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KOMUNIKAT 

z dnia 15 grudnia 2014 roku 
O aktualnie trwających pracach w Sejmie, dotyczących Lasów Państwowych. 
W dniu 15 grudnia 2014 roku ok. godz. 20.00 Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów określili 
przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego na 83 posiedzeniu Sejmu, zgodnie 
z nim:  
w dniu 17 grudnia 2014 r. (środa)  

w godz. 21:30 – 1:30 - odbędą się  
G ł o s o w a n i a, w tym:  

I. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty: złożono 
sześć wniosków: w tym jako piąty wniosek o uzupełnienie porządku obrad o: 
Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe 
sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej 
Ziemi. 
Ponadto w tym czasie (godz. 21.30 do 1:30 - początek 17 grudnia 2014 r. (środa)) zaplanowano 
rozpatrywanie:  

1. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (druki nr 
2772, 2978 i ) – trzecie czytanie (pkt 1)  

2. Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie przedstawionej przez Ministra Środowiska 
"Informacji o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2012-2013" (druki nr 2564 i 
2894) (pkt 2)  

3. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2374, 2842 i 2842-A) – trzecie czytanie (pkt.3) 
czyli ok. godz. 24:00 

godz. 1:30 – 2:30  -  ew. oświadczenia poselskie 
 
Tak, więc w nocnych pracach z dnia 17/18 grudnia 2014 roku, będą rozpatrywane dwa 
zagadnienia ważne dla Lasów Państwowych.  
1. Czy uzupełnić porządek obrad o wniosek obywatelski w sprawie referendum – podpisany 
przez ponad 2 i pół milionów obywateli. 
2. Trzecie czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej ( w części dotyczącej lasów państwowych), ten punkt porządku obrad pojawił się nagle 
w dniu 15 grudnia 2014 roku, po posiedzeniu Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów. 
 
Nie wiem, dlaczego autorzy dzisiejszego porządku dziennego chcą wprowadzać trzecią w historii 
Konstytucji poprawkę „nocnym czytaniem”. Wiem, że godzina między 24:00 a 1:30 nie jest 
najlepsza dla wprowadzania zmian w Konstytucji. Nie wiem również, kto wnioskował o 
uzupełnienie bardzo napiętego porządku obrad o wniosek w sprawie Referendum, nie zrobili 
tego autorzy wniosku. 
Takie działanie nie wróży nic dobrego żadnemu z wyżej opisanych zagadnień. Zmęczeni 
Posłowie będą zainteresowani jedynie skróceniem dyskusji i zakończeniem obrad, nikt nie pochyli 
się nad merytoryczną dyskusją. 
Przypominam, że poselska poprawka do Konstytucji jest wadliwa, nie zapewnia państwowego 
władania lasami państwowymi, pozwala na zbywanie lasów państwowych „małymi partiami”, 



pozwala na tworzenie spółek SP np. do handlu drewnem i wiele innych pomysłów. Nasze uwagi i 
stanowiska w tej sprawie nie zostały uwzględnione. 
Dlatego uważam, że nocą z 17 na 18 grudnia musimy być na galerii w Sejmie, może nasza 
obecność wpłynie na rozwagę Posłów. Apeluję do wszystkich, którzy nie mają jeszcze 
zaplanowanego czasu, aby przyjechali do Sejmu. 
Z uwagi na czas oraz charakter naszej działalności możecie Państwo przyjechać albo na 
podstawie art.25 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych który brzmi: Art. 25.  

2. Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas 
niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli 

czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy. 
lub w ramach urlopu. Przejazd i nocleg na własny koszt. Ze swojej strony postaramy się 
zorganizować nocleg i wejściówki do Sejmu.  
Dlatego proszę, aby najpóźniej do jutra 16 grudnia do godz. 20:00, przesłać na mój adres 
mailowy: ilość osób z Wykazem imiennym, które w dniu 17 grudnia będą uczestniczyć w 
posiedzeniu Sejmu oraz czy potrzebny będzie im nocleg. 

 pozdrawiam 

 


