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Podstawa prawna – art. 52 ust. 2 ustawy 

z dnia 28 września 1991 r. o lasach  

(Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.)  

 

Informacja o stanie lasów oraz realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” 

w Polsce jest corocznie przedmiotem oceny rządu i parlamentu.  

Informację za 2012 r. opracowano na podstawie Raportu o stanie lasów w Polsce 

w 2012 r. – sporządzonego przez Dyrektora Generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe (zwanego dalej PGL LP), danych Głównego Urzędu Statystycznego (zwanego 

dalej GUS), Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (zwanego dalej BULiGL) oraz informacji 

z: Agencji Nieruchomości Rolnych (zwanej dalej ANR), Instytutu Badawczego Leśnictwa 

(zwanego dalej IBL), Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (zwanej dalej GDOŚ) oraz 

Ministerstwa Środowiska. Opracowanie zawiera najważniejsze dane dotyczące stanu lasów, 

realizacji zalesień i leśnictwa w Polsce w 2012 r., sygnalizuje również najważniejsze problemy 

i wydarzenia w 2013 r. 

Charakterystyka zasobów leśnych kraju w 2012 r. prezentowana jest w oparciu o wyniki 

Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu (zwanej dalej WISL).  

 

REALIZACJA PODSTAWOWYCH CELÓW POLITYKI LEŚNEJ PAŃSTWA 

 

Polityka leśna państwa (zwana dalej PLP) przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 22 

kwietnia 1997 r. jest dokumentem kierunkującym działania w obszarze leśnictwo, wskazującym 

na powiązania leśnictwa w układach międzysektorowych i międzynarodowych. Obejmuje ona 

lasy wszystkich form własności i określa kierunki oraz sposoby realizacji funkcji lasu – 

produkcyjnych, ekologicznych i społecznych. 

PLP nawiązuje do: 

- postanowień Polityki Ekologicznej Państwa uchwalonej przez Sejm RP w 1991 r., rozwijając 

jej postanowienia w odniesieniu do lasów wszystkich form własności, 

- Zasad Leśnych i Agendy 21 uchwalonych na konferencji UNCED (United Nations Conference 

on Environment and Development) w Rio de Janeiro (1992), 

- europejskich Deklaracji Ministrów Leśnictwa w sprawie Ochrony Lasów (Strasburg 1990  

i Helsinki 1993), które określiły wytyczne zrównoważonej, trwałej gospodarki leśnej 

i doprowadziły do procesu ustanowienia jej kryteriów i wskaźników. 

Wykonanie PLP należy głównie do PGL LP, dla którego podstawą działań jest ustawa 

z dnia 28 września 1991 r. o lasach (zwana dalej ustawą o lasach). Cele PLP są w ustawie 

określone ogólnie i dotyczą m.in. stanu i ochrony lasu, zwiększenia powierzchni lasów czy 
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leśnych kompleksów promocyjnych (zwanych dalej LKP). Ustawa określa też hierarchię celów 

gospodarki leśnej przez: 

1) powszechną ochronę lasów, 

2) trwałość utrzymania lasów, 

3) ciągłość i zrównoważone wykorzystanie wszystkich funkcji lasów, 

4) powiększanie zasobów leśnych. 

Realizacja PLP przez PGL LP wymaga znacznych nakładów finansowych, gdyż 

podejmowanie działań służących ochronie leśnej różnorodności biologicznej przez m.in. 

zwiększanie powierzchni obszarów chronionych, przebudowę drzewostanów 

jednogatunkowych na drzewostany mieszane, czy ograniczanie zrębów zupełnych, powoduje 

znaczny wzrost kosztów gospodarki leśnej. Korzyści są jednak niewspółmierne do ponoszonych 

nakładów, bowiem dobrze chronione, właściwie zarządzane ekosystemy leśne, dostarczają 

licznych usług, z których korzysta społeczeństwo. 

Prowadzenie zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, wiąże się 

bezpośrednio z zachowaniem i powiększaniem zasobów leśnych i bogactwa różnorodności 

lasów. Dotychczas zadanie to jest realizowane głównie w lasach zarządzanych przez PGL LP 

oraz w parkach narodowych. W lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, z uwagi na 

ich rozdrobnienie, a także z powodu braku możliwości rekompensowania ich właścicielom 

zwiększonych kosztów prowadzenia gospodarki leśnej uwzględniającej ochronę różnorodności 

biologicznej, lub mechanizmów wspierających takie działania, ograniczają się one w zasadzie 

do zalesiania gruntów rolnych i wzbogacania składów gatunkowych zakładanych upraw 

leśnych. 

Z głównych zadań PLP dynamicznie były realizowane dwa pierwsze etapy „Krajowego 

programu zwiększania lesistości” (zwanego dalej KPZL) przypadające na lata 1995-2000 

i 2001-2005. Łącznie w tym okresie zalesiono 206,7 tys. ha. Objęcie siecią Natura 2000 

znacznej części terenów leśnych (ok. 60% pow.) i nieleśnych oraz modyfikacja sposobów ich 

użytkowania, a także konieczna ocena oddziaływania na środowisko znacznej części 

planowanych zalesień, mają wpływ na ograniczenie możliwości zwiększania lesistości kraju, 

zwłaszcza w sektorze prywatnym. (Temat szerzej omówiony w rozdziale Informacja o realizacji 

Krajowego Programu Zwiększania Lesistości w 2012 r.). 

Ważną pozycję w realizacji celów PLP zajmuje ochrona przyrody. W 2012 r. rezerwaty 

przyrody obejmowały powierzchnię 165,5 tys. ha, w tym 66,9 tys. ha stanowiły rezerwaty leśne. 

Ponadto na terenach leśnych funkcjonuje 122 parków krajobrazowych oraz 385 obszarów 

chronionego krajobrazu (GUS 2012 r.). 

W roku 2012, podobnie jak w latach poprzednich, w lasach zarządzanych przez PGL LP 

kontynuowano programy: zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew 
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leśnych w Polsce (na lata 2011-2035), restytucji cisa, restytucji jodły w Sudetach Zachodnich, 

reintrodukcji głuszca i cietrzewia. 

Zachowywane są w stanie zbliżonym do naturalnego lub odtwarzane śródleśne 

zbiorniki i cieki wodne. Prowadzona jest także renaturalizacja i szczególna ochrona lasów 

łęgowych, wilgotnych oraz bagien i torfowisk. Działania związane z małą retencją w PGL LP są 

prowadzone aktywnie i na dużą skalę od lat 90 XX wieku. Projekt „Przeciwdziałanie skutkom 

odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków 

oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie” jest jednym z trzech przedsięwzięć, które 

PGL LP realizuje w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 

2007–2013. Wartość projektu brutto wynosi 172,2 mln zł. 

Kolejnym realizowanym w tym Programie projektem jest „Zwiększanie możliwości 

retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach 

nizinnych”. Projekt ma na celu zabezpieczenie ok. 30 tys. ha przed powodzią i suszą oraz 

zwiększenie możliwości retencyjnych ekosystemów leśnych. W projekcie uczestniczy 178 

nadleśnictw, a koszt jego realizacji wynosi 196,7 mln zł. 

Trzeci projekt realizowany w ramach POIŚ - „Rekultywacja na cele przyrodnicze 

terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych, zarządzanych przez PGL LP”, 

zakłada rekultywację ponad 20 tys. ha gruntów m.in. przez: saperskie rozpoznanie 

i oczyszczenie terenów dawnych poligonów, usunięcie zanieczyszczeń gruntu oraz jego 

rewitalizację. Koszt realizacji projektu 130,7 mln zł. 

Kontynuowano realizację projektu „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej 

zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt realizacji projektu ponad 

560 mln zł. 

Lasy Państwowe realizują także inne projekty, korzystając z funduszy programu LIFE+ 

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do największych 

z nich należą: kampania informacyjno-promocyjna „Ogień w lesie a przyroda – podniesienie 

świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów”, 

„Ogień w lesie a przyroda II – drugi etap kampanii informującej społeczeństwo o zagrożeniu 

pożarowym w lasach” oraz „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym 

w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk”.  

Zasady trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej są systematycznie 

wprowadzane w życie. Szczególne miejsce w promocji trwale zrównoważonej gospodarki 

leśnej i wykorzystywaniu pozaprodukcyjnych funkcji lasu zajmują LKP. Celem działalności 

edukacyjnej na terenie LKP jest promowanie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 

proekologicznej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Łączna powierzchnia 25 funkcjonujących 
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w Polsce LKP wynosi ok. 1208 tys. ha, w tym w PGL LP – 1180 tys. ha, co odpowiada 15,5% 

powierzchni znajdującej się w zarządzie PGL LP.  

Istotną rolę w tworzeniu polskiego modelu leśnictwa pełnią badania naukowe. Obecnie 

prowadzone prace badawcze koncentrują się m.in. w obszarach: monitoringu stanu lasu, 

rewitalizacji siedlisk i przebudowy drzewostanów, poprawy stanu zdrowotnego drzewostanów, 

zwiększenia retencji wodnej w siedliskach leśnych, genetyki drzew, systemów informacji 

przestrzennej oraz łowiectwa. 

Wyrazem skuteczności ochrony i zachowania różnorodności biologicznej w lasach jest 

zaliczenie znacznych obszarów leśnych do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Jest to 

powód do dumy ale jednocześnie utrudnienie w gospodarce leśnej przez zwiększenie nakładów 

PGL LP w zakresie ochrony tych obszarów i brakiem rekompensaty poniesionych kosztów. 

(Temat szerzej omówiony w rozdziale Natura 2000). 

Bardzo trudnym zadaniem wynikającym z PLP jest obecnie poprawa gospodarki 

w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Nadal występuje duże rozdrobnienie 

powierzchni tych lasów. Niemal wszystkie działania przewidziane w PLP uwarunkowane są 

zakresem dofinansowywania gospodarki w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 

(ekonomiczne uwarunkowanie efektywności gospodarowania, motywowanie do wspólnego 

gospodarowania, komasacja lasów rozdrobnionych, wykup lasów od osób niezainteresowanych 

posiadaniem lasu). W celu poprawy efektywności gospodarowania w lasach niestanowiących 

własności Skarbu Państwa w dniu 14 września 2010 r. podpisano porozumienie między 

Krajową Radą Izb Rolniczych, Ministrem Środowiska, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

i PGL LP w sprawie wspólnych działań na rzecz powstania zrzeszeń leśnych, pomocy już 

istniejącym zrzeszeniom leśnym oraz przy powołaniu Krajowego Związku Zrzeszeń Leśnych. 

Porozumienie ma na celu wspieranie zrzeszeń leśnych w zakresie merytorycznym, 

administracyjnym i organizacyjnym. W maju 2011 r. został zarejestrowany Polski Związek 

Zrzeszeń Leśnych (zwany dalej PZZL) z siedzibą w Sękocinie (IBL). Związek ma szeroką 

formułę i jest otwarty na udział w nim różnych form wspólnej działalności właścicieli lasów 

prywatnych, w tym leśnych wspólnot gruntowych. 

Mimo tego, że lasy zajmują powierzchnię ponad 9 mln ha i pokrywają ponad 29% 

powierzchni kraju, oraz że spełniają stale zyskujące na znaczeniu funkcje społeczne, są 

zdecydowanie niedoceniane jako ważny element rozwoju gospodarczego kraju.  

Zgodnie z zasadą pomocniczości (Art. 5 Traktatu UE) kompetencje w zakresie polityki 

leśnej należą do państw członkowskich UE, jednak Komisja Europejska zwraca uwagę na 

możliwości zwiększenia skuteczności programów krajowych m.in. przez monitorowanie stanu 

lasów UE oraz przewidywanie tendencji rozwojowych.  

W marcu 2010 r. Komisja Europejska przedstawiła zieloną księgę „Ochrona lasów 

i informacje o lasach w UE: przygotowanie lasów na zmianę klimatu”. Przedstawia ona ogólną 
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sytuację lasów, ich znaczenie na świecie oraz cechy i funkcje lasów w UE. Jest to także 

pewnego rodzaju kompendium wiedzy o wpływie, jaki wywierają lasy na zjawiska klimatyczne. 

Prezentuje przegląd dostępnych instrumentów służących zapewnieniu ochrony lasów oraz 

istniejące systemy informacji o lasach. W 2010 r. Parlament Europejski rozpoczął prace nad 

rezolucją w sprawie zielonej księgi KE, która została ostatecznie uchwalona 11 maja 2011 r. 

 

Leśnictwo w polityce międzynarodowej 

 

Przygotowania nowej Strategii Leśnej Unii Europejskiej 

 

Najważniejsze na forum Unii Europejskiej (zwanej dalej UE) dyskusje o leśnictwie 

toczyły się wokół prac nad projektem nowej Strategii Leśnej UE. Rozpoczęty przez Komisję 

Europejską (zwaną dalej KE) proces ma na celu nowelizację i adaptację głównego instrumentu 

prawnego dla leśnictwa, jakim jest przyjęta w 1998 r. strategia. Dokument ten wyznacza 

podstawowe kierunki rozwoju i wspólnych działań związanych z leśnictwem na szczeblu 

krajowym oraz UE. Ogólne założenia strategii, takie jak promowanie zrównoważonej 

gospodarki leśnej i leśnictwa wielofunkcyjnego pozostają aktualne i zgodne z zasadami 

wyznaczonymi w 1998 r. Zmienia się jednak sytuacja polityczna i struktura UE, co przy braku 

wspólnej polityki leśnej UE, odgrywa coraz większy wpływ na uwarunkowania organizacyjne 

i ekonomiczne leśnictwa. Nowy dokument ma także uwzględnić bieżące wyzwania związane 

z rolą lasów w walce ze zmianami klimatycznymi, ochroną różnorodności biologicznej oraz 

zapotrzebowaniem na energię ze źródeł odnawialnych.  

KE zorganizowała szereg spotkań i konsultacji z kluczowymi przedstawicielami sektora 

leśnego w celu odzwierciedlenia tych wyzwań w nowych ramach prawnych. Ważnym 

elementem w dyskusjach na forum unijnym był motyw zapewnienia konkurencyjności 

i ekonomicznej rentowności sektora leśnego oraz jego udziału w realizacji innych inicjatyw UE, 

m. in. unijnej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego do 2020 r. Nie bez znaczenia dla 

leśnictwa w UE pozostaje też proces negocjacji prawnie wiążącego porozumienia o lasach 

w Europie (LBA). Planuje się, że prace nad strategią zakończą się w 2013 r., i że nowy 

dokument zapewni całościowe podejście do leśnictwa na poziomie UE oraz wesprze procesy 

harmonizacji norm prawnych i działań na poziomach państw członkowskich.  

 

Postęp w negocjacjach konwencji o lasach w Europie 

 

Rok 2012 przyniósł znaczny postęp w procesie negocjacji prawnie wiążącego 

porozumienia o lasach. Zgodnie z przyjętym w ramach międzyrządowego procesu FOREST 

EUROPE mandatem negocjacyjnym w 2012 r. odbyły się dwie sesje Międzyrządowego 

Komitetu Negocjacyjnego (Intergovermental Negotiating Committee, zwanego dalej INC). 
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Pierwsza sesja INC-Forests1, która odbyła się w dniach 27 lutego - 2 marca 2012 r. w Wiedniu, 

dała początek dyskusjom o strukturze, głównych komponentach i treści przyszłej konwencji. 

Druga z kolei sesja INC-Forests2 odbyła się w Bonn w dniach 3 - 7 września 2012 r. Komitet 

przeprowadził tam pierwsze czytanie projektu przyszłej konwencji oraz wyznaczył dalszy plan 

negocjacji wprowadzając dyskusje tematyczne w grupach roboczych. Polska, która od początku 

wspierała proces negocjacyjny zgłosiła gotowość organizacji finalnej sesji INC-Forests4 

w Warszawie w 2013 r. 

Oczekuje się, że międzynarodowe porozumienie o lasach pomoże usprawnić procesy 

decyzyjne dla tworzenia skutecznych rozwiązań prawnych szczególnie ważnych w obliczu 

globalnych problemów, nowych oczekiwań społecznych oraz zmieniających się warunków 

środowiskowych. Prognozy dotyczące zmian klimatu przewidują rosnącą presję i zwiększenie 

zagrożeń zdrowotności i witalności ekosystemów leśnych. Przyszła konwencja leśna po części 

realizuje potrzebę poszukiwań rozwiązań dla kompromisu pomiędzy rozwojem gospodarczym 

a ochroną i efektywnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, w tym leśnych. W warunkach 

europejskich odnosi się to głównie do ochrony bioróżnorodności, wód, gruntów oraz klimatu 

przy jednocześnie rosnących oczekiwaniach względem produkcji przez lasy surowców 

odnawialnych, w tym energii. Oczekuje się, że stworzenie klarownych i stabilnych ram 

prawnych obejmujących całokształt dotychczasowego dorobku procesu wzmocni pozycję lasów 

i leśnictwa w innych debatach politycznych. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do 

obowiązujących uwarunkowań prawnych i instytucjonalnych leśnictwa, które na poziomie 

globalnym (np. ONZ), jak również w UE podkreślają odpowiedzialność i suwerenność 

krajowych struktur organizacyjnych. W procesach tych niezbędna jest właściwa ocena 

potencjału lasów i możliwości dostarczania przez lasy gospodarczych, środowiskowych 

i społecznych korzyści dla obecnych i przyszłych pokoleń. Ponadto, wydaje się, że 

międzynarodowe porozumienie o lasach usprawni mechanizmy współpracy i koordynacji także 

założeń politycznych w ramach funkcjonujących instytucji, agend rządowych i grup 

interesariuszy aktywnie wspierających działania FOREST EUROPE
1
. Pomoże to także 

w poszukiwaniu kompromisów pomiędzy potrzebami rozwoju gospodarczego a ochroną 

zasobów leśnych w Europie oraz na poziomie krajowym. 

 

                                                 
1
 Sygnatariuszami FOREST EUROPE (dawniej Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie - Ministerial Conference on 

the Protection of Forests in Europe – MCPFE) są wszystkie państwa członkowskie UE, Unia Europejska oraz 19 innych krajów 

Europy. Ten zainicjowany w 1990 r. proces polityczny wypracował wiele narzędzi politycznych w celu promowania 

i implementacji zrównoważonej gospodarki leśnej (SFM) w Europie. Polska jest od wielu lat głęboko zaangażowana w proces 

(przewodziła procesowi w latach 2004-2007 i zorganizowała 5. Ministerialną konferencję w 2007 r. w Warszawie). 
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Klimat a lasy: decyzja LULUCF 

 

W dniu 12 marca 2012 r. opublikowany został projekt decyzji Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie zasad rozliczania i planów działania dotyczących emisji 

i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem 

gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem.  

Celem projektu decyzji było ustanowienie wspólnego systemu rozliczania emisji 

i pochłaniania z sektora użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo (land 

use, land use change and forestry (zwanego dalej LULUCF) w UE oraz stopniowe włączenie 

tego sektora do przyszłego celu redukcyjnego UE poprzez stworzenie oddzielnych ram 

prawnych uwzględniających specyfikę sektora oraz zapewnienie rzetelnych 

i zharmonizowanych procedur rozliczeniowych. Przedmiotowy akt prawny, poprzez włączenie 

sektora LULUCF, pozwoli na rozliczanie antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych we 

wszystkich sektorach gospodarki Unii Europejskiej. W obecnym porządku prawnym UE sektor 

LULUCF nie tylko nie jest włączony do celu redukcyjnego UE, ale także nie jest objęty 

obowiązkiem rozliczania emisji i pochłaniania, a nawet nie posiada wystandaryzowanych zasad 

tych rozliczeń.  

Zaproponowana przez KE metodologia rozliczania emisji i pochłaniania dwutlenku 

węgla z gospodarki leśnej z wykorzystaniem prognozowanego poziomu odniesienia oraz 

z działań z zakresu zalesiania, ponownego zalesienia i wylesiania jest zgodna z metodologią 

uzgodnioną podczas XVII Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmian 

Klimatu w Durbanie w 2011 r.  

Decyzja nakłada na państwa członkowskie obowiązek corocznego raportowania do KE 

wielkości emisji i pochłaniania dwutlenku węgla z gruntów leśnych i rolniczych od 2013 r. 

Obowiązki wynikające z tej decyzji nie zwalniają jednak Polski ze zobowiązań przekazywania 

krajowych raportów inwentaryzacyjnych z zakresu sektora LULUCF wynikających 

z postanowień Konwencji klimatycznej i Protokołu z Kioto.  

Decyzja została uzgodniona przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej 

w grudniu 2012 r. W dniu 18 czerwca 2013 r. decyzja została opublikowana w oficjalnym 

dzienniku urzędowym UE pod numerem 529/2013/UE.  

 

INFORMACJA O REALIZACJI „KRAJOWEGO PROGRAMU 

ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI” W 2012 ROKU 

 
KPZL został zaakceptowany przez Radę Ministrów RP w dniu 23 czerwca 1995 r., 

jednak nie stał się programem rządowym, gdyż nie zostały zagwarantowane środki na jego 
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realizację, w perspektywie wieloletniej. Niemniej jednak istnieją różne źródła zewnętrzne 

finansowania zalesień. 

W 2012 r. według danych GUS zalesiono łącznie 4903 ha gruntów (spadek o 7% 

w stosunku do 2011 r.), w tym 548 ha gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa (spadek 

o 25%), oraz 4457 ha gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa (spadek o 5%). PGL 

LP zalesiło 413 ha (spadek o 24% w stosunku do 2011 r.).  Dla porównania: w 2008 r. zalesiono 

ogółem 7859 ha, gruntów, w 2009 r. - 5612 ha, w 2010 r. 5865 ha i w 2011 r. – 5277 ha; w tym 

zalesienia gruntów państwowych objęły w 2008 r. - 2853 ha, w 2009 r. – 1774 ha, w 2010 r. – 

786 ha i w 2011 r. – 594 ha; zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa 

(prywatnych i gminnych) w 2008 r. - 5006 ha, w 2009 r. – 3838 ha, w 2010 r. – 5079 ha 

i w 2011 r. – 4683 ha.  

Dane te oraz poniższy wykres (ryc. 1.) wskazują na wysoki poziom powierzchni 

zalesień w latach 1995-2003, ich znaczny spadek w latach 2004-2008, pewne ustabilizowanie 

się rocznych powierzchni zalesień na poziomie 5-6 tys. ha w latach 2009-2011 i kolejny spadek 

poniżej 5000 ha w 2012 r. 

 
 

Ryc. 1. Rozmiar zalesień (sztucznych) w Polsce w latach 1991–2012 z podziałem na etapy KPZL 

(Raport o stanie lasów w Polsce 2012).  

 
Powierzchnie zalesień wykonanych w 2012 r. w układzie województw i własności 

gruntów przedstawione są w tabeli nr 1. 

 

Tab. 1. Powierzchnia (w ha) zalesień w 2012 r. według województw i własności gruntów 

(według danych GUS). 

Województwo Ogółem 

Grunty publiczne* 

Grunty prywatne 
Razem 

w tym PGL Lasy 

Państwowe 

POLSKA 4902,6  548,2 413,1 4354,4 

Dolnośląskie 241,7 59,2 29,0 182,5 

Kujawsko-pomorskie 259,6 51,2 50,2 208,4 
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Lubelskie 395,1 7,9 7,5 387,2 

Lubuskie 252,9 22,4 22,4 230,5 

Łódzkie 356,1 80,1 79,4 276,0 

Małopolskie 47,7 3,8 3,8 43,9 

Mazowieckie 701,2 16,0 13,8 685,2 

Opolskie 127,0 45,4 45,4 81,6 

Podkarpackie 341,8 39,7 23,7 302,1 

Podlaskie 419,5 22,0 22,0 397,5 

Pomorskie 194,6 29,1 29,1 165,5 

Śląskie 59,9 5,4 3,8 54,5 

Świętokrzyskie 304,6 8,3 8,3 296,3 

Warmińsko-mazurskie 878,7 43,5 40,5 835,2 

Wielkopolskie 213,3 89,4 9,4 123,9 

Zachodniopomorskie 108,9 24,8 24,8 84,1 

* - bez sukcesji naturalnej 

Podobnie jak w ubiegłych latach zdecydowanie największą powierzchnię zalesiono 

w województwie warmińsko-mazurskim, choć spadła ona w stosunku do 2011 r. o 16%. 

Wysoki poziom zalesień utrzymuje również województwo mazowieckie. W obu przypadkach 

wykonano je niemal w całości na gruntach prywatnych. Ponadto wyższy od przeciętnego 

poziom powierzchni zalesień wraz ze wzrostem ich powierzchni w stosunku do 2011 r. 

odnotowano w województwach podlaskim, lubelskim, łódzkim i podkarpackim. Odnotowano 

znaczny spadek powierzchni zalesień w województwach zachodniopomorskim, warmińsko-

mazurskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim oraz nieznaczny spadek w województwach 

mazowieckim, wielkopolskim i świętokrzyskim. Najmniej gruntów zalesia się 

w województwach małopolskim i śląskim. 

Według danych GUS, w 2012 r. jako zalesienia powstałe w wyniku sukcesji naturalnej 

uznano ponad 114 ha. Od kilku lat ich powierzchnia zmniejsza się - dla porównania w 2007 r. 

objęły one 359 ha, a w 2011 r. – ponad 169 ha. 

 

Od 2005 r. ANR znacząco ograniczyła przekazywanie do PGL LP gruntów do zalesień. Wraz 

z ograniczeniami wynikającymi z wyznaczenia obszarów sieci Natura 2000 spowodowało to duży 

spadek powierzchni zalesień gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. W ten sposób 

ograniczona została realizacja założeń III etapu KPZL na gruntach stanowiących własność Skarbu 

Państwa (planowana w programie powierzchnia zalesień miała w latach 2006-2010 wynieść 40 tys. ha, 

czyli po 8 tys. ha rocznie), a także wykonanie IV etapu KPZL w latach 2011-2020. Zalesienia na 

gruntach państwowych według danych GUS objęły w 2010 r. 786 ha, w tym wykonane przez PGL LP 

ponad 724 ha, a w 2011 r. 594 ha, w tym przez PGL LP 542 ha, natomiast w 2012 r. 548 ha, w tym 

wykonane przez PGL LP 413 ha. 
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Do końca 2012 r. ANR przekazała Lasom Państwowym do zalesienia 130,8 tys. ha gruntów 

rolnych. Przekazania dotyczą głównie gruntów klas VI i VIz, gruntów położonych na wododziałach 

i położonych na obszarach zbiorników wód podziemnych oraz stanowiących enklawy i półenklawy 

wśród lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe i przylegające do nich. Według informacji z ANR 

nadal będzie ona ograniczać nieodpłatne przekazywanie PGL LP gruntów rolnych do zalesienia, zatem 

istnieje prawdopodobieństwo braku realizacji przekazania planowanych 40 tys. ha i braku realizacji 

KPZL w latach 2011-2020. Wynika to ze zmiany w ustawie z dnia 19 października 1991 r. 

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 1187 z późn. zm.) 

wprowadzonej ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją 

ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), która ograniczyła wszelkie formy nieodpłatnego 

rozdysponowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

 

Od 2005 r. praktycznie całość zalesień na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa jest 

realizowana przy wsparciu z rolniczych funduszy UE i w oparciu o przepisy wykonawcze do dwóch 

ustaw: z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących 

z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, 

z późn. zm.) oraz z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 173). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (zwany dalej PROW) na lata 2007-2013 

zawiera kompleksową ofertę wspierania zalesień w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz 

zalesianie gruntów innych niż rolne. Ze względów ekonomicznych spowodowało to znaczny spadek 

zainteresowania właścicieli gruntów rolnych zalesieniami realizowanymi w trybie ustawy o lasach.  

Jednostką realizującą zadania związane z udzielaniem pomocy w zalesianiu przy dofinansowaniu 

ze środków Unii Europejskiej jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zwana dalej 

ARiMR). Udział PGL LP w tym przedsięwzięciu polega na sporządzaniu, na wniosek właściciela gruntu 

przeznaczonego do zalesienia, planu zalesienia i potwierdzeniu wykonania zalesienia. Koszty sporządzania 

planów zalesienia pokrywane są z dotacji celowych budżetu państwa na zadania zlecone przez 

administrację rządową. 

W ostatnich latach obserwuje się wyraźny spadek zainteresowania zalesieniami w ramach 

PROW na lata 2007-2013, co z pewnością będzie głównym czynnikiem problemów z dotrzymaniem 

założeń III etapu KPZL. Przyczyniły się do tego przede wszystkim zmiany społeczno-gospodarcze 

występujące od przystąpienia Polski do UE. Spowodowały one wyraźny wzrost zainteresowania 

zakupem gruntów z przeznaczeniem na cele rolnicze, w wyniku czego ich ceny wzrosły kilkakrotnie. 

W rezultacie nastąpił znaczny spadek podaży gruntów do zalesienia, co jest podstawowym czynnikiem 

wpływającym na zalesiane rocznie powierzchnie.  

Zmniejszenie zalesianych rocznie powierzchni było również wynikiem ograniczeń 

wprowadzonych w warunkach zalesiania gruntów rolnych w PROW 2007-2013. Według 
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rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych 

oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 390, 

z późn. zm.), ograniczenia te były związane z ochroną cennych siedlisk nieleśnych i dotyczyły między 

innymi wyłączenia z zalesień gruntów położonych na obszarach sieci Natura 2000 do czasu 

opracowania planów zarządzania dla obszarów Natura 2000, co wynika z implementacji przepisów UE 

do prawa krajowego.  

Ponadto występują obecnie inne ograniczenia istotnie wpływające na zmniejszenie powierzchni 

zalesień w ramach PROW 2007-2013, takie jak: 

 duża konkurencyjność innych działań w PROW 2007-2013: niekorzystne relacje pomiędzy 

płatnościami zalesieniowymi a płatnościami rolnymi, wspierania działalności rolniczej na 

obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i wspierania przedsięwzięć 

rolnośrodowiskowych;  

 wprowadzone rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 

skrócenie okresu przyznawania premii zalesieniowej, czyli płatności z tytułu utraconych 

dochodów, wynikających z przeznaczenia gruntów rolnych na grunty leśne (tzw. ekwiwalentu), 

wypłacanej przez 15 lat zamiast 20 lat jak ustalono w poprzednim okresie programowania; 

 wzrost uciążliwości dla beneficjentów procedur przyznawania wsparcia finansowego na 

zalesienia w ramach PROW 2007-2013 przez zwiększenie liczby wymaganych dokumentów, 

które należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR. 

  

 Zgodnie z uchwałą Komitetu Monitorującego PROW na lata 2007-2013 w celu zwiększenia 

rocznych powierzchni zalesień od 2011 r. podniesiono z 20 do 100 ha górną granicę zalesienia dla 

przyznawanej jednemu beneficjentowi pomocy, a także częściowo zniesiono 0,5 ha jako dolną granicę 

zalesianej działki (warunek: przylega do istniejącego lasu). Na podstawie powierzchni zalesionej 

w 2011 i 2012 r. w ramach PROW 2007-2013 nie można stwierdzić, że zmiany te przyniosły 

oczekiwany rezultat w postaci ogólnego wzrostu zalesianych powierzchni. Częściowe zniesienie dolnej 

granicy mogło jednak wpłynąć na wzrost lub przynajmniej utrzymanie powierzchni zalesianej 

w województwach o dużym rozdrobnieniu własności rolnej, jak podkarpackie, mazowieckie czy 

lubelskie. 

Właściciele gruntów rolnych i zalesionych w ramach PROW zwracają również uwagę na brak 

waloryzacji premii zalesieniowej, co może wpływać na rezygnację z zalesiania, szczególnie większych 

powierzchni gruntów rolnych. Wskazują również na niskie płatności w relacji do cen gruntów rolnych 

i w stosunku do innych, lepiej płatnych działań w ramach PROW. 

 

 Reasumując dotychczasową realizację KPZL, w latach 1995-2012 zalesiono łącznie 266,4 tys. 

ha gruntów rolnych (a także od 2008 r. innych niż rolne).  
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 W 2009 r. IBL na zlecenie Ministra Środowiska wykonał ekspertyzę, która miała za zadanie 

aktualizację pierwotnych założeń KPZL na podstawie występującego w ostatnich latach trendu 

rocznych powierzchni zalesień oraz przy uwzględnieniu wymienionych wyżej ograniczeń. 

Oszacowano, że w latach 2009-2020 zostanie zalesionych zaledwie ok. 56 tys. ha gruntów. Na 

podstawie występującej w ostatnich latach dynamiki zalesień i prognozowanej na tej podstawie 

powierzchni oceniono, że realne wydaje się osiągnięcie do 2020 r. lesistości wynoszącej 29,7% 

w wyniku samych zalesień. Opisane wyżej liczne ograniczenia zalesień, głównie ekonomiczne, 

przyrodnicze i formalne, jakie pojawiły się w ostatnich latach, przemawiają za koniecznością 

wykonania kolejnej aktualizacji KPZL (zgodnie z założeniami Programu jest przewidziana w 2014 r.). 

 Z danych GUS dotyczących przyrostu powierzchni leśnej i lesistości kraju w ostatnich latach 

wynika, że znacznie większy udział niż zalesienia mają w nim obecnie: 

 przeklasyfikowywanie na leśne gruntów zalesionych przy wsparciu UE w piątym roku od 

założenia uprawy leśnej, które jest obligatoryjne dla beneficjentów działań zalesieniowych 

w ramach kolejnych PROW; 

 podejmowanie przez starostów modernizacji ewidencji gruntów, uwzględniających 

przeklasyfikowywanie na leśne gruntów rolnych zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej.  

 Na podstawie powyższych danych o spadku powierzchni zalesień i innych uwarunkowaniach 

ogólnego rocznego przyrostu powierzchni leśnej można wysnuć wniosek, że jedynie kontynuacja 

przeklasyfikowywania na leśne znacznych powierzchni gruntów pozwoli na osiągnięcie w 2020 r. 

lesistości na poziomie 30%, czyli realizację ilościowego celu KPZL. W kontekście ograniczonych 

możliwości wykonania założeń powierzchniowych utrudniona jest realizacja jakościowych celów 

zalesiania, czyli wyznaczanie obszarów preferowanych do zalesienia ze względu na potrzeby 

środowiskowe, na przykład tworzenie korytarzy ekologicznych dla dużych ssaków lub zalesianie stref 

wododziałowych. Wymagałoby to między innymi zróżnicowania stawek premii zalesieniowej, co 

w tej sytuacji nie wydaje się możliwe. Ponadto wprowadzenie preferencji środowiskowych zalesień 

wymagałoby stosownych zmian planistycznych na poziomie gmin. 

 

CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LEŚNYCH 

 

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów 

 

WISL, prowadzona od 2005 r. (obecnie realizowany jest drugi cykl WISL), została 

wykonana przez BULiGL według założeń zawartych w Instrukcji wykonywania 

wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska. Potrzeba 

przeprowadzania WISL wynika w szczególności z art. 13a ustawy z dnia 28 września 1991 r. 

o lasach (zwaną dalej ustawą o lasach) zobowiązującego PGL LP m.in. do sporządzania – jako 

zadania wykonywanego ze środków budżetowych i zlecanego przez administrację rządową – 

okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów. 
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Powierzchnia lasów w Polsce 

 

Na koniec 2012 r. powierzchnia lasów w Polsce wynosiła 9164 tys. ha (wg GUS – stan 

w dniu 31.12.2012 r.), co odpowiada lesistości 29,3%. Powierzchnia lasów Polski łącznie 

z gruntami związanymi z gospodarką leśną wynosiła 9370 tys. ha (stan na dzień 31.12.2012 r.). 

Na jednego mieszkańca Polski przypada średnio 0,24 ha lasu. 

 
Ryc. 2. Zmiana powierzchni lasów w Polsce w latach 2001-2012. 

 

W 2012 r. powierzchnia lasów zwiększyła się o 20 tys. ha, co jest efektem zalesień oraz 

zmian dokonanych w ewidencji gruntów, wynikających z przeklasyfikowania na lasy 

powierzchni gruntów zalesionych w latach wcześniejszych (ryc. 2). 

Wzrost powierzchni lasów następuje również w wyniku przekwalifikowania na lasy 

innych gruntów pokrytych roślinnością leśną – od roku 2001 w statystyce publicznej 

wykazywana jest powierzchnia zalesień powstałych w wyniku sukcesji naturalnej. 

 

Własnościowa struktura drzewostanów 

 

W strukturze własnościowej lasów w Polsce dominują lasy publiczne – 81,2 %, w tym 

lasy pozostające w zarządzie PGL LP – 77,3% (ryc. 3). W porównaniu z latami 90-tymi XX 

wieku, wzrósł udział lasów własności prywatnej, np. z rokiem 1995 o 1,7%. 

 
 

Ryc. 3. Struktura własnościowa lasów w [%] Polsce. (Raport o stanie lasów w Polsce 2012). 
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Siedliskowa struktura drzewostanów 

 

Lasy w Polsce występują głównie na najsłabszych glebach. W strukturze siedliskowej 

lasów przeważają siedliska borowe, występujące na 51,2% powierzchni lasów; siedliska lasowe 

zajmują 48,8% (ryc. 4). W obu grupach wyróżnia się dodatkowo siedliska wyżynne zajmujące 

łącznie 5,9% powierzchni lasów i siedliska górskie występujące na 8,7 % powierzchni (Raport 

o stanie lasów w Polsce 2012). 

 

Ryc. 4. Udział powierzchniowy [%] siedliskowych typów lasu w lasach wszystkich form 

własności (Raport o stanie lasów w Polsce 2012). 

 

Gatunkowa struktura drzewostanów 

 

Obecna struktura gatunkowa w dużej części odzwierciedla strukturę siedliskową lasów. 

Dominują gatunki iglaste, zajmując 69,9% powierzchni lasów Polski, zaś liściaste odpowiednio 

30,1% (Raport o stanie lasów w Polsce 2012).  

 

 
 

Ryc. 5.  Udział powierzchniowy gatunków panujących w lasach wszystkich form własności, 

Lasach Państwowych i lasach prywatnych (Raport o stanie lasów w Polsce 2012). 
 

* z innymi liściastymi, ** z innymi iglastymi 
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Sosna (59,5% powierzchni lasów wszystkich form własności, 61,3% powierzchni 

w PGL LP i 56,3% w lasach prywatnych) znalazła w Polsce najkorzystniejsze warunki 

klimatyczne oraz siedliskowe w swoim zasięgu, dzięki czemu zdołała wytworzyć wiele cennych 

ekotypów (np. sosna taborska lub augustowska) (ryc. 5). Do dużego udziału gatunków iglastych 

przyczyniło się również ich preferowanie, począwszy od XIX w., przez przemysł drzewny. 

(Raport o stanie lasów w Polsce 2012).  

Największym udziałem procentowym gatunków drzew iglastych w kraju charakteryzują 

się lasy w województwach lubuskim i kujawsko-pomorskim, natomiast najmniejszym – 

w województwach podkarpackim i lubelskim (WISL 2012). 

W wyniku prac związanych z przebudową drzewostanów i dostosowywaniem składu 

gatunkowego zakładanych upraw do warunków siedliskowych, struktura gatunkowa lasów 

ulega przemianom. Wyraża się to wzrostem udziału drzewostanów liściastych (ryc. 5, 6). 

 
 

Ryc. 6. Struktura powierzchniowego udziału gatunków panujących w lasach zarządzanych 

przez PGL LP w latach 1945–2012 (Raport o stanie lasów w Polsce 2012). 

 
Wiekowa struktura drzewostanów 

 

W Polsce największą powierzchnię zajmują drzewostany w wieku od 41 do 60 lat. 

W lasach zarządzanych przez PGL LP i w lasach prywatnych dominują również wyżej 

wymienione klasy wieków drzewostanów, zaś w gminnych w wieku od 61 do 80 lat (WISL -

2012). Tendencję zmian struktury wiekowej drzewostanów charakteryzuje stały wzrost udziału 

drzewostanów w wieku powyżej 80 lat, z ok. 0,9 mln ha w 1945 r. do ok. 1,96 mln ha w latach 

2008–2012 (bez KO, KDO).  

Przeciętny wiek drzewostanów wg WISL (w latach 2008–2012) w lasach wszystkich 

form własności wynosi 56 lat (w PGL LP 58 lat, a w lasach prywatnych 46 lat). (ryc. 7). 

Najwyższy jest w lasach parków narodowych i wynosi 74 lata (Raport o stanie lasów w Polsce 

2012, WISL 2012). 
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Ryc. 7. Średni wiek drzewostanów wg kategorii własności w Polsce (WISL 2012). 

 

Zasoby drzewne 

 

W 2012 r. wielkość zasobów drzewnych w lasach Polski na podstawie danych z WISL 

za okres 2008-2012 r. oszacowano na 2405 mln m
3
 grubizny brutto (ryc. 8). Zasoby drzewne 

w PGL LP w 2012 r. stanowiły 1908 mln m
3
 grubizny brutto, a w lasach prywatnych 

379 mln m
3
. Największy udział, w wielkości masy drzewnej wykazują drzewostany w wieku 

41–80 lat (ponad 50% zasobów drzewnych). 

 

Ryc. 8 Wielkość zasobów drzewnych w lasach Polski w latach 1990–2012 w mln m
3
 grubizny 

brutto (Raport o stanie lasów w Polsce 2012). 

* - dane WISL za okresy 2005–2009, 2006–2010, 2007–2011 i 2008–2012. 

 
Wzrosła także przeciętna zasobność drzewostanów, wyrażona w m

3
 na 1 ha 

powierzchni lasu. Według WISL przeciętna zasobność w PGL LP wynosi 270 m
3
/ha. Natomiast 
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przeciętna zasobność w lasach prywatnych wynosił 222 m
3
/ha, a gminnych 319 m

3
/ha (tab. 2, 

ryc. 9).  

Największe zasoby drzewne znajdują się w województwach: zachodniopomorskim 

(9,2% ogólnych zasobów w kraju), podkarpackim (8,4%) i warmińsko-mazurskim (8,3%), 

a najmniejsze w województwach: łódzkim (3,9%), świętokrzyskim (3,3%) i opolskim (2,8%). 

Sukcesywny wzrost zasobów leśnych jest z jednej strony efektem zwiększania powierzchni 

lasów w wyniku prowadzonych od wielu lat zalesień, z drugiej zaś przestrzegania zasad trwale 

zrównoważonej gospodarki leśnej. Według Raportu o stanie lasów w Polsce 2012 w okresie 

ostatnich dwudziestu lat (lata 1992–2012) w lasach zarządzanych przez PGL LP przyrost 

grubizny drewna brutto wyniósł ok. 1129 mln m
3
. W tym czasie pozyskano ok. 56% 

całkowitego przyrostu, co oznacza, że pozostała część całkowitego przyrostu, zwiększyła 

zasoby drzewne na pniu.  

 

Lp. Kategoria własności lasów 
Miąższość 

[mln. m
3
] % 

Zasobność 

na 1 ha 

[m
3
/ha] 

1 W zarządzie PGL LP 1908,4 79,4 270 

2 W parkach narodowych 63,5 2,6 345 

3 
W Zasobie Własności Rolnej Skarbu 

Państwa 
9,1 0,4 269 

4 Inne Skarbu Państwa 17,8 0,7 301 

Razem własność Skarbu Państwa 1998,8 83,1 272 

5 Własność gmin 26,7 1,1 319 

Razem lasy publiczne 2025,5 84,2 272 

6 Lasy prywatne 379,5 15,8 222 

Ogółem 2405,0 100,0 263 

Tab. 2. Miąższościowa struktura zasobów drzewnych w lasach różnych form własności (WISL 

2012). 

 

Bieżący przyrost roczny miąższości grubizny brutto, liczony z ostatnich 20 lat (1992–

2012), z różnicy miąższości na końcu (styczeń 2012) i na początku okresu (styczeń 1992), 

z uwzględnieniem pozyskania i w przeliczeniu na 1 ha gruntów leśnych zarządzanych przez 

PGL LP, wynosił 8,1 m
3
/ha. Natomiast przeciętny roczny przyrost miąższości grubizny brutto, 

obliczony w ten sam sposób, za okres ostatnich pięciu lat, wynosi w PGL LP 9,8 m
3
/ha (Raport 

o stanie lasów w Polsce 2012).  
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Ryc. 9. Zasobność drzewostanów wg kategorii własności w Polsce (WISL). 

 

Tendencja panująca w lasach Polski wpisuje się w ogólny trend panujący w Europie. 

Jak podaje FAO od wielu lat następuje wzrost przyrostu masy drewna na pniu. Szczególnie jest 

widoczne to w krajach Europy Centralnej, gdzie zrównoważony sposób prowadzenia 

gospodarki leśnej doprowadził do dużego wzrostu tej wartości. 

 

STAN ZDROWOTNY I SANITARNY LASÓW 

 

Zagrożenie lasów w Polsce czynnikami biotycznymi, abiotycznymi 

i antropogenicznymi jest stosunkowo wysokie. Wynika to ze stałego, równoczesnego 

oddziaływania na środowisko leśne wielu czynników, określanych jako stresowe, 

powodujących niekorzystne zjawiska i zmiany w stanie zdrowotnym i sanitarnym lasów. 

Zmiany te zależą z jednej strony od odporności lasów na te czynniki, z drugiej zaś od nasilenia 

ich występowania. Stałe oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza i dotychczasowa koncentracja 

SOx i NOx, warunki pogodowo-klimatyczne, nasilenie występowania klęsk żywiołowych 

(huragany, gradobicia, pożary, powodzie) oraz czynników biotycznych, zwiększają podatność 

drzew na choroby.  

Do czynników abiotycznych o charakterze klęskowym, mających w 2012 r. największy 

wpływ na poziom uszkodzeń drzewostanów należą przede wszystkim huraganowe wiatry. 

W większości przypadków miały one charakter lokalny lub regionalny. 

Miąższość zrealizowana w ramach porządkowania stanu sanitarnego lasu, wynikająca 

z pozyskania posuszu, złomów i wywrotów powstałych w procesach naturalnych oraz na skutek 

oddziaływania wiatrów, gradacji szkodliwych owadów, zakłóceń stosunków wodnych, 

zanieczyszczeń powietrza oraz anomalii pogodowych, wyniosła w 2012 r. 4967 tys. m
3
, co 

stanowiło 15% całości pozyskania grubizny. W 2012 r. istotne szkody powstałe w wyniku 

działania huraganowych wiatrów i zakłóceń stosunków wodnych miały miejsce na terenie 
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czterech regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych: w Szczecinie - 394 tys. m
3
, w Katowicach 

- 387 tys. m
3
 i w Białymstoku - 372 tys. m

3
. Największą powierzchnię uszkodzeń stwierdzono 

w lasach dwóch regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych: w Białymstoku - 12,5 tys. ha 

i Olsztynie - 9,1 tys. ha. 

 

Zagrożenie lasów przez szkodliwe owady 

 

W 2012 r. w porównaniu z 2011 r. zagrożenie drzewostanów przez szkodliwe owady 

utrzymało się na zbliżonym poziomie. 

Na podstawie analizy danych dotyczących zabiegów ochronnych przeciwko 

szkodliwym owadom leśnym wynika, że w 2012 r. zabiegi wykonano na łącznej powierzchni 

170,3 tys. ha (23% większej niż w 2011 r.), w tym m.in.: 

- szkodniki liściożerne w drzewostanach sosnowych na powierzchni 148,9 tys. ha 

(ponad dwukrotnie większej niż w 2011 r.; w tym m.in.: brudnica mniszka – 90,3 tys. 

ha i barczatka sosnówka – 57,0 tys. ha), 

- szkodniki liściożerne drzewostanów liściastych na powierzchni 10,6 tys. ha 

(czterokrotnie mniejszej niż 2011 r.; w tym m.in.: imagines: chrabąszczy – 5,6 tys. ha 

oraz miernikowce i zwójki dębowe – 5,0 tys. ha), 

- szkodniki drzewostanów jodłowych, świerkowych i modrzewiowych na powierzchni 

0,2 tys. ha. Była ona o połowę mniejsza niż w poprzednim roku, 

- szkodniki upraw i młodników sosnowych na powierzchni 10,2 tys. ha, (w tym m.in.: 

szeliniaki – 5,8 tys. ha, smolik sosnowiec – 2,3 tys. ha oraz smolik drągowinowiec – 

0,4 tys. ha), 

- szkodniki korzeni drzew i krzewów leśnych na powierzchni 0,4 tys. ha. 

(Raport o stanie lasów w Polsce 2012). 

 

Grzybowe choroby infekcyjne 

 

W 2012 r. występowanie chorób infekcyjnych zostało zarejestrowane na łącznej 

powierzchni 323,65 tys. ha drzewostanów (mniejszej o 19,3% w porównaniu z 2011 r.). 

Zanotowano zmniejszenie się udziału powierzchni ze szkodami spowodowanymi zamieraniem 

pędów sosny, które zarejestrowano na łącznej powierzchni ok. 1,25 tys. ha, co w porównaniu 

z 2011 r. stanowi 30-krotny spadek powierzchni (82% areału szkód spowodowanych tą chorobą 

znajduje się na terenie RDLP Toruń). Prawie trzykrotnie zmniejszyła się powierzchnia 

występowania osutek sosny, natomiast w trzykrotnie większym nasileniu wystąpiły rdze na 

igłach i liściach (zwłaszcza w RDLP Łódź). Występowanie objawów pozostałych chorób 

aparatu asymilacyjnego (skrętak sosny, mączniak dębu) rejestrowano na mniejszych 

powierzchniach niż w roku poprzednim (odpowiednio o 38% i 20%). 
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Zanotowano również mniejszy rozmiar powierzchni ze szkodami spowodowanymi 

przez obwar sosny oraz choroby kłód i strzał, odpowiednio o 50% i 23%. Łączne występowanie 

chorób korzeni stwierdzono na powierzchni mniejszej o 7 tys. ha, przy czym areał szkód 

spowodowanych przez opieńkową zgniliznę korzeni zmalał o niemal 5%, a przez hubę korzeni - 

o 1,5% (ryc. 10). 

 
 

Ryc. 10. Zmiany powierzchni chorób infekcyjnych w 2012 r. w porównaniu z 2011 r. 

Utrzymała się tendencja poprawy stanu zdrowotnego drzewostanów liściastych.  

(Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych 

drzew leśnych w Polsce w 2013 roku, Raport o stanie lasów w Polsce 2012). 

 

Zamieranie drzewostanów 

 

Od kilku lat utrzymuje się tendencja poprawy stanu zdrowotnego drzewostanów 

liściastych. Również i w 2012 r. nasilenie występowania zjawiska zamierania gatunków 

liściastych: dębów, buków, olszy i jesionów zmniejszyło się odpowiednio o 38%, 35%, 37% 

i 12%. Tylko nieznacznie (o 92 ha) wzrósł areał symptomów zamierania brzozy, ale choroby 

topól (raki, pomór, zgorzel kory i zamieranie drzew) łącznie zarejestrowano w rozmiarze 

większym o 380 ha. (ryc. 11) (Raport o stanie lasów w Polsce 2012, Krótkoterminowa prognoza 

występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2013 

roku, IBL 2013, Sprawozdanie finansowo-gospodarcze za rok 2012). 
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Ryc. 11. Powierzchnia występowania zjawiska zamierania wybranych gatunków drzew 

liściastych w PGL LP w latach 2000–2012 (Raport o stanie lasów w Polsce 2012). 

 

Pożary lasów 

 

Pomyślnie są realizowane zadania w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom 

pożarowym lasów.  

PGL LP dysponuje nowoczesnym, efektywnym systemem ochrony przeciwpożarowej. 

Utrzymanie całego systemu obserwacyjno-alarmowego oraz infrastruktury pożarowej wiąże się 

z dużymi nakładami finansowymi. Zagrożenie drzewostanów powodowane przez pożary lasów 

w Polsce jest zróżnicowane terytorialnie i uzależnione od pory roku.  

W 2012 r. odnotowano 9265 pożarów lasu (w tym w zarządzie PGL LP 3112, co 

stanowiło 33,6% ogólnej liczby powstałych pożarów) o łącznej powierzchni 7235 ha (PGL LP 

1216 ha – 16,8% ogólnej powierzchni). Dla porównania w 2011 r. odnotowano 8172 pożarów 

o łącznej powierzchni 2678 ha (ryc. 12, 13). Decydującą rolę w kształtowaniu się zagrożenia 

pożarowego odgrywały warunki meteorologiczne. Średnia powierzchnia lasu objęta pożarem 

wynosiła 0,78 ha (PGL LP – 0,39 ha). Głównymi przyczynami powstawania pożarów lasu, 

podobnie jak w ubiegłych latach, były podpalenia (Raport o stanie lasów w Polsce 2012). 

Utrzymanie systemu ochrony przeciwpożarowej w PGL LP wiąże się z ogromnymi nakładami 

finansowymi. Corocznie na ochronę przeciwpożarową PGL LP wydaje ponad 80 mln zł. 

          

Ryc. 12. Liczba pożarów lasu w latach 2001-2012 (Raport o stanie lasów w Polsce 2012). 
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Ryc. 13. Powierzchnia pożarów lasu w latach 2001-2012 (GUS, Raport o stanie lasów w Polsce 

2012). 

 

Stan lasów Beskidu Śląskiego i Żywieckiego 

 
Zagrożenie trwałości drzewostanów świerkowych Beskidu Śląskiego i Żywieckiego nie 

jest zjawiskiem lokalnym, albowiem proces rozpadu lasów świerkowych ma miejsce w całej 

Europie Środkowej. 

W latach 2009-2011, głównie za sprawą sprzyjających warunków pogodowych oraz 

podejmowanych przez leśników intensywnych działań ochronnych, zmalało tempo rozpadu 

górskich drzewostanów świerkowych. Znalazło to odzwierciedlenie w mniejszym niż w latach 

2006-2008 pozyskaniu drewna w cięciach sanitarnych. 

Warunki pogodowe w roku 2012 nie były sprzyjające dla drzewostanów górskich. 

Niewielka ilość opadów w zimie i w sezonie wegetacyjnym przyczyniła się do pogłębienia 

deficytu wodnego. Wpłynęło to na pogorszenie się stanu zdrowotnego lasów górskich, 

zwłaszcza świerkowych. W 2012 r. w terenach górskich i podgórskich RDLP Katowice, 

Kraków, Krosno i Wrocław w wyniku szkód atmosferycznych pozyskano 444 tys. m
3
 drewna, 

prawie 10% mniej niż w 2011 r. Zwiększyła się natomiast (o ok. 7%) powierzchnia 

drzewostanów objętych występowaniem głównych czynników je osłabiających: wiatru, śniegu, 

zakłócenia stosunków wodnych i chorób korzeni. W stosunku do 2011 r. pozyskanie drewna 

świerkowego z cięć sanitarnych w drzewostanach górskich i podgórskich utrzymało się na 

podobnym poziomie (2011 – 545 tys. m
3
, 2012 – 557 tys. m

3
). 

 

OCHRONNE FUNKCJE LASU 

 

Lasy, ze swej natury, stanowią ochronę dla gleb i wód. Są jednak tereny wymagające 

szczególnej ochrony w tym zakresie, wówczas, w trybie art. 15 i 16 ustawy o lasach, lasom tym 

nadawany jest status lasów ochronnych. 
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Ochronne (ekologiczne) funkcje lasu wyrażają się w jego korzystnym wpływie na 

kształtowanie klimatu, bilansu wodnego, przeciwdziałaniu procesom erozyjnym gleb, 

zachowaniu potencjału biologicznego gatunków. W 2012 r. (stan na 1 stycznia 2012 r.) 

powierzchnia lasów ochronnych w PGL LP wynosiła ok. 3,4 mln ha, co stanowiło 49,2% 

całkowitej powierzchni leśnej (ryc. 14) Najwięcej lasów ochronnych wyodrębniono w terenach 

górskich oraz na obszarach będących pod wpływem oddziaływania przemysłu. 

 

 

Ryc. 14. Udział lasów ochronnych w Lasach Państwowych w 2012 r. (Raport o stanie lasów 

w Polsce 2012). 

Powierzchnia lasów prywatnych uznanych za ochronne jest szacowana na 64,8 tys. ha, 

co stanowi 3,8% ich całkowitej powierzchni. W lasach, które stanowią własność gmin, za 

ochronne jest uznanych 28,8 % ich powierzchni (24,7 tys. ha) (Raport o stanie lasów w Polsce 

2012). 

 

NATURA 2000 

 

Europejska sieć ekologiczna obszarów Natura 2000 jest wyznaczona na terytorium Unii 

Europejskiej w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt 

zagrożonych wyginięciem. Zasady wyznaczania i funkcjonowania europejskiej sieci 

ekologicznej Natura 2000 zostały uregulowane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i dyrektywie 

Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory, transponowanych do prawa polskiego. 

Większość leśnych obszarów, które są objęte siecią Natura 2000, usytuowana jest na 

terenach zarządzanych przez PGL LP. Obejmuje ona największe kompleksy leśne, takie jak: 

Bory Tucholskie, Puszcza Augustowska, Puszcza Piska czy Puszcza Białowieska (ryc. 15, 16).  

Obszary ptasie (OSO) znajdujące się na terenach zarządzanych przez PGL LP, zajmują 

powierzchnię ponad 2 mln ha, a siedliskowe (SOO) ponad 1,5 mln ha. Oznacza to dla leśników 
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duży udział w pracach nad ochroną siedlisk i populacji gatunków. Świadczy także o jakości 

prowadzenia od lat gospodarki leśnej w sposób zrównoważony i sprzyjający zachowaniu 

cennych ekosystemów leśnych i siedlisk gatunków.  

 

Ryc. 15. Obszary Natura 2000 w Polsce (Raport o stanie lasów w Polsce 2012). 

Tab. 3. Stan sieci Natura 2000 w Polsce. 

- OSO - obszary specjalnej ochrony 

ptaków 

- SOO - specjalne obszary ochrony 

siedlisk 

Z terenami leśnymi 

i rolniczymi, zwłaszcza trwałymi użytkami zielonymi związane są siedliska i ostoje 

większości gatunków chronionych w ramach sieci Natura 2000. Stan sieci Natura 2000 

w Polsce przedstawia tabela 3. 
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Ryc. 16. Procentowy udział powierzchni obszarów leśnych leżących w granicach 

zatwierdzonych obszarów Natura 2000, z podziałem na zarządzających (GDOŚ 2009). 

Obszary 

Natura 2000 

Całkowita 

liczba 

obszarów 

Powierzchnia 

całkowita 

(km
2
) 

OSO 145 55 752 

SOO 845 38 163 
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Wdrażanie Natura 2000 z uwzględnieniem terenów leśnych – w 2012 r.  

 

W 2012 r. do Komisji Europejskiej przekazano: 

• 22 nowe obszary Natura 2000, 

• zmiany granic 40 obszarów Natura 2000, wynikające głównie z potrzeb 

doprecyzowania granic do działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych oraz toczących się prac 

nad sporządzeniem planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 

Z początkiem 2012 r. został powołany również obszar specjalnej ochrony ptaków 

(OSO, tzw. obszar „ptasi") Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003, w związku z czym liczba 

tych obszarów zwiększyła się w omawianym roku do 145, a zajmowana przez nie powierzchnia 

do 55 752 km
2
 co stanowiło 17 % powierzchni terytorium Polski. Wśród tych obszarów 47 

zawierało w swoich granicach udział terenów leśnych na poziomie >50%. W sieci obszarów 

„ptasich" tereny leśne zajmują 25 526 km
2
, co stanowi 46% jej całkowitej powierzchni. 

Na koniec omawianego roku decyzją Komisji Europejskiej było zatwierdzonych 845 

obszarów „siedliskowych” zajmujących powierzchnię 38 163 km
2
 co stanowi 12% powierzchni 

terytorium Polski. Wśród tych obszarów 473 zawierało w swoich granicach udział terenów 

leśnych na poziomie >50%. W sieci obszarów „siedliskowych" tereny leśne zajmują 19 818 

km
2
, co stanowi 52 % jej całkowitej powierzchni (GDOŚ 2013). 

 

EFEKTYWNOŚĆ GOSPODARKI LEŚNEJ W PGL LP 

 

Podstawę do działania PGL LP stanowi ustawa o lasach wraz z aktami wykonawczymi.  

PGL LP jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. 

Działalność prowadzona jest na zasadzie samofinansowania. PGL LP kieruje Dyrektor 

Generalny Lasów Państwowych przy pomocy 17 dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów 

Państwowych. 

PGL LP sprawuje zarząd nad lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. 

W ramach zarządu prowadzi gospodarkę leśną, gospodaruje gruntami i innymi 

nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną, prowadzi ewidencję 

majątku Skarbu Państwa i ustala jego wartość, prognozuje stan zagrożenia pożarowego oraz 

występowanie szkodników i chorób drzew, a także prowadzi monitoring stanu lasów. 

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi PGL LP są nadleśnictwa, których 

w 2012 r. było 430. Kierowane są przez nadleśniczych, którzy na podstawie planów urządzenia 

lasu prowadzą gospodarkę leśną w nadleśnictwach i odpowiadają za stan lasu. W 2012 r. PGL 

LP zarządzało gruntami o powierzchni 7597 tys. ha, z tego 7279,6 tys. ha stanowiły lasy. 

Pozostałe grunty to: użytki rolne, nieużytki, wody oraz zadrzewienia i zakrzewienia. 

W 2012 r. PGL LP prowadziło odnowienia i zalesienia (wraz z dolesianiem luk 

i wprowadzaniem II piętra drzewostanu) na powierzchni 56 255 ha, w tym 4964 ha odnowiono 
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naturalnie. Poprawki i uzupełnienia wykonano na powierzchni 5684 ha. Materiału 

sadzeniowego dostarczyło 2282 ha szkółek leśnych. Pielęgnowanie lasu prowadzono na 

308 414 ha. Pielęgnowanie gleby i niszczenie chwastów wykonano na powierzchni 158 674 ha, 

wprowadzono podszyty na 584 ha lasów, czyszczenia wczesne prowadzono na 60 778 ha, późne 

na 84 007 ha, natomiast trzebieże wczesne na 114 058 ha, a późne na 326 177 ha. Melioracje 

agrotechniczne (poprawa stanu siedlisk) przeprowadzono na powierzchni 57 193 ha. 

Przebudowa drzewostanów (dostosowanie składu drzewostanu do warunków i możliwości 

siedliska) prowadzona była na powierzchni 9718 ha. 

W 2012 r. PGL LP prowadziło zabiegi ograniczające liczebność szkodliwych owadów 

na powierzchni 163 035 ha (w sumie dla gatunków 180 545 ha), w tym na 152 158 ha przy 

użyciu sprzętu lotniczego. Zabiegi zwalczające grzyby patogeniczne przeprowadzono na 

powierzchni 25 849 ha. Zabiegi ochronne przed zwierzyną (zabezpieczenia chemiczne 

i mechaniczne sadzonek oraz grodzenie upraw) prowadzono na powierzchni 94 604 ha. 

Pozyskanie drewna w lasach zarządzanych przez PGL LP jest prowadzone 

z zachowaniem równowagi w ekosystemach leśnych w granicach zapewniających trwałość 

lasów i zwiększanie ich zasobów. W 2012 r. PGL LP pozyskało 35 267,4 tys. m
3
 ogółem 

surowca drzewnego, w tym 33 212,0 tys. m
3
 grubizny drewna netto. 

Sprzedaż drewna w PGL LP w 2012 r. wyniosła 34 809,1 tys. m
3
 netto, w tym grubizna 

stanowiła 32 757,5 tys. m
3
. Głównym sortymentem decydującym o przychodach PGL LP była 

grubizna iglasta – sprzedano 24 409,8 tys. m
3
, papierówka – 11 650,2 tys. m

3 
i drewno tartaczne 

– sprzedano 10 681,3 tys. m
3
. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny 

drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r., wyniosła 186,42 zł za 

1 m
3
 (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w 

sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej 

przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.). Osiągnięte w 2012 r. przychody ze 

sprzedaży drewna były niższe o 3,7% w stosunku do roku 2011. 

Przychody PGL LP w 2012 r. wyniosły 7 355 316,2 tys. zł, w tym 6 400 905,0 tys. zł 

z działalności podstawowej i administracyjnej. Koszty PGL LP wyniosły w 2012 r. 7 053 701,5 

tys. zł. W 2012 r. PGL LP uzyskało zysk netto w kwocie 259 603,6 tys. zł, który był niższy 

o 68,7% w stosunku do roku 2011. W 2012 r. PGL LP otrzymało dotacje celowe z budżetu 

państwa w kwocie 6 010,6 tys. zł, które zostały przeznaczone na zadania: 

 sporządzanie planów zalesień gruntów prywatnych w ramach PROW (1308,1 tys. zł), 

 sporządzenie wielkoobszarowej inwentaryzacji lasu (1949,9 tys. zł), 

 pełnienie zadań związanych z realizacją programów współfinansowanych ze źródeł 

zagranicznych (1100,0 tys. zł), 

 realizację prac objętych „Programem dla Odry-2006” w ramach komponentu Lasy 

(1643,7 tys. zł), 
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 finansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte 

całoroczną ochroną (8,9 tys. zł). 

W 2012 r. PGL LP na realizację 97 tematów badawczych zlecanych jednostkom 

naukowo-badawczym wydatkowało 42 252,8 tys. zł. Głównymi wykonawcami badań były 

Instytut Badawczy Leśnictwa i wydziały leśne wyższych uczelni. Uzyskane wyniki zostały 

przekazane do wdrożenia i stosownego wykorzystania. 

PGL LP jest beneficjentem trzech projektów finansowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dwa z nich przewidują działania związane 

z retencjonowaniem wody, a trzeci związany jest z rekultywacją terenów popoligonowych. 

Całkowity koszt realizacji tych projektów wynosi ok. 525 mln zł. Ponadto jest beneficjentem 

trzech projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ 

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących 

zagrożenia pożarowego w lasach oraz ochrony bioróżnorodności na obszarach leśnych. 

Ponadto uczestniczy w projekcie „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej 

zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o wartości ponad 560 mln zł. 

Na terenie PGL LP istnieje 1267 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 121,6 tys. 

ha. Wyznaczono 3146 stref ochrony całorocznej i okresowej o łącznej powierzchni 150,4 tys. 

ha. Wyznaczono do końca 2012 r. 134 obszary ptasie Natura 2000 o łącznej powierzchni 2214,0 

tys. ha oraz 722 obszary siedliskowe Natura 2000 o powierzchni 1641,3 tys. ha. 

PGL LP prowadzi szeroką działalność edukacyjną i informacyjną wykorzystując ponad 

5,7 tys. obiektów edukacyjnych, do których należą: ośrodki edukacji leśnej, izby edukacyjne, 

ścieżki i punkty edukacyjne, prowadząc szerokie kampanie o zasięgu ogólnokrajowym 

i regionalnym oraz wydając m.in. pozycje książkowe i trzy czasopisma o tematyce leśnej 

w nakładzie ponad 38 tys. egz., jak również prowadząc portal internetowy, będący 

podstawowym źródłem informacji o Lasach Państwowych i polskich lasach.  

W 2012 r. w różnych imprezach, głównie lekcjach terenowych, spotkaniach w szkołach 

i izbach edukacyjnych oraz różnego rodzaju akcjach edukacyjnych i sportowych 

organizowanych przez leśników, uczestniczyło blisko 3 mln osób, czyli o 1 mln więcej niż 

w 2011 r., zaś portal internetowy zanotował blisko 10 mln odsłon (trzy razy więcej niż 

w 2011 r.). 

 W 2012 r. koszty utrzymania obiektów edukacyjnych wyniosły 16 317 tys. zł. Z PGL 

LP usunięto 137 828 m
3
 śmieci, a koszty porządkowania lasu wyniosły 16 239 tys. zł. 
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SPRZEDAŻ DREWNA  

 

PGL LP zarządza ok. 77,3 % powierzchni lasów w Polsce, natomiast udział w dostarczaniu 

przez nie surowca drzewnego na rynek stanowi ponad 90%.  

Sprzedaż drewna w PGL LP stanowi główne źródło przychodów i umożliwia realizację 

przypisanych zadań wynikających z wielorakich funkcji lasu. Procentowy udział przychodów ze 

sprzedaży drewna, w przychodach ogółem PGL LP, kształtował się w ostatnich latach na 

poziomie powyżej 80%, a w 2012 r. osiągnął ok. 86%. 

PGL LP jest głównym dostawcą drewna na polski rynek. Oferta sprzedaży drewna 

ograniczona jest możliwościami pozyskania drewna, określonymi w planach urządzenia lasu dla 

nadleśnictwa, sporządzanymi na 10 lat.  

W 2012 r. sprzedaż drewna prowadzona była w oparciu o zarządzenie nr 51 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 października 2011 r. w sprawie sprzedaży drewna 

przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2012 roku oraz zarządzenie nr 39 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży 

drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na II półrocze 2012 roku. 

System sprzedaży opierał się na dwóch podstawowych formach: 

a) internetowym przetargu ograniczonym w portalu Portalu Leśno-Drzewnym 

obejmującym 55% puli ofertowej dla przedsiębiorców, 

b) internetowych aukcjach systemowych w aplikacji e-drewno obejmujących 45% puli 

dla przedsiębiorców. 

Udział w przetargu ograniczonym w Portalu Leśno-Drzewnym brali nabywcy 

dokonujący już zakupów w PGL LP w poprzednich latach. Wszelkie nadwyżki drewna 

wynikające np. z usuwania klęsk żywiołowych lub niesprzedane podczas przetargów 

ograniczonych kierowane były na bieżące aukcje internetowe w aplikacji e-drewno. Drewno 

niesprzedane na aukcji internetowej było kierowane na nią ponownie, sprzedawane 

w procedurze negocjacji handlowych lub przesunięte do puli detalicznej. Nabywcy detaliczni 

zaopatrywani byli w drewno w ramach tzw. puli detalicznej (według cennika cen detalicznych 

ustalanego przez nadleśniczego). 

W celu ustabilizowania sytuacji związanej z nabywaniem surowca drzewnego oraz 

zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i konsultacjami z organizacjami przedsiębiorców 

drzewnych, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w zarządzeniu nr 39 z 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie sprzedaży drewna na II półrocze 2012 r. ustalił nowy podział pul drewna do 

sprzedaży hurtowej tj.: 65% masy drewna przeznaczone jest do sprzedaży w przetargach 

ograniczonych, a 35% w przetargach otwartych. Tym samym zwiększona została możliwość 

zakupu drewna przez dotychczasowych kontrahentów, nienaruszająca jednak zasad wolnego 

rynku. 
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LASY W PARKACH NARODOWYCH 

 

Na koniec 2012 r. parki narodowe zajmowały powierzchnię 317 385 ha (tab. 4) w tym 

powierzchnia leśna wynosiła 194 990 ha, co stanowiło 61% powierzchni parków i około 2% 

powierzchni leśnej kraju. W 2012 r. w parkach narodowych zalesiono łącznie 36 ha 

powierzchni nieleśnej (Kampinoski PN - 4 ha i Wielkopolski PN- 32 ha), oraz wykupiono 

ponad 100 ha gruntów prywatnych (Biebrzański PN - 6 ha, Gorczański PN - 3,6 ha, Kampinoski 

PN - 76 ha, Peniński PN - 4, Poleski PN - 10 ha, Ojcowski PN - 4 ha, Roztoczański PN - 2 ha, 

Wigierski PN - 2 ha). 

 Działania ochronne w parkach narodowych prowadzone były na podstawie zarządzeń 

Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych charakterystycznych dla wydzielonych 

obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, z wyjątkiem Parku Narodowego „Bory 

Tucholskie”, który prowadzi działania ochronne w oparciu o ustanowiony plan ochrony. 

Jednym z podstawowych celów działań ochronnych realizowanych w parkach narodowych 

(z zakresu czynnej ochrony przyrody) są zadania wykonywane na rzecz ochrony ekosystemów 

leśnych. Proponowane przez parki narodowe działania, są każdorazowo omawiane i opiniowane 

przez rady naukowe poszczególnych parków narodowych.  

W wyznaczonych obszarach ochrony ścisłej, poza remontami szlaków turystycznych 

oraz działaniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, nie wykonuje się zabiegów 

ochronnych. Obszary te z założenia stanowią swoiste refugia dla zachowania walorów 

przyrodniczych w nienaruszonym stanie, a także służą prowadzeniu długoterminowych badań 

ekologicznych związanych, między innymi, z monitoringiem zachodzących na obszarze parków 

narodowych procesów i zjawisk przyrodniczych. Ogólna powierzchnia obszarów ochrony 

ścisłej w polskich parkach narodowych stanowi zaledwie około 20% powierzchni całkowitej.  

Ochroną czynną i krajobrazową w parkach narodowych obejmuje się najczęściej tereny 

leśne, które w przeszłości były użytkowane gospodarczo i wymagają obecnie przebudowy 

składu gatunkowego drzewostanów i ewentualnego dostosowania go do stanu zgodnego 

z panującymi warunkami siedliskowymi. Dotyczy to w szczególności lasów monokulturowych 

sztucznego pochodzenia (zarówno świerkowych jak i sosnowych) podatnych jednocześnie na 

zmienne uwarunkowania czynników fizycznych i biotycznych panujących w tego rodzaju 

ekosystemach. W wielu przypadkach po zakończeniu niezbędnych działań objętych zabiegami 

ochrony czynnej obszary te planowane są do sukcesywnego włączania (bądź obecnie już są 

włączone) do ochrony ścisłej. Jako przykład tego rodzaju zamierzeń mogą służyć działania 

ochronne podejmowane w Białowieskim PN (około 1000 ha obszarów włączonych), 

Karkonoskim PN (planowane włączenie 350 ha), Drawieńskim PN (planowane około 

dwukrotne powiększenie obszaru ochrony ścisłej) czy też w Gorczańskim PN (sukcesywne 

włączanie po zrealizowaniu zabiegów ochronnych). 
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W wyniku prowadzonych zabiegów ochronnych (zabiegów pielęgnacyjnych oraz 

realizowanej przebudowy drzewostanów) w parkach narodowych pozyskiwane jest także 

drewno. W 2012 r. w ramach powyższych działań we wszystkich parkach narodowych 

pozyskano ponad 185 tys. m
3
. Z ogólnej masy pozyskanego drewna, ponad 70 tys. m

3 
stanowiło 

usuwanie posuszu czynnego. Największe pozyskanie drewna w tym względzie obserwowano 

w działaniach podejmowanych przez Tatrzański PN gdzie uzyskano 41,1 tys. m
3
 posuszu 

czynnego przy ogólnym pozyskaniu 46,5 tys. m
3
. Największe łączne wartości pozyskiwanego 

drewna (w ramach wykonywanych zabiegów ochronnych) odnotowano w takich parkach 

narodowych jak Kampinoski PN (20,5 tys. m
3
), Roztoczański PN (18,1 tys. m

3
), Magurski PN 

(12,1 tys. m
3
), Wigierski PN (11,9 tys. m

3
) oraz w Parku Narodowym Gór Stołowych (11,1 tys. 

m
3
). Na uwagę w powyższym względzie zasługuje również fakt bardzo istotnego zredukowania 

pozyskania drewna w okresie ostatnich trzech lat w takich parkach narodowych jak 

Bieszczadzki PN (z poziomu 10 tys. m
3
 w roku 2010 do 3.2 tys. m

3
), Gorczański PN (z poziomu 

5,7 tys. m
3
 do 3,5 tys. m

3
) oraz Drawieński PN (z około 16 tys. m

3
 do poziomu 9,6 tys. m

3
). 

Zmniejszanie pozyskania drewna wynika głównie ze zmiany charakteru i strategii 

prowadzonych działań ochronnych. Najniższe, pozyskanie drewna wśród wszystkich parków 

narodowych w Polsce notuje się w Białowieskim PN (344 m
3
) i Pienińskim PN (191 m

3
). 

W Białowieskim Parku Narodowym nie zakłada się jakiegokolwiek pozyskania drewna 

będącego skutkiem naturalnych procesów fluktuacji pojawiania się i żerowania kornika 

drukarza w ekosystemach leśnych.  

 Większość parków narodowych określa ogólny stan sanitarny i zdrowotny 

ekosystemów leśnych w roku 2012 jako dobry (15) i stabilny (20). 

 Największe potencjalne zagrożenie dla drzewostanów świerkowych stwarzały: kornik 

drukarz i rytownik pospolity. Pojawianie się ww. gatunków owadów zostało zasygnalizowane 

łącznie w 14 parkach narodowych. Generalnie, zjawisko potencjalnych zagrożeń dla 

drzewostanów świerkowych w parkach narodowych związane z pojawianiem się lub 

występowaniem różnych grup owadów uznano za proces stabilny. Łączny obszar 

zidentyfikowanych potencjalnych zagrożeń dotyczył 13 tys. ha. Nasilanie się zjawiska gradacji 

stwierdzono jedynie w Tatrzańskim PN. W celu monitorowania populacji niektórych gatunków 

owadów na obszarze parków narodowych, wykładano pułapki tradycyjne (łącznie 1888 szt. oraz 

pułapki feromonowe (łącznie 3628 szt.).  

W 2012 r. nie stwierdzono na obszarze parków narodowych nadmiernych uszkodzeń 

drzewostanów ze strony takich czynników abiotycznych jak, okiść, wiatrołomy czy wiatrowały. 

Łączne powierzchnie objęte uszkodzeniami drzewostanów wynosiły odpowiednio 231, 115 

i 517 ha. 
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W trakcie prowadzonych działań z zakresu ochrony czynnej ekosystemów leśnych 

prowadzono zabezpieczanie upraw przed zwierzętami. Łączny obszar zabezpieczeń, głównie 

grodzeń i repelentów wynosił 1413 ha. 

W 2012 r. w parkach narodowych, nie prowadzono akcji ratowniczych oraz zwalczania 

owadów przy pomocy oprysków środkami biologicznymi czy chemicznymi. Nie podjęcie 

działań w odniesieniu do zgłoszonej potrzeby wykonania oprysków w roku 2012 na obszarze 

Parku Narodowego Bory Tucholskie oraz Drawieńskiego Parku Narodowego nie skutkowało 

żadnymi negatywnymi zmianami na obszarze ekosystemów leśnych. Prowadzone obserwacje 

porównawcze w odniesieniu do obszarów leśnych użytkowanych gospodarczo (gdzie opryski 

były stosowane) oraz podejmowane działania o charakterze monitoringowym wykazały brak 

rozwoju gradacyjnego owadów na obszarze wymienionych parków. Może to świadczyć 

o silnym oporze czynników środowiskowych i znaczeniu procesów samoregulacyjnych 

w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych na obszarze parków narodowych.  

W zakresie wykonywania działań na rzecz ochrony ekosystemów leśnych poszczególne 

parki narodowe ściśle współpracowały z radami naukowymi parków oraz z zespołami ochrony 

lasu Lasów Państwowych.  

 

Tabela. 4. Powierzchnia parków narodowych na koniec 2012 r., w tym powierzchnia leśna. 

Lp. Park Narodowy powierzchnia [ha] 

    powierzchnia ogółem  w tym leśna 

        

1 Babiogórski 3393 3227 

2 Białowieski 10517 9974 

3 Biebrzański 59223 15683 

4 Bieszczadzki 29202 24434 

5 Bory Tucholskie 4613 3936 

6 Drawieński 11342 9548 

7 Gorczański 7029 6603 

8 Gór Stołowych 6340 5822 

9 Kampinoski 38544 28254 

10 Karkonoski 5580 4039 

11 Magurski 19437 18571 

12 Narwiański 7350 93 

13 Ojcowski 2146 1529 

14 Pieniński 2372 1710 

15 Poleski 9764 4798 

16 Roztoczański 8483 8101 

17 Słowiński 21573 6186 

18 Świętokrzyski 7626 7222 

19 Tatrzański 21197 16381 

20 Ujście Warty  8074 80 

21 Wielkopolski 7584 4764 

22 Wigierski 15080 9391 

23 Woliński 10916 4644 

  Razem 317385 194990 
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GOSPODARKA LEŚNA W LASACH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI 

SKARBU PAŃSTWA 

 
Ogólne dane o stanie lasów prywatnych w Polsce 

 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu 

Państwa wynosiła 1809 tys. ha, co odpowiadało ok. 20% ogólnej powierzchni lasów, w tym 

1725 tys. ha to lasy prywatne (1623 tys. ha stanowiło własność osób fizycznych) (GUS 2012). 

Prywatne gospodarstwa leśne w Polsce są bardzo rozdrobnione, stanowiąc najczęściej 

fragment gospodarstwa rolnego, przy czym te własności leśne są często podzielone na kilka 

działek. 

Przeciętna zasobność w lasach prywatnych (222 m
3
/ha) jest o ok. 22% niższa niż 

w PGL LP (270 m
3
/ha).  

Większość właścicieli gruntów leśnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych nie 

posiada specjalistycznych środków produkcji leśnej i wykorzystuje w tym celu sprzęt rolniczy, 

a prace leśne wykonuje sam właściciel. Lasy i gospodarstwo leśne nigdy nie stanowiły dla 

mieszkańców obszarów wiejskich głównego, czy też znaczącego źródła dochodów. 

 

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych – wykonywanie, treść i planowanie 

 

 Nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych należy do zadań własnych 

starostów, przy czym starosta może organizować własną służbę leśną do wykonywania nadzoru, 

bądź powierzyć, w drodze porozumienia, (ale nie zobowiązać) prowadzenie spraw z zakresu 

nadzoru, po zapewnieniu na ten cel środków finansowych (art. 5 ust. 4 ustawy o lasach).  

Powierzanie do prowadzenia nadleśniczym PGL LP spraw nadzoru nad gospodarką 

leśną w lasach prywatnych jest często praktykowane. Sprzyja temu m.in. brak 

wykwalifikowanych służb leśnych w starostwach oraz ustawowo stworzona możliwość 

włączenia do realizacji zadań nadzoru terenowych jednostek organizacyjnych PGL LP.  

Gospodarka leśna w lasach prywatnych jest prowadzona w oparciu o uproszczone plany 

urządzenia lasu, natomiast tam gdzie nie sporządza się takiego planu (lasy rozdrobnione 

o powierzchni do 10 ha), zgodnie z decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu 

lasu (art. 19 ustawy o lasach). Powszechny brak lub nieaktualność ww. dokumentów stanowi 

istotne utrudnienie dla prowadzenia prawidłowego i skutecznego nadzoru nad gospodarką leśną 

w lasach prywatnych, szczególnie w przypadku wystąpienia potrzeby egzekwowania 

wykonania obowiązków i zadań przez właścicieli lasów. Uproszczone plany i inwentaryzacje 

stanu lasów dla lasów prywatnych należących do osób fizycznych i wspólnot sporządzane są na 

zlecenie starosty (art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach), co wymaga uprzedniego zabezpieczenia 
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środków finansowych na ten cel. Brak środków finansowych w budżetach powiatów na 

wykonywanie nadzoru uniemożliwia jego skuteczne prowadzenie. 

 

ŁOWIECTWO 

 

Podstawowym aktem prawnym decydującym o polskim łowiectwie jest ustawa z dnia 13 

października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1226). Zgodnie z zawartą w nim 

definicją w Polsce realizowany jest model łowiectwa, w którym na pierwszym miejscu stawia 

się ochronę i hodowlę zwierzyny, a dopiero w dalszej kolejności jej pozyskanie.  

 Po przeanalizowaniu dostępnych sprawozdań za łowiecki rok gospodarczy 2012/2013 

stwierdzono, że zarejestrowanych było ponad 116,2 tys. myśliwych. Członków Polskiego 

Związku Łowieckiego, którzy nie należą do żadnego koła łowieckiego (niezrzeszonych) było 

13,8 tys. W 2012 r. zarejestrowanych było 2541 kół łowieckich, które dzierżawiły 4703 obwody 

łowieckie, w tym obwodów bardzo dobrych, dobrych i średnich zaledwie 16,5 %. Ośrodki 

hodowli zwierzyny gospodarują na 295 obwodach wyłączonych z wydzierżawienia. Lasy 

Państwowe zarządzają na 232 obwodach, Polski Związek Łowiecki na 35, Agencja 

Nieruchomości Rolnych na 16, pozostali na 12 obwodach. Z uwagi na zmianę przepisów 

Agencja Nieruchomości Rolnych zawnioskowała o pozbawienie jej zarządu nad 16 obwodami 

łowieckimi z dniem 31 grudnia 2012 r. Decyzjami Ministra Środowiska obwody te zostały 

przekazane z dniem 1 stycznia 2013 r. nowym zarządcom lub zostały zwolnione do 

wydzierżawienia kołom łowieckim. 

 Do zwierząt łownych zalicza się obecnie 31 gatunków zwierząt dziko żyjących. 

Liczebność jelenia, daniela, sarny i dzika, czyli głównych gatunków zwierzyny grubej w Polsce, 

które powodują szkody łowieckie, utrzymuje się na podobnym poziomie jak w roku 2011. 

W przypadku sarny, będącej najliczniejszym gatunkiem, liczebność ta wynosi blisko 875,9 tys. 

szt., dzika ok. 282,2 tys. szt., jelenia ponad 2176 tys. szt., daniela ponad 28 tys. szt. 

W odniesieniu do łosia, który od 2001 r. objęty jest całorocznym okresem ochronnym 

liczebność wynosi ok. 13,7 tys. szt., głównie w północno-wschodniej Polsce. W I kwartale 2012 

r. dokonano dodatkowej inwentaryzacji łosia, której wyniki zostały ocenione pozytywnie przez 

zespół ekspertów. Stwierdzono, że populacja osiągnęła stan umożliwiający prowadzenie 

gospodarki łowieckiej pod warunkiem ciągłego monitoringu jej liczebności. Na terenach 

o dużym zagęszczeniu łosia obserwuje się znaczny wzrost szkód łowieckich w drzewostanach, 

wobec czego rozważane jest przywrócenie pozyskania łowieckiego tego gatunku.  

 Liczebność zająca i bażanta wzrasta, natomiast kuropatwy jest nadal niezadowalająca. 

Jest to spowodowane fragmentacją środowiska, presją człowieka, zabiegami agrotechnicznymi 

w rolnictwie, żerowaniem drapieżników, a także szkodami czynionymi w populacjach drobnych 

zwierząt przez przebywające w łowiskach zdziczałe psy i koty. Tendencja spadkowa populacji 
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zająca została zatrzymana. Jest to wynikiem ciągłych wsiedleń i intensywnej ochrony poprzez 

np. redukcje drapieżników oraz ograniczenia polowań. Dzięki działaniom myśliwych 

i leśników, wspieranych przez resort środowiska i lokalne samorządy liczebność zająca powoli 

wzrasta i wynosi obecnie 649,5 tys. szt. Natomiast w przypadku kuropatwy stan populacji 

systematycznie spada (obecnie około 290,4 tys. szt.). Przyczyną są głównie liczne ptaki 

drapieżne i drapieżniki łowieckie, w tym lisy (213,3 tys. sztuk). W związku z powyższym 

rozważana jest możliwość wprowadzenia na określony czas moratorium na odstrzał zajęcy 

i kuropatw. 

Wzrost liczebności głównych gatunków zwierzyny powoduje wzrost szkód w uprawach 

i płodach rolnych oraz w lasach. Spowodowane przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny straty, 

których wyrządzenie podlega zrekompensowaniu przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu 

łowieckiego wycenione zostały na kwotę 68,5 mln zł (wzrost o 20%), co głównie spowodowane 

jest wzrostem cen produktów rolnych. Szkody wyrządzone przez łosie poza obwodami 

łowieckimi, szacowane i wypłacane ze środków budżetu państwa przez samorządy województw 

i PGL LP wyniosły łącznie 1034,2 tys. zł. Szkody wyrządzone przez jelenie, daniele, sarny 

i dziki poza obwodami łowieckimi, które szacowały i wypłacały zarządy województw wyniosły 

824 tys. zł. Wartość odszkodowań za szkody uczynione przez łosie w stosunku do roku 

poprzedniego zwiększyła się dwukrotnie. 

Koszty ochrony lasu przed zwierzyną ponoszone przez Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe wyniosły 150,8 mln zł, w tym 21,4 mln zł na koszty niepowiązane 

bezpośrednio z poszczególnymi obwodami łowieckim stanowiące wartość materiałów 

zakupionych i przygotowanych do budowy i remontów już istniejących grodzeń upraw 

i młodników.  

We wrześniu 2012 r. Minister Środowiska zlecił przegląd wykonania rocznych planów 

łowieckich 2012/13 r. Przegląd dokonany został przede wszystkim dla obwodów łowieckich, 

w których zgłaszano wysoki poziom szkód łowieckich. W wyniku przeglądu i zmiany planów 

oraz pełnego ich wykonania, uzyskano wzrost ilościowy pozyskania jeleni, saren i dzików, 

ograniczając tym samym wzrost powierzchni upraw rolnych i leśnych uszkodzonych przez 

zwierzęta łowne. Pozyskanie jeleni wzrosło o 15%, saren o 3%, dzików o 22,5% i lisów o 11%. 

Jednakże nie można uznać, że zostały wykorzystane wszystkie możliwości ograniczania szkód 

w uprawach rolnych i lasach przez Polski Związek Łowiecki oraz PGL LP. Planowane do 

odstrzału ilości zwierzyny wyrządzającej szkody były zbyt niskie, a sporządzający 

i zatwierdzający roczne plany łowieckie powinni uwzględniać w nich wzrastający poziom szkód 

łowieckich. 

Nadal kontynuowane są akcje promujące polskie łowiectwo w mediach. Organizowane 

są konferencje tematyczne, seminaria, wystawy, targi, zawody strzeleckie, także pod patronatem 

resortu, przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Polski Związek Łowiecki, 
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lokalne samorządy i uczelnie. W grudniu 2012 r. zostały rozpoczęte prace nad realizacją 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. sygn. K 21/12 dotyczącego 

niekonstytucyjności art. 33 ust. 6 oraz 34 pkt. 6 ustawy Prawo łowieckie. Nowelizacja winna 

zagwarantować członkom Polskiego Związku Łowieckiego na poziomie ustawowym zasady 

i warunki odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz stworzyć możliwość odwoływania się do 

sądów powszechnych w przypadku naruszenia ich wolności i praw. 

 

PODSUMOWANIE 

 
Lasy stanowią niezbędny czynnik równowagi ekologicznej, ciągłości życia, różnorodności 

krajobrazu, a także neutralizacji zanieczyszczeń, przez co przeciwdziałają degradacji 

środowiska. Zachowanie lasów jest nieodzownym warunkiem ograniczania procesów erozji 

gleb, zachowania zasobów wodnych i regulacji stosunków wodnych oraz ochrony krajobrazu. 

 

1. W 2012 r., w wyniku realizacji KPZL oraz zmian dokonanych w ewidencji gruntów, 

powierzchnia leśna kraju wzrosła o 20 tys. ha w stosunku do 2011 r. Lesistość na koniec 

2012 r. wynosiła 29,3%. 

2. Po 2006 r. obserwuje się znaczny spadek dynamiki zalesień. Ma on charakter 

długookresowy i jest spowodowany licznymi ograniczeniami realizacji KPZL.  

3. Na podstawie danych o trwałym spadku powierzchni zalesień i innych uwarunkowaniach 

ogólnego rocznego przyrostu powierzchni leśnej można wysnuć wniosek, że jedynie kontynuacja 

przeklasyfikowywania na leśne znacznych powierzchni gruntów zalesionych w wyniku sukcesji 

pozwoli na osiągnięcie w 2020 r. lesistości na poziomie 30%, czyli realizację ilościowego celu 

KPZL. 

4. Na skutek zmian klimatu nasila się występowanie klęsk przyrodniczych. Należy liczyć się 

z nasileniem zakłóceń o charakterze losowym w rozwoju lasu. Wymaga to podejmowania 

stosownych działań ograniczających i zapobiegających negatywnym skutkom 

przyrodniczym i gospodarczym. 

5. Prawidłowo realizowana jest większość zadań wynikających z PLP i ustawy o lasach, przez 

powszechną ochronę różnorodności biologicznej, edukację leśną i przebudowę 

drzewostanów. W dalszym ciągu poprawy wymaga gospodarka w lasach niestanowiących 

własności Skarbu Państwa. 

6. W 2012 r. w porównaniu z 2011 r. zagrożenie drzewostanów przez szkodliwe owady 

utrzymało się na zbliżonym poziomie. Zmalało zagrożenie drzewostanów wywołane przez 

grzybowe choroby infekcyjne. 

7. Objęcie siecią Natura 2000 znacznej części terenów zarządzanych przez PGL LP powoduje 

ograniczenia w ich użytkowaniu i zwiększa koszty ponoszone na prowadzenie gospodarki 
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leśnej, która wymaga stosowania zróżnicowanych metod gospodarowania lasu, 

adekwatnych do celów i reżimów ochrony przyrody. 

8. Pozyskanie drewna w lasach zarządzanych przez PGL LP jest prowadzone z zachowaniem 

równowagi w ekosystemach leśnych w granicach zapewniających trwałość lasów 

i zwiększanie ich zasobów. 

9. Sprzedaż drewna zapewniająca ekonomiczne warunki prowadzenia gospodarki w PGL LP – 

stanowi ponad 80% przychodów nadleśnictw. W 2012 r. było to ok. 86% W ubiegłym roku 

PGL LP pozyskało ponad 33 mln m
3
 grubizny netto. 

10. Konieczne jest bieżące monitorowanie poziomu szkód łowieckich w uprawach rolnych 

i drzewostanach oraz elastyczne reagowanie na jego wzrost przez korektę rocznych planów 

łowieckich w zakresie zwiększania pozyskania gatunków zwierzyny czyniącej największe 

szkody. Zadanie to winno być głównym celem działania PZŁ i PGL LP w najbliższych 

latach aż do momentu  ograniczenia liczebności populacji jeleni, danieli, saren i dzików do 

stanu w wyniku którego nastąpi znaczący spadek wysokości szkód łowieckich. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano w Departamencie Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Ministerstwa Środowiska 
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