 
U. R. P. Nr 8, poz. 42). 

DZIAŁ II. 

Zasady gospodarki. 

Rozdział 1. 

Z.achowanie lasów. 

Art. 7. 1. Wszystkie grunty leśne 
w ierzchni co najmniej 0,1 ha powinny 
utrzymane pod uprawą leśną. 

o zwartej po
być trwale 

2. Zmiana uprawy leśnej na inny rodzaj użytko4 

wania może być dokonana jedynie w przypadkach, gdy 
zmiana taka: 

a) w ynika z gospodarczych lub administracyjny.;h 
p otrzeb parlstwowego gospodarstwa leśnego, 
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bl uzasadniona jest interesem publicznym, 
c) uzasadniona jest interesem obrony lUb hezpie

czeństwa Państwa, 
d) przewidziana jest w prawo'mocnych miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. 

3. O zmianie uprawy leśnej na inny rodzaj użyt
kowania orzeka: 

a) Minister Leśnictwa w porozumieniu z właściwą 
władzą planowania przestrzennego w przypad
kach, wymienionych w ust. 2 lit. a), gdy zmiana 
uprawy leśnej ma dotyczyć obszarów poniżej 

25 ha, 
b) Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów na wnio

sek Ministra Leśnictwa lub zainteresowanego 
ministra, zgłoszony w porozumieniu z Ministrem 
Leśnictwa, w przypadkach, wymienionych 
w ust. 2 lit. a), gdy zmiana uprawy leśnej ma 
dotyczyć obszarów powyżej 25 ha oraz w przy
padkach, wymienionych w ust. 2 lit. b), 

c) Minister Leśnictwa w porozumieniu z Ministrem 
Obrony Narodowej ]11b Ministrem Bezpieczeń

stwa Publicznego w przypadkach, wymienio
nych w ust. 2 lit. c). 

4. Zmiana uprawy leśnej w przypadkach, wymie
nionych w ust. 2 lit. d), nie wymaga or;:eczenia. 

5. Zmiana uprawy leśnej na inny rodzaj użytko
vnn.ia w lasach, majqcych szczególne znaczenie dla 
ob; 'ony Państwa, nie może nastąpić: bez porozumienia 
z J\a:in~s1zem Obi"Ony Narodowej, 'IN lasach zaś, polożo

r:; 'Jch \v granicach pasa przybrzeżnego nad brzegiem 
DnI'7ct - mdto b ez porozumienia z Minish"em Żeglugi. 

5. Zn1iany w zalesieniu terenu, położonego w od
le~łGści do 1 km od linii granicznej, a na odcinku mor-o 
s i,' m VI odległości do 1 km od brzegu - powinny być 
uzga,dEiane z I\i1inistrem Bezpieczeilstwa Publicznego. 

Al-t. 8. 1. Pasanie zwierz'1t gospodarskich na 
gruntach 1eśaych oraz przegon tych zwierząt są wzbro,
nione, jeżeli nie wynikają z istnie:ących ".lprawnieil 
serwitutowych. 

2. \',T przypadkach zupeinego braku innych tere
n6w dla wypasu zwierząt gospc.d'H~,kich Minister LE:ś

nictwa mOLe zezwolić na pasanie i przegon zwierząt 
gospc,darskich na śClśle okre~lQnych gruntach leśnych, 

zwlaszcz'l jeżeli to pasanie lu':) przegon zostanie zorga
nizowany zespołowo. 

R o z d z i a ł 2. 

Znguspod::;rowanie pań5twow<!1~() gospodarstwa leśnego. 

Art. 9. 1. Gospodarka w lasach pań.stwowych 

pO'winna w oparciu o wytyczne narodowych planów 
gospod3rczych dqżyć do urzeczywistnienia następują

cych zadall: 
a) utrzymania trwałości ciagwscl użytkowania 

dla zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb 
gospodarki narodovvej w zakresie produkcji 
drzewnej i niedrzewnej , 

b) wzmożenia naturalnej produkcyjności lasu, 
c) zabezpieczenia korzy:3tnego wpływu lasu na kli

ITl3t kraju, gospodarkę wodn~ oraz na zdrowie 
i kulturę ludności. 

2. Gospodarka w lasach państwowych powinna 
być oparta na planach urządzenia gospodarstwa leśne
go, sporządzonych oddzielnie dla każdej jednostki go.., 
spodarczej. . 

3. Plany urządzenia gospndarstwa leśnego powin
ny w szczeg:Jlności zapewnić użyt:{~wanie w granicach 
normalnego przyrostu masy .:ir;;:ewnej, zalesienie w jak 
naj krótszym czasie wszystk:ch gruntów Ieśnyctl pań

stwowego gospodarstwa leśnego oraz włączonych do 
tego gospodarstwa i przeznac-:onych do zalesienia grun
tów nie lesnych, jak również podniesienie naturalnej 
zdolności produkcyjnej lasów. 

4. Zasady sporządzania planów urządzenia gospo
darstwa leśnego określa Minister Leśnictwa w porozu
mieniu z Przewodniczącym Pallstwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego. 

5. Ogólny roczny rozmiar użytkowania w lasach 
państwowych będzie ustalany na podstawie rozmiarów 
użytkowania w poszczególnych jednostkach gospodar
czych. 

6. Rada Ministrów może - w ramach narodowego 
planu gospodarczego - na wniosek Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w przy ... 
padkach, uzasadnionych koniecznością natury ogólno
państwowej - wprowadzać zmiany w obowiązujących 

planach urządzenia gospodarstwa leśnego. 

7. Użytkowanie uboczne lasów będzie prowadzone 
zgodnie z planami urządzenia gospodarstwa leśnego 

i w sposób, zapewniający trwałość tego użytkowania 
oraz należyte wykorzystanie dla potrzeb gospodarki 
narodowej wszelkich produktów ubocznego użytko'Nania 
lasów. 

8. Gospodarstwo łowieckie będzie prowadzone na 
podstawie planów hodowlanych. uzgodnionych z planem 
gospodarstw'a leśnego, przy zachowaniu przepisów pra
wa łowieckiego. 

9. Zagospodarowanie gruntów ornych, łąk, past
\visk i torfowisk, włączonych do państwowego eospo
darstwa leśnego, będzie prowadzone na zasadach, usta
lonych przez Ministra Leśnictwa w porozumieniu z Mi
nistrem Rolnictwa i Reform Rolnych. 

10. Zagospodarowanie wód będzie prowadzone na 
podstawie planu rozwoju produkcji rybnej, spurządzo .... 
nego według zasad, ustalonych przez Ministra Leśnictwa 
w porozumieniu z Przewodniczącym Pal1.stwowej Ko .... 
misji Planowania Gospodarczego oraz Ministrem Rol
nictwa i Reform Rolnych. 

11. Zagospodarowanie rezerwatów i parków naro
dowych będzie prowadzone z uwzględnieniem celów 
ochrony przyrody. 

Art. 10. 1. Dla ce1ów pierwiastkowej mechanicz
nej obróbki drewna będą prowadzone, związane tere
nowo lub gospodarczo z pailstwowyrn góspodarstwem 
leśnym - tartaki, fabryki oklein i sklejek, fabryki 
płyt pilśniowych oraz znajdujące się przy tych zakła
dach: heblarnie, skrzynkarnie, beczkarnie itp. 

2. Dla celów racjonalnego użytkowania innych 
płodów leśnych będą prowadzone w ramach państwo~ 
wego gospodarstwa leśnego zakłady ekstrakcji i desty
lacji karpiny, destylarnie żywicy, suszarnie jagód, grzy
bÓVl i leśnych ziół leczniczych, zakłady przemiału tel'
fu, zakłady przygotowania oraz ekstrakcji kory dla 
celów garbarskich itp. 

-

-
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R o z d z i 13. ł 3. 

Gospodarka 'finansowa 
państwoweg'o gospodarstwa leśnego. 

Art. 11. 1. Gospodarka finansowa przedsiębiorstw 
państwowego gospodarstwa leśnego będzie prowadzona 
zgodnie z zasadami obowiązującego systemu finansowe
go na podstawie planów fin'lnsowych, zatwierdzonych 
przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowa
nia Gospodarczego w porozumieniu z Ministrami : Leś

nictwa oraz Skarbu. 
2. Szczegółowe zasady systemu f inansowego dla 

przedsiębiorstw państwowego gospodarstwa leśnego 

ustali Przewodniczący Pal'lstwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego "l porozumieniu z ·Ministrami: Leśnictwa 
i Skarbu. 

3. Szczegółowe zasady rachunkowości ustali Mi
nister Leśnictwa w porozumieniu z Przewodniczącym 
Państwowej Komi~ji Planowania Gospodarczego, Mini
strem Skarbu i Prezesem Najwyższej Izby Kontroli. 

Art. 12. Rokiem obrachunkowym przedsiębiorstwa 
pa11stwowego gospodarstwa leśnego j est r ok kalenda
rzowy. 

Art. 13. Umarzanie i odpisywanie wartości poszcze
gólnych składników majątkowych państwowego gospo
darstwa leśnego ne. stępuje według zasad, które ust.:lli 
Minister Leśnictwa w porozumieniu z Przewodniczącym 
PaI1stwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Mi
nistrem Skarbu i Prezesem Najwyższej Izby Kontroli. 

R o z d z i a ł 4. 

Wyłączanie obszarów leśnych 
z państwowego gospodarstwa leśnago . . 

Art. 14. 1. Poszczególne obszary mogą by ': -
po zasięgnięciu opinii wł1'tściwych organów planowania 
przestrzennego - wyłąc . ..ine z państwowego gospo
darstwa leśnego i przekazane pod zarząd innych mi
nistrów z przeznaczeniem na : 

a) terenowe cele wojskowe, jeżeli osiągnięcie tych 
celów wymaga objęcia zarządu tymi obszarami 
przez władze wojskowe, 

b) potrzeby doświadczalne i dydaktyczne wyższych 
szkół leśnych, 

c) potrzeby związane z ochr·oną granicy Parlstwa 
i wybrzeża morskiego; 

d) pot rzeby uzdrowisk posiadających charakter 
użyteczności publicznej oraz zakładów społecz

nych służby zdrowia, spc,łeczno - opiekUllczych, 
jak również stałych urządzeń wypoczynkowych 
i sportowych, 

e) potrzeby rozwojowe osiedli oraz przemysłu, gór
nictwa i handlu, 

f) tereny ochronne obszarów Wodnych (źródła, te
reny wodonośne), służących dla celów zaopa
trzenia wodociągów w wodę. 

2. Wyłączone obszary podlegają ponownemu wł",

czeniu do państwowego gospodarstwa leśnego, jeżeli 

potrzeby uzas3dni~jące wyłączenie przestaqą istnieć lub 
też będą mogly być zaspokoj one bez takiego wyłą- ' 
czenia. 

3. Lasy i grunty leśne, pozostające pod zarządem 
innych ministrów w chwili wejścia w życie niniejszej 
ustawy, pozostają nadal pod tym zarządem, jeżeli nie 
zachodzą okoliczności, uzasadniające włączenie takich 
obszarów do pallstwowego gospodarstwa le5nego 
zgodnie z ' treścią ustępu p opr zedniego. 

Art. 15. 1. Wyłączanie obszarów z państwowego 
gospodars twa le śnego następuje w drodze uchwały Ko
mitetu Ekon'Jmicznego Rady Ministrów, powziętej na 
wniosek zainteresowanego ministra, zgłoszony \V po
rozumieniu z Ministrem Leśnictwa, w stosunku zaś do 
obszar5w o powierzchni do 10 ha, wyłączanych na cele 
obrony n arodowej lub bezpieczeństwa publicznego -
w drodze porozumienia Ministra Leśnictwa z Ministrem 
Obrony Narodowej lub Ministrem Bezpieczel\stwa Pub
licznego. 

2. Włączanie lasów i gruntów l eśnych do pań

stwowego gospodarstwa leśnego zgodnie z zasadami 
ar t. 14 ust. 2 i 3 następuj e w drodze porozumienia 
zainteresowanych ministrów, a w r azie brak u t akiego 
porozumien ia - na podstawie uchwały Rady Mini
strów. 

Art. 16. ' Minister Leśnictwa może w porozumieniu 
z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych wyłączyć 

z państwowego gospodarstwa leśnego i przekazać na 
cele reformy rolnej odos-obnione obszary lasów, w któ
rych z powodu mniejszej od 25 ha powierzchni lub od
dalonego od innych lasów państwowych położenia pro
wadzenie gospodarstwa przez administrację państwow'l 
byłoby istotnie utrudnione. 

Art. 17. 1. Minister Leśnictwa może dopuścić do 
korzystania z obszarów państwowego gospodarstwa leś
n ego inne działy administracji publicznej, przed
siębiorstwa państwowe i samorządowe oraz inne in
stytucje - dla celów interesu publicznego (w szcze
gólności obrony i bezpieczeństwa Pańśtwa), które mogą 
być osiągnięte bez wyłączania taldch obszarów z pań
stwowego gospodarstwa leśnego. 

2, O dopuszczeniu do takiego korzystania, jego 
granic~ch i zasadach rozstrzyga Minister Leśnictwa 
w porozumieniu z zainteresowanym ministrem. 

Art. 18. Lasy państwowe, wyłączone z państwo

wego gospodarstwa leśnego i pozostające pod zarządem 
innych ministrów, powinny być zagnspodarowane ~ we
dług zasad a r t. 8 przy uwzględnieniu potrzeb i warun
ków, które spowodowały wyłączenie danych obszarów 
z państwowego gospodarstwa leśnego. 

Art. 19. Zmiana uprawy 
użytko,wania może nastąpić na 
wującego zarząd wyłącznie 

wart. 7. 

leśnej na inny rodzaj 
wniosek ministra, spra
w trybie, określonym 

Ar t. 20. 1. Minister Leśnictwa sprawuje w ra
mach naczelnego kierownictwa sprawami zag')sporia
r owania lasów pańshvowych nadzór t echniczny nad za
gospodarowaniem lasów, znajdujących się pod zarzą

dem innych minis trów. 
2. Minister Leśnictwa może zarządzić wykonywa

n ie tego nadzoru przez przedsiębiorstwa lasów panstwo
wych, określone wart. 6 ust. 2 lit. a),. 
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3. Zasady i tryb wykonywania nadzOJ"u ustali Mi
nister Leśnictwa w por~zumieniu z zainteresowanymi 
ministrami. 

DZIAŁ III. 

Zakres działania i zasady crganizacji 

przeds!ęhiorstw lasów państwowych. 

Art. 21. 1. Przedsiębiorstwa lasów państwowych, 
utworzone na podstawie art. 6 ust. 2 lit. a), obejmują 
całokształt gospodarki w zakresie: 

a) hodowli, ochrony i urządzenia lasu, 
b) ścinki i wyrobu podstawowych sortyment6w 

surowca drzewnego, 
c) wywozu drewna z lasów do składów przy kole

jach, drogach wodnych i kołowych, jak również 
do położonych przy lasach zakładów obróbki 
drewna, 

d) pozyskiwania nasion; żywicowania oraz pozyski
wania kory garbarskiej i karpiny, 

e) prowadzenia gospodarki łowieckiej, rybackiej, 
rolnej i torfowej, 

f) pozyskiwania wszelkich innych użytków gospo
darki nie drzewnej, 

g) melioracji gruntów leśnych i nieleśnych, budowy 
dróg leśnych, zabudowy potoków górskich, bu
dowy i utrzymania budynków i budowli, zwią
zanych z g.ospodarstwem leśnym. 

2. ł/Iinister Leśnictwa może powierzać ze wzglę

d6w celowości gospodarczych wykonywanie poszcze
gÓh1ych czynnosCI, wymieni'onych w ust. 1, przed
siąbiorst'Nom tworzonym w trybie art. 6 ust. 2 lit. b). 

Art. 22. 1. Minister Leśnictwa ustali w drodze 
rozporządzenia, w porozumieniu z Przewodniczącym 

Państwowej Komisj i Planowania Gospodarczego oraz 
Ministrem Skarbu, jakie przedsiębiorstwa będą powoła
ne do bezp8średniego prowadzenia gospodarstwa leśnego , 
jakie zaś do kiero"",mictwa, koordynacji, n:::.dzoi·U i kon
troli tych przedsloębiorstw. 

2. Rozporządzenie to określi zakres działania i za
sady prow adzenia przedsiE.:biol·stw oraz zasady koo:::dy
n acji, nadzo:::u i kontroli ich działalności oraz jakie 
organy przedsiębiorstw lasów pailstwowych i w jakim 
zakresie będą właściwe do wykonywania cZYEności, wy
mienionych VI art. 31. 

Art. 23. 1. Po\\'ołanie d:> życia poszczególnych 
przedsiębiorstw n::<stąpi w drodze żarządzeń Ministra· 
Leśnictw-a, vlydanych w porozumieniu z P rzewodni
czącym PaństwO\vej Komisji Planowania Gospodarcze
go i Ministrem Skarbu, o~;oszonych w M:onitorze Pol
SKIm. Z dniem ogłoszenia tych zarządze11 przedsię

biorstwa nabywają osobowość prawną. 
2. Szczegółowy zakres dział:mia orn zasady orga

nizacji, gospodarki finan SOWej i rachunkowośCi przed
siębiorstw lasów paIl~twov.;ych okreslą statuty, r egu
laminy oraz instrukcj e, nadane przez Ministra Leś

nichva w porozumieniu z PrzevlOdniczącym Państwo

w ej K omisji Planowania Gos podarczego oraz Ministrem 
Skcu'bu, a w stosunku do rachunkowości - także 

z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli. 

~---

Art. 24. · 1. Przedsiębiorstwom lasów państwo

wych służą wszystkie publiczno-prawne uprawnienia 
dotychczasowej administracji lasów państwowych. 

2. Przedsiębiorstwa te mają w szczególności pra'" 
wo używania zgodnie z obow'iązującymi przepisami 
pieczęci z godłem państwowym. 

Art. 25. Zastępstwo sądowe w sprawach, dotyczą
cych praw i interesów majątkowych przedsiębiorstw 
lasów państwowych, należy do zakres u działania Pro ... 
kuratorii ' Generalnej Rzeczypospolitej Polskief 

Art. 26. 1. Stosunek służbowy pracowników 
przedsiębiorstw lasów pailstwowych ma charakter pub
liczno - prawny. Oprócz pracowników tych mogą być 
przyjmowani pracownicy, z którymi zostaną zawarte 
umowy o pracę. 

2. ' Pracownicy administracji lasów paiJstwowych 
przechodzą do służby w przedsiębiorstwach lasów pań
stwowych. 

3. M.inistrowi Leśnictwa służy' prawo przenoszenia 
poszczególnych pracowników Ministerstwa Leśnictwa 

do służby · w przedsiębiorstwach lasów państwowych 
lub pracowników tych przedsiębiorstw do Ministerstwa 
Leśnictwa. . 

4. Do pracowników przedsiębiorstw, których sto
sunek służbowy ma charakter publiczno-prawny, sto
suje się przepisy o zaopatrzeliiu emerytalnym funkcjo
nariuszów państwowych. 

Art. 27. Minister Leśnictwa w porozumieniu z 
Przewodniczącym Państwowej Komisji Planc,wania 
Gospodarczego oraz Ministrem Sl·;:arbu wyda w d:::cdze 
rozporządzeń ' przepisy o stosunku służbowym pracow
n ików przedsiębiorstw lasów pat'1.stwowych oraz ich 
uposażeniu. 

Art. 28. 1. P raco\'.'nikom przedsiębiorstw lasów 
p::l:'lstViOWych· do których zakl'esu czynności należy 

ochrona lasów, gruntów rolnych, łowiectwa, rybołów ... 
Sl '-l a i wszelkiego innego mienia lasów' pai,stwowych, 
jak również ochrona p 'zyrody, bez względu na to, czy, 
ich stosunek służbowy ma charakter publiczno-prawny, 
czy też pryw atno-pr;lwny - służą przy wykonywaniu 
tych cZyIlnOści wszelkie dotychczasowe u prawnienia 
funkcjQ;1ariuszów administracji lasów pailstwcwych, 
wynikujące ze szczególnych przepisów. 

2. Przy wyl:.ony\vaniu czynności , o których mowa 
w ust. 1, pracownicy lasów państwowych powinni nosić 
mUl"ldur i odznaki według ust:.lonych foan. 

Art. 29. Minister Leśnictwa przekaże na rzecz 
przedsiębiorstw lasów państwowych maj ątek Skarbu 
Państ"ła w zakresie, wynikającym z czynno~ci odpo ... 
w iednich przedsiębiorstw . Przekazanie maj ątku nie
ruchomego w zarząd i użytkowanie, a ruchomego na ' 
wlasn03ć przedsiębiorstw nastąpi protokolarnie. 

Art. 30. 1. Za .zobowiązania przedsiębiorstw lasów. 
pa'1stwowych Skarb P a!1stwa cdpowic'.da do wysokości, 

znajdującego ' się w ich użytkov.aniu i zarządzie ma
jątku nieruchomego, 

2. Minister Leśnictwa określi w drodze rozponą
d ZC'rli a \'1 porozum ieniu z Przewodniczącym Pańsh70wej 

"K omisji Planowania Gospodarczego i Ministrem Skarbu 
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szczegółowe zasady postępowania przy ustalaniu zakre
su odpowiedzialności Skarbu Państwa. 

Art. 31. W zakresie działania Ministra Leśnictwa, 
wynikającym ze szczególnych przepisów ustatvowych, 
a nie objętym przepisami lllmeJszej ustawy, organy 
przedsiębiorstw lasów p<lństwowych wykonują czyn
ności : 

a) przewidziane wart. 23-25 dekretu z dnia 26 
-- kwietnia 1948 r. o ochronie lasów nie stanowią

cych własności Państwa (Dz. U. R. P. Nr 24, 
poz. 165), 

b) wynikające z wykonania dekretu z dnia 12 
grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na 
własno.ść Skarbu Pailstwa (Dz. U. R. P. Nr 15, 
poz. 82), 

c) przewidziane wart. 5 i 7 ustawy z dnia 7 kwiet
nia HH9 r. o ochronie przyrody (Dz. U. R. P. 
Nr 25, poz. 180), 

d) prz2widziane dla organów administracji lasów 
paI'lstwov'lych w prawie łowieckim (Dz. U. R. P. 
z 1927 r. Nr ] 10, poz. _934 i z 1932 r. Nr 67, 
poz. 622), 

e) przewidziane wart. 8 ustawy z dnia 18 listopada 
1948 r. o przejściu na własność Państwa n ie
których bsów i innych gruntów samorządowych 
(Dz. U. R. P. Nr 57, poz. 4.5G), 

f) pTzewidziane wart. 5 dekretu z dnia 5 lipca 

---------------------------------
i gruntów leśnych, stanowiących własność Państwa, na 
cele specjalne, przewidziane w obowiązujących prze
pisach. 

Art. 33. Z dniem wej ścia w życie niniejszej usta
wy tracą moc przepisy dekretu z dnia 30 września 

1936 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. 
R. P. z 1936 r. Nr 75, poz. 533 i z 1937 r. Nr 21, 
poz. 130), rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 30 grudnia 1924 r . o organizacji administracji 
lasów państwowych (Dz. U. R.. P. z 1924 r. Nr 119, 
poz. 1079, z 1928 r. Nr 38, poz. 373, z 1930 r. Nr 86, 
poz. 661, z 1936 r . Nr 75, poz. 533 i z 1947 r. Nr 60, 
poz. 327), rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 22 marca 1928 r. o zagospodarowaniu lasó .. v paI'l
stwowych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 36, poz. 336, 
z 1933 r. Nr 32, poz. 272, z 1934 r . Nr 110, poz. 976 
i z 1936 r. Nr 75, poz. 533). 

Art. 34. Do czasu wydania przepISOW, przewidzia
nych w niniejszej ustawie, będą miały zastosowanie 
dotychc:;;asowe przepisy w zakresie, w jakim nie są 
one sprzeczne z tą ustawą. 

Art. 35. Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi 
Leśnictwa. 

1016 St · L' . (D U R P 19 Ą " r Art. 36. Ustav,·a wchodzi w życie z dcliem 1 stycz-",,- r. o razy ·esncJ . z. . . . Z -,u • 
Nr 41, poz. 238 i z 1949 r . Nr 18, poz. 110). nia 1950 r. 

D Z I A Ł IV. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. 32. Przepisy niniejszej ustawy nie naruszają 
przepisów o przekazywaniu oraz użytkowaniu lasów 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Leśnictwa: B. Podedworny 
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USTAWA 

z dnia 20 grudnia 1949 r. 

o utworzeniu Kolegium Rzeczników Patentowych. 

Art. 1. Tworzy się przy Urzędzie Patentowym 
Rzeczypospolitej P olskiej Kolegium Rzeczników Paten
towych, zwane w dalszych artykułach Kolegium. Nad
zór nad Kolegium sprawuje Prezes Urzędu Patento
wego. 

Art. 2. Kolegium jest powołane do: 
1) udzielania osc')om zainteresowanym porad pomo

cy technicznej i pl'awnej w sprawach wynalazków, 
wzorów użytkowych i zdobniczych oraz znaków 
towarowych, 

2) wsp;)łdzia~unia z instytucjami pa!lstwowymi i spo
łecznymi w dziedzinie popierania twórczości tech
nicznej, a w szczególności do wspólc;lzialania z in
!>tytucjami n aukowo-badawczymi oraz z innymi in
s ty tucjami o podobnym char:J.kterze w zakresie 
udzielania osobom zainteresowanym porad i pomo
cy technicznej, 

3) zastępowania osób zainteresowanych przed Urzędem 
Patentowanym w sprawach, wymienionych w pkt 1. 

Art. 3. Kolegium zastępuje oscby zainteresowane" 
(art. 2 pkt 3) na podstawie pełnomocnictwa, udzielonego 
Kolegium lub jego członkowi. Przewodniczący Kole
gium wyznacza członka Kolegium lub aplikanta do 
prowadzenia poszczególnej sprawy. 

Art. 4. Kolegium może mieć cddziały rejono'Ne. 
Oddziały 'te powołuj e Przewodniczący Państwowej Ko
misji Planow ania Gospodarczego w drodze zarządzenia, 
wydanego na wniosek Prezesa Urzędu Patentowego. 

Art. 5. Na czele Kolegium stoi przewodniczący 

mianowany spośr6d członkóvl Kolegium przez Prze
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego na wniosek Prezesa Urzędu Patentowego. · 00( 


