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Wprowadzenie 
 

Podstawowe zasady perspektywicznego rozwoju leśnictwa w Polsce w postaci modelu 

trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej  zostały określone w ustawie o lasach 

oraz w Polityce Leśnej Państwa. 

Społeczeństwo oczekuje od gospodarzy lasu jednocześnie ochrony naturalnych walorów 

lasów i coraz większych ilości drewna. Rośnie równocześnie zapotrzebowanie na 

środowiskotwórcze, produkcyjne, ochronne i socjalne funkcje lasów w zagospodarowaniu 

przestrzennym kraju. Lasy Państwowe muszą sprostać tym często rozbieżnym wymaganiom,  

pokrywając wydatki na realizację działań z własnych dochodów,  na zasadzie samofinansowania. 

Sytuacja powyższa wymaga poszukiwania racjonalnych rozwiązań i działań zmierzających 

do stabilności ustrojowej, rozwoju gospodarczego i finansowego PGL LP w  dłuższym okresie.  

Lata 2002 – 2005 to okres, w którym nadal utrzymywały się w polskim leśnictwie 

pozytywne tendencje przejawiające się: zwiększeniem powierzchni leśnej, zasobności 

drzewostanów, zmianą struktury wiekowej drzewostanów na korzyść starszych klas wieku, 

zwiększeniem liczby i powierzchni rezerwatów przyrody, rozwojem działalności w zakresie 

edukacji leśnej społeczeństwa oraz turystycznego udostępniania lasów, osiągnięciem docelowej 

liczby 19 Leśnych Kompleksów Promocyjnych.  

Restrukturyzacja kosztów, możliwość coraz pełniejszego wykorzystania zasobów drewna i 

rosnące ceny surowca drzewnego sprawiły, że systematycznie rośnie wynik finansowy Lasów 

Państwowych. Pozwala to nie tylko na pełną realizację zadań gospodarki leśnej, ale również na 

finansowanie społecznych i środowiskowych funkcji lasu. 

  Lata 2002 - 2005 to okres znacznych inwestycji w infrastrukturę, zwłaszcza drogową, w 

budowę zbiorników małej retencji, w rozwój bazy edukacyjnej i ochrony przeciwpożarowej.  

Szczegółowe omówienie działalności Lasów Państwowych w okresie  2001 - 2005 zawiera 

prezentowane poniżej opracowanie. 
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I.  ZAGOSPODAROWANIE LASU 

 

W dziedzinie zagospodarowania lasu najważniejszym zadaniem było wdrażanie zasad 

leśnictwa wielofunkcyjnego do praktyki. 

Dla realizacji tego celu opracowano nowe zasady i instrukcje techniczno - leśne, zgodne 

z porozumieniami międzynarodowymi i współczesną wiedzą o procesach zachodzących w 

ekosystemach leśnych. Wprowadzenie w życie tych zasad ugruntowuje wdrożenie w Polsce modelu 

leśnictwa wielofunkcyjnego. 

Opracowano i wdrożono Zasady hodowli lasu (2002 r.), Instrukcję ochrony lasu      

(2004 r.), Instrukcję wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych (2003 r.) oraz Instrukcję 

urządzania lasu (2003 r.). Na uzupełnienie oczekują Zasady użytkowania lasu, zamykające listę 

tych ważnych dla leśnictwa dokumentów.  

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymagało również dostosowania prawa do 

standardów unijnych. W prawodawstwie leśnym dotyczyło to ustawy o leśnym materiale 

rozmnożeniowym (LMR). Dzięki uczestnictwu przedstawicieli Lasów Państwowych w 

negocjacjach w Brukseli wprowadzono do Traktatu Akcesyjnego zapisy dotyczące wykorzystania 

zapasów nasion i sadzonek, zebranych i wyhodowanych przed wejściem w życie ustawy o LMR. 

Znaczącym był również udział LP w opracowaniu w 2004 i 2005 roku 11 aktów wykonawczych 

Ministra Środowiska do tej  ustawy. 

Z innych działań  w zakresie tworzenia prawa i uregulowań wewnętrznych dotyczących 

zagospodarowania lasu i zrealizowanych w latach 2002 – 2005 wymienić należy: 

•  Opracowanie Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego i przekazanie go do Biura 

Nasiennictwa Leśnego w Ministerstwie Środowiska, co umożliwiło rejestrację całości Leśnego 

Materiału Podstawowego en bloc.  

•  Opracowanie Programu testowania potomstwa leśnego materiału podstawowego                   

(wyłączonych drzewostanów nasiennych, drzew doborowych, plantacji nasiennych i 

plantacyjnych upraw nasiennych). 

•  Wprowadzenie do zapisów Sektorowego Programu Operacyjnego – Rolnictwo, Lasów 

Państwowych jako beneficjenta tego Programu. 

•  Opracowanie „Programu przywracania potencjału produkcji leśnej” dla nadleśnictw  Puszczy  

Piskiej, dotkniętych klęską huraganu. 

•  Udział w opracowaniu ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w ramach Planu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).  
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•  Koordynację prac związanych z opracowaniem 17 Regionalnych Programów Operacyjnych 

Polityki Leśnej Państwa.  

•  Nowelizację ustawy Prawo wodne - opracowanie poprawek w zapisach o zarządzie wodami 

przez nadleśniczego.  

•  Udział w pracach nad nowelizacją ustawy o lasach (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie 

ustawy o lasach oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), rozwiązującej wiele 

problemów dotyczących m.in. sprzedaży mieszkań, poszerzenia możliwości wykorzystania 

funduszu leśnego, stworzenia funduszu stabilizacyjnego i uporządkowania kwestii prac 

urządzeniowych. 

•  Stworzenie podstaw do budowy i uruchomienie polskiego systemu certyfikacji w ramach   

Paneuropejskiego Systemu Certyfikacji Leśnej  (PEFC). 

 

Urządzanie lasu 

 W nowoczesnym leśnictwie wykorzystuje się w coraz większym stopniu technikę 

informatyczną i satelitarną. Wprowadzono standard Leśnej Mapy Numerycznej (LMN), dzięki 

któremu uzyskano jednolitość i porównywalność danych gromadzonych w geometrycznych bazach 

danych, w skali Lasów Państwowych. Dotychczas opracowano 197 LMN, w bieżącym 

opracowaniu pozostaje 114 i przewiduje się, że w roku 2007 każde nadleśnictwo będzie posiadało 

mapę numeryczną. 

 W 2004 roku opracowano i pilotowano wdrożenie ekspertyzy ekonomicznej nadleśnictwa, z 

uwzględnieniem danych zawartych w nowym planie urządzenia lasu oraz SILP. 

W 2005 r. przystąpiono do wykonania inwentaryzacji wielkoobszarowej, która określi stan 

i tendencje rozwoju zasobów leśnych Polski.  

 

Rozwój zasobów Lasów Państwowych 

Dzięki umiarkowanemu użytkowaniu lasów i realizacji Krajowego programu zwiększania 

lesistości zwiększają się systematycznie: powierzchnia leśna kraju (zał. nr 1) i zasoby drewna    

(zał. nr 2). W latach 2002 – 2004 powierzchnia leśna zwiększała się corocznie średnio o 17 tys. ha, 

a zasoby drewna na pniu o około 18 mln m3. 

O tempie przyrostu zasobów i miąższości drzewostanów świadczy wzrost przeciętnej 

zasobności drzewostanów z 211 m3/ha w 2000 r. do 222 m3 /ha w roku 2004 (zał. nr 3). Wzrasta 

również  procentowy udział miąższości drzewostanów w wieku powyżej 80 lat. Udział 

pozyskanego drewna w przyroście bieżącym waha się w przedziale od 51 do 68% i wynosi średnio 
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60%, pozostałe 40% przyrostu jest akumulowane na pniu. Pozyskanie drewna w ramach etatów 

użytkowania uwzględniało również konieczność elastycznego reagowania na zmieniający się rynek 

drzewny. Wielkość pozyskania drewna w latach 1998 – 2005 zwiększyła się z 21,5 mln m3 w    

1998 r. do 25,6 mln m3 w 2002 r. i 28,7 mln m3 w roku 2004 (zał. nr 4). 

  W poszczególnych działach zagospodarowania lasu w latach 2002-2005 realizowano 

zadania wynikające z planów urządzenia lasu i potrzeb lasu, w dostosowaniu do zmieniających się 

w czasie warunków ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. 

Trudna sytuacja finansowa LP w 2002 roku  wymusiła ograniczenie realizacji rozmiarów 

prac, szczególnie z zakresu pielęgnowania lasu. Natomiast od roku 2003 rozmiar pielęgnowania 

lasu stopniowo wzrastał z  260,7 tys. ha w 2003 r. do 306,6 tys. ha w roku 2004 (zał. nr 5). 

 4 lipca 2002 r. na terenie nadleśnictw północno-wschodniej Polski katastrofalny huragan 

spowodował zniszczenia na powierzchni 17 tys. ha (całkowite zniszczenia na pow. ponad 6 tys. ha). 

Łączna masa wywrotów i złomów wyniosła ponad 4 mln m3.  

Dzięki wysiłkowi organizacyjnemu LP, w tym szczególnie RDLP w Białymstoku, 

współdziałaniu wielu agend rządowych, zaangażowaniu funduszy pomocowych (NFOŚiGW, 

WFOŚiGW) nie dopuszczono do powstania pożarów, rozwoju gradacji szkodników owadzich, 

utraty wartości surowca drzewnego oraz częstego w takich sytuacjach załamania się rynku drewna.  

W latach 2003 – 2005 uprzątnięto zniszczone drzewostany na powierzchni 12 tys. ha i 

odnowiono 2645 ha.  

Dla nadleśnictw objętych klęską huraganu opracowano „Program przywracania potencjału 

produkcji leśnej”. Pozwoliło to na wprowadzenie do zapisów Sektorowego Programu Operacyjnego 

– Rolnictwo Lasów Państwowych jako beneficjenta tego Programu. Złożono wnioski na łączną 

kwotę 69,2 mln zł w celu uzyskania  zewnętrznych środków pomocowych UE na realizację prac 

związanych z odtworzeniem ekosystemów leśnych na powierzchniach pohuraganowych. 

Dotychczas podpisano umowy na kwotę 44 mln zł. 

Wyjątkowym w skali Europy jest wdrażany na szeroką skalę program produkcji sadzonek 

mikoryzowanych. W ramach tego programu w latach 2002 - 2005 produkcja sadzonek 

mikoryzowanych wyniosła 34 mln szt., kwota dotacji NFOŚiGW - 4,38 mln zł. Program ten zdobył 

pierwsze miejsce w konkursie Ministra Środowiska i Prezesa NFOŚiGW na najlepiej wdrożony 

projekt, prezentowany podczas Międzynarodowych Targów POLEKO  -  2003.  

Koordynowany i nadzorowany przez Lasy Państwowe Krajowy program zwiększania 

lesistości pozwolił w ostatnich 4 latach (przy wykorzystaniu dotacji budżetowych w wysokości 

ok.116 mln zł oraz funduszu leśnego) na zalesienie ponad 34 tys. ha gruntów Skarbu Państwa oraz 

ponad 28 tys. ha  gruntów niepaństwowych. Wsparcie z funduszu leśnego otrzymało ponad 18 tys. 
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właścicieli gruntów, otrzymali oni ponad 200 mln sadzonek drzew i krzewów do zalesień i 

zadrzewień. W roku 2004 sporządzono 2,2 tys.  planów zalesień, obejmujących powierzchnię 9 tys. 

ha gruntów do zalesienia w roku 2005. Analogicznie w 2005 r. sporządzono 3,8 tys.  planów 

zalesień, obejmujących powierzchnię 14,2 tys. ha  do zalesienia w roku 2006.  

Koordynowano nadzór realizacji „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i  

hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 1991 - 2010”. W ramach tego programu 

realizowano działania związane z ochroną gatunków zagrożonych i rzadkich, m.in. cisa 

pospolitego, jarzębu brekinii i innych.  

W ramach „Programu Testowania Potomstwa” założono pierwsze uprawy testujące 

potomstwa  buka zwyczajnego.  

Opracowano i wdrożono program Czysty Las, w tym zasady i regulamin ogólnopolskiego 

konkursu dla młodzieży szkolnej (I edycja konkursu w 2005 roku). Lasy Państwowe szeroko 

wspierają również wszystkie inne akcje społeczne, prowadzące do poprawy wyglądu lasów, ich 

oczyszczania ze śmieci, a także  uświadamiające społeczeństwu konieczność zachowania czystości 

w lasach.  

 

Wybrane zagadnienia ochrony lasu 

  W latach 2002 - 2004 nastąpiła w Lasach Państwowych istotna poprawa stanu 

infrastruktury przeciwpożarowej. W końcowej fazie jest budowa systemu przeciwpożarowego 

Lasów Państwowych. Rozbudowano sieć obserwacji naziemnej o kolejne 54 wieże 

przeciwpożarowe, z których prowadzona jest stała obserwacja obszarów leśnych. Uzupełniono bazy 

sprzętu służącego do gaszenia pożarów i dogaszania pożarzysk  o kolejne 124 samochody 

patrolowo - gaśnicze z wysokociśnieniowym modułem gaśniczym (zał. nr 6). Powyższe zadania 

LP zrealizowały przy wsparciu finansowym NFOŚiGW. Przybyło 6440 punktów i zbiorników 

czerpania wody (zał. nr 7). Tak rozbudowana infrastruktura przeciwpożarowa pozwala na szybkie 

reagowanie.  Przeciętna powierzchnia pożaru w latach 2002 – 2005 nie przekraczała 0,5 ha.  

W oparciu o badania prognostyczne oraz kontrole uzupełniające przeprowadzono konieczne 

zabiegi ograniczania populacji szkodliwych owadów liściożernych na następujących 

powierzchniach: w 2002 r. – 56002 ha, w 2003 r. – 155276 ha, w 2004 r. – 89152 ha. 
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Leśne Kompleksy Promocyjne 

Poszukiwanie kompromisu pomiędzy defincją lasu jako podstawowego źródła surowca 

drzewnego oraz jego znaczeniem w realizcji celów pozaprodukcyjnych, bliższych ogółowi 

społeczeństwa, stało się podstawą do utworzenia leśnych kompleksów promocyjnych. W okresie 

2002 – 2005 zakończono program tworzenia LKP - utworzono 6 nowych i osiągnięto docelową 

liczbę - 19 LKP w Lasach Państwowych (zał. nr 8). 

 

Gospodarka łowiecka 

Rozwój gospodarki łowieckiej w latach 2002 - 2005 w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów 

Państwowych ukierunkowany był na poprawę bytowania i kondycji  zwierząt łownych.  

Najważniejsze z  nowo zainicjowanych i realizowanych programów to: 

•  Zamknięta hodowla danieli w Nadleśnictwie Brzeziny, oparta na zwierzętach zakupionych z 

najlepszych linii genetycznych na Węgrzech i Słowacji. Uzyskane z tej hodowli zwierzęta zasilą 

lokalne populacje w różnych regionach Polski. 

•  Zamknięta hodowla zajęcy i kuropatw w Nadleśnictwie Świebodzin. Podjęcie tego zadania 

jest wymiernym działaniem Lasów Państwowych na rzecz ginących, rodzimych gatunków 

zwierząt łownych. 

•  Zamknięta hodowla muflonów w nadleśnictwach: Bardo Śląskie, Świdnica i Jugów, oparta na 

zwierzętach zakupionych z najlepszych hodowli na Słowacji i w Czechach. Hodowla ta ma na 

celu wyeliminowanie nieprawidłowego skrętu ślimów u większości samców dziko żyjącej 

populacji w Sudetach. 

•  Zamknięta i wolnościowa hodowla dzików prowadzona na terenie nadleśnictw: Kliniska, 

Drawno, Bierzwnik i Głusko, umożliwia prowadzenie badań nad tym gatunkiem w kontekście 

jego wpływu na gospodarkę leśną, występujących chorób, w tym zagrożeń ze strony pomoru. 

•  Odtworzenie pierwotnych walorów łowisk bieszczadzkich z zastosowaniem najnowszych 

osiągnięć nauki i praktyki z dziedziny gospodarki łowieckiej. 

W ohz Lasów Państwowych prowadzona jest również hodowla bażantów (Łomża, 

Lidzbark Welski) - w celu późniejszego zasilania łowisk tymi gatunkami oraz głuszczów 

(Wisła, Leżajsk), mająca na celu reintrodukcję tego gatunku. 
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II. ORGANIZACJA 

 

W obszarze organizacji i rozwoju podejmowane były działania mające na celu usprawnienie 

funkcjonowania i zarządzania Lasami Państwowymi oraz ograniczenie kosztów stałych.  

 

Restrukturyzacja organizacyjna i zatrudnienia 

Wdrożenie programu restrukturyzacji organizacyjnej i zatrudnienia wynikało z potrzeby 

poprawy efektywności funkcjonowania Lasów Państwowych. Program restrukturyzacji zatrudnienia 

został skonsultowany ze związkami zawodowymi działającymi w Lasach Państwowych. Wzrost 

efektywności osiągnięto dzięki wyrównywaniu dysproporcji w wielkościach nadleśnictw i 

leśnictw oraz w poziomie zatrudnienia. Konieczność racjonalizacji kosztów wynikała z potrzeby 

konkurowania Lasów Państwowych w uwarunkowaniach europejskiego wolnego rynku i sprostania 

nowym wyzwaniom, związanym z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.  

Podstawą do realizacji podjętych działań stały się „Główne kierunki działań 

organizacyjno – ekonomicznych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na 

najbliższe lata” – dokument opracowany w roku 2002 oraz „Raport dyrektora regionalnej 

dyrekcji LP o stanie realizacji strategicznych kierunków rozwojowych Lasów Państwowych”. 

    W wyniku realizacji programu restrukturyzacji organizacyjnej w Lasach Państwowych w 

latach 2002 – 2005 nastąpiło: 

•  zmniejszenie liczby nadleśnictw w wyniku ich łączenia o 11 (tj. o 2,5% ogólnej liczby 

nadleśnictw) - z 439 w roku 2001 do 428 na koniec 2004 r., 

•  zmniejszenie liczby leśnictw o 876 (tj. 13,6% ogólnej liczby leśnictw) do stanu 5580 leśnictw na 

koniec 2005 r. (zał. nr 9).  

W ramach restrukturyzacji zatrudnienia w okresie od 1 stycznia 2002 r. do końca września 

2005 r. Lasy Państwowe zmniejszyły zatrudnienie o 6 179 etatów (zał. nr 10). Na emeryturę lub 

rentę odeszło 2040 osób, na świadczenia przedemerytalne 1044 osób, z przyczyn zakładu pracy 

1149 osób.  

W trakcie realizacji tego programu w okresie 2003 – 2005 r. wprowadzono działania 

osłonowe w postaci jednorazowej odprawy pieniężnej w wysokości 20 tys. zł dla pracowników, z 

którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, nie posiadających 

uprawnień do emerytury lub renty lub świadczeń przedemerytalnych. Świadczenia takie otrzymało 

1149 osób. 
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Według stanu na dzień 30.09.2005 r. w Lasach Państwowych pracuje 26 651 osób, w tym 

7 589 ( 28%) z wyższym wykształceniem. Dla porównania na koniec 2001 roku 18% ogółu 

zatrudnionych miało wyższe wykształcenie. 

 

 

Restrukturyzacja i poprawa efektywności funkcjonowania zakładów LP 

 Przepisy prawa nakładają na zakłady Lasów Państwowych obowiązek o uzyskiwania 

dodatnich wyników ekonomicznych z prowadzonej działalności. W odniesieniu do  zakładów, które 

takich wyników nie uzyskiwały  podejmowane były działania naprawcze lub następowała ich 

likwidacja . W  latach 2002 do 2005 nastąpiła likwidacja 4 nierentownych zakładów LP o zasięgu 

regionalnym. 

 

Uregulowanie zasad funkcjonowania i gospodarowania taborem samochodowym 

Przystępując do porządkowania spraw związanych z funkcjonowaniem transportu 

samochodowego w jednostkach organizacyjnych LP zakładano uzyskanie dodatkowych 

oszczędności i poprawę gospodarowania środkami transportowymi. Jako zasadę przyjęto redukcję 

ilości samochodów służbowych w jednostkach organizacyjnych, do wysokości limitów 

zabezpieczających niezbędne potrzeby tych jednostek.  

Wdrożono zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ułatwiające 

preferencyjne nabywanie przez pracowników samochodów prywatnych, używanych również 

do celów służbowych. 

Rozwiązano kwestię ustalania wysokości ryczałtów i limitów na jazdy lokalne dla 

pracowników Służby Leśnej przez stworzenie na szczeblu regionalnych dyrekcji LP jednolitych 

zasad ich ustalania, wprowadzonych w życie na podstawie stosownych decyzji dyrektorów rdLP. 

Pozwoliło to na likwidację dysproporcji w limitach kilometrów, występujących w poszczególnych 

jednostkach. 

 

Sprzedaż zbędnej infrastruktury (mieszkań) 

W ramach sprzedaży zbędnej Lasom Państwowym infrastruktury planowano do sprzedaży 

ogółem 36 711 mieszkań. W latach 1997 – 2004 sprzedano ich łącznie 29 902 tj. 81%                  

(zał. nr 11 i 12). Przyspieszenie sprzedaży mieszkań nastąpiło praktycznie od 2001 r. W latach  

2001 – 2004 zostało sprzedanych łącznie 26 611 mieszkań tj. 89% ogólnej liczby sprzedanych w 

latach 1997 – 2004. 
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Współpraca z sektorem usług leśnych 

Prawidłowe funkcjonowanie i właściwy rozwój rynku usług leśnych leży w dobrze pojętym 

interesie Lasów Państwowych. Dlatego też Lasy Państwowe sięgały do różnych form aktywnego 

uczestnictwa w stymulowaniu rozwoju sektora usług leśnych, w ramach których: 

•  nawiązano stałą współpracę ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Leśnych  im. K. 

Wierzbickiego w Gołuchowie, 

•  opracowano i wdrożono w życie zarządzenie nr 36 Dyrektora Generalnego LP w sprawie 

usługowego wykonawstwa zadań gospodarczych w LP, które następnie znowelizowano, 

dostosowując  do obowiązujących przepisów nowego prawa zamówień publicznych, 

•  wspólnie z Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Leśnych opracowano i wdrożono „Zasady 

licencjonowania prywatnych firm świadczących usługi na rzecz nadleśnictw w 

podstawowych działach gospodarki leśnej”, 

•  opracowano nowe katalogi pracochłonności dla prac leśnych,  

•  w latach 2002 - 2004 udzielono wsparcia finansowego w kwocie 21,6 mln zł, przeznaczonego 

na zakup maszyn i urządzeń leśnych i dokonano jego rozliczenia – łączna kwota udzielonej 

przez DGLP pomocy w tym zakresie wyniosła 40,5 mln zł, 

•  wspierano inicjatywę utworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych, które 

rozpoczęło działalność 10 października 2004 r. w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w 

Siemianicach, AR w Poznaniu (Centrum objęte zostało patronatem Dyrektora Generalnego LP). 

 

Doskonalenie funkcjonowania systemu informatycznego LP (SILP) i informatyki                   

w Lasach Państwowych 

Działający od 10 lat SILP podlega ciągłemu rozwojowi. Dużym wysiłkiem organizacyjnym 

oraz dzięki zaangażowaniu pracowników LP doprowadzono do sytuacji, w której prawie wszystkie 

obszary działalności podstawowej LP zostały objęte zakresem działania SILP. Działania podjęte 

przez Wydział Informatyki DGLP w latach 2002 do 2005 miały na celu utrzymanie obecnego 

rozwiązania w jak najlepszej kondycji, do czasu przygotowania i wdrożenia nowego SILP oraz 

przygotowanie nowego rozwiązania informatycznego dla Lasów Państwowych. 

W powyższym okresie zaszły znaczące zmiany organizacyjne związane z wydzieleniem z 

Wydziału Informatyki części „produkcyjnej”. Powstały na początku 2004 roku Zakład 

Informatyki Lasów Państwowych przejął całość prac związanych z przygotowaniem 

dokumentacji projektowych oraz część prac programistycznych.  

Do znaczących przedsięwzięć informatycznych w omawianym okresie należą: 



 

 12

•  Modernizacja dotychczas eksploatowanego oprogramowania: 

1) systemu LAS,  

2) rejestratora Leśniczego z  programami “Leśnik” i “Brakarz”, 

3) programów dotyczących Leśnej Mapy Numerycznej - przygotowanie i wdrożenie 

oprogramowania do aktualizacji, kontroli i przeglądania LMN (Aktualizator, Trako, 

Kontrola, eLAS), 

4) pozostałego oprogramowania (np. Sprawozdawczość, Acer, Racer, Gacer, Dłużnik, Market) 

– bieżąca konserwacja oraz rozwój. 

•  Zrealizowano projekt budowy sieci WAN LP w oparciu o łącza dzierżawione.  Wg stanu na 

31.08.2005 r. w  jednolitą sieć zostały  połączone  404 jednostki organizacyjne LP  

(nadleśnictwa i rdLP). 

•  Przygotowano i wdrożono zmiany w Standardzie Leśnej Mapy Numerycznej. 

•  Przygotowano projekt a następnie wdrożono System Szybkiego Informowania Kierownictwa 

(HURTOWNIA DANYCH). Dotychczas funkcjonujące w ramach SILP oprogramowanie 

obsługiwało poziom leśnictwa i nadleśnictwa. Hurtownia danych jest pierwszą w Lasach 

Państwowych grupą programów przeznaczonych dla kadry zarządzającej, a w 

szczególności dla pracowników RDLP i DGLP. Dostarcza ona informacji pozwalających 

na bieżące śledzenie procesów gospodarczych zachodzących w LP. Celem wdrożenia 

oprogramowania jest usprawnienie zarządzania tak dużą organizacją, jaką są Lasy 

Państwowe. 

•  Uruchomiono szkolenia z wykorzystaniem technologii e-learning-u. 

•  Opracowano ekspertyzy dotyczące rozwoju systemu informatycznego LP. 

•  Na etapie testowania jest elektroniczny obieg dokumentów. 
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III. ZAGADNIENIA EKONOMICZNE 

 

W latach 2000 - 2001 ceny na drewno znacząco spadły z 124 zł/m3 w 2000 r. do 113 zł/m3 w 

2001 r. tj.  o 9%. W  roku 2001 zmniejszył się popyt na drewno i nastąpiło zmniejszenie  sprzedaży 

drewna  o ok. 1,3 mln m3, tj. o ponad 5% w porównaniu do 2000 r. (zał. nr 13). 

W latach 2001 – 2002 nastąpiło załamanie rynku drzewnego, co spowodowało konieczność 

restrukturyzacji i dyscyplinowania kosztów, natomiast   lata 2003 – 2005 to okres osiągania 

dobrych wyników finansowych przez Lasy Państwowe.  

W pierwszym okresie wysiłki marketingowe skoncentrowały się na powstrzymaniu spadku 

cen na surowiec drzewny. Podjęte działania, mające na celu stabilizację rynku drzewnego, 

wyhamowały tę tendencję.  

W 2003 roku ceny na drewno osiągnęły swoje minimum – średnia cena wyniosła       

107 zł/m3. W okresie 2004 – 2005 w wyniku zwiększenia się popytu na drewno oraz stabilizacji 

przepisów dotyczących handlu drewnem, a także poprawy sytuacji ogólnej w gospodarce krajowej - 

nastąpił wzrost cen na drewno. W roku 2004  średnia cena drewna ogółem wyniosła 121 zł/m3, a 

w drugim kwartale 2005 roku 131 zł/m3 (zał. nr 14).  

Drastyczny spadek w roku 2001 przychodów ze sprzedaży drewna wymusił podjęcie m.in. 

decyzji dyscyplinowania kosztów na wszystkich szczeblach zarządzania. Do rozliczania realizacji 

zadań przyjęto wskaźnik określający stosunek kosztów do przychodów danej rdLP. W trybie 

pilnym opracowano metodę obliczania maksymalnych kosztów, jakie poszczególne regionalne 

dyrekcje LP mogły ponieść na prowadzenie działalności.  

Metoda ta, opierająca się o naukowe opracowania (syntetyczny stopień trudności, 

opracowania IBL, tabele pracochłonności) pozwoliła w sposób obiektywny wyliczyć w/w wskaźnik 

dla poszczególnych rdLP. Przyjęty wskaźnik jest podstawowym parametrem służącym do oceny 

działalności jednostek organizacyjnych LP, jak również pozwala kadrze kierowniczej tych 

jednostek reagować w sposób elastyczny na zmieniającą się sytuację gospodarczą (metoda 

obiektywnych zależności).  

W 2001 r. Lasy Państwowe poniosły stratę w wysokości 87,7 mln zł. W wyniku podjętych 

działań ograniczających ponoszone koszty - w 2002 roku LP osiągnęły niewielki zysk w kwocie  

13,5 mln zł. Rok 2003 zamknął się zyskiem 31,5 mln zł, a w 2004 roku zysk wyniósł 68,7 mln zł i 

był ponad dwukrotnie wyższy niż w 2003 r. (zał. nr 15 i 16). Pozwoliło to na ukształtowanie się 

kolejnych bilansów zamknięcia funduszu leśnego na poziomie  od  13 397,9  tys. zł w grudniu  

2001 r. do 274 085,0 tys. zł w grudniu  2004 r. 
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Załamanie się rynku drzewnego w roku 2001 spowodowało m.in. niezadowolenie wśród 

przedsiębiorców branży drzewnej i obarczenie przez nich  Lasów Państwowych odpowiedzialnością 

za złe wyniki  ekonomiczne tego przemysłu. W sferze sprzedaży drewna i marketingu ważnym 

zadaniem LP było przywracanie partnerskich relacji z sektorem drzewnym.  

Dla osiągnięcia stabilizacji rynku, zapewnienia równych szans wszystkim podmiotom oraz 

uniknięcia oskarżeń o praktyki monopolistyczne, podjęto rozmowy z przedstawicielami przemysłu 

drzewnego. Wprowadzono w życie zarządzenie Nr 91 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 30 listopada 2001 roku w sprawie prowadzenia sprzedaży drewna w PGL Lasy Państwowe.  

Pozwoliło to na uzyskanie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia   

27 lipca 2003 roku, stwierdzającej zaniechanie stosowania praktyk polegających na 

nadużywaniu przez PGL LP pozycji dominującej na rynku w toczącym się od 2001 roku 

postępowaniu w tym zakresie. 

Obecnie w zasadniczo różnej sytuacji, przy przewadze popytu nad podażą drewna, Lasy 

Państwowe kontynuują politykę otwarcia się na potrzeby przemysłu drzewnego. Ustalane są 

wspólnie z przedstawicielami przemysłu drzewnego zasady sprzedaży drewna, trwają stałe kontakty 

robocze. Przemysł drzewny informowany jest na bieżąco o możliwościach pozyskania drewna  i 

polityce LP w zakresie sprzedaży drewna. Rozwijając ideę budowy silnego krajowego kompleksu 

leśno – drzewnego posiadającego konkurencyjną pozycję na europejskim rynku drzewnym, 

zainicjowano budowę trwałych łańcuchów kooperacyjnych w relacji Lasy Państwowe – silne 

podmioty przemysłu drzewnego, m.in. poprzez: 

•  podpisywanie porozumień długookresowych z podmiotami przemysłu drzewnego, kupującymi 

powyżej 100 tys.m ³   drewna rocznie (12 podmiotów), 

•  rozszerzenie na dyrektorów rdLP uprawnienia do zawierania porozumień długookresowych na 

rynku  regionalnym – zarządzenie Dyrektora Generalnego nr 51 z dnia 16 sierpnia 2005 r. 

Ponadto  w ramach działań marketingowych: 

•  opracowano warunki techniczne na surowiec drzewny, 

•  opracowano zasady sprzedaży drewna kłodowanego – zarządzenie Nr 35 Dyrektora 

Generalnego LP z 2004 r., 

•  podjęto wspólnie z przemysłem drzewnym działania na rzecz promocji drewna m.in. 

współpracę z fundacją “Teraz  Drewno”, promocję budownictwa drewnianego, program Agenda 

Bałtycka 21 (Grupa Robocza Promocja Drewna).                           
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Sytuacja na rynku drzewnym w latach 2000 i 2001 miała bezpośredni wpływ na sytuację 

ekonomiczną jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Jeszcze w roku 2002 w dużej części 

nadleśnictw wskaźnik funduszu własnego w obrocie kształtował się poniżej 1,00 (zał. nr 17).  

Dokonana restrukturyzacja majątku trwałego w zakresie środków transportowych oraz 

mieszkań doprowadziła na koniec 2004 roku do tego, że 428 nadleśnictw miało wskaźnik 

funduszu własnego w obrocie powyżej 1,0. Od 2004 roku główny nacisk położono na 

wzmocnienie ekonomiczne jednostek organizacyjnych LP oraz na zniwelowanie dysproporcji 

pomiędzy nadleśnictwami w wyposażeniu w fundusz własny w obrocie. Wyniki I –go półrocza 

2005 r.  przedstawiono w zał. nr 18.  

Obecna sytuacja ekonomiczna wszystkich nadleśnictw i rdLP jest stabilna – żadna z 

jednostek nie korzysta z kredytu bankowego na prowadzenie swojej działalności, wszystkie 

jednostki wykazują pełną płynność finansową. 

Równocześnie okresowe nadwyżki pieniężne są lokowane w bezpiecznych narzędziach 

finansowych, gwarantujących osiągnięcie dodatkowych przychodów. 

Wykorzystując dobry okres koniunktury na drewno w 2004 r. i ponadplanowe przychody 

całkowicie spłacono pożyczkę zaciągniętą w latach dziewięćdziesiątych w Banku Światowym, 

którą Lasy Państwowe miały spłacać do roku 2010. 

 Przeprowadzono analizę kosztów prowadzenia rachunków bankowych i w jej wyniku 

podjęto decyzję o podpisaniu umów ramowych z trzema bankami. Pozwoliło to na znaczne 

obniżenie kosztów obsługi bankowej. Objęto pełną aktualizacją uznane za wątpliwe do odzyskania 

należności za sprzedane drewno i usługi, co pozwoliło na stabilizację ekonomiczną nadleśnictw.  

Pomyślnie zakończono sprawy związane z poręczeniem przez LP w roku 1989 kredytu 

dla Myszkowskich Zakładów Papierniczych. PGL LP zagrożone było spłatą  93,5 mln zł.    

Odzyskano od PKP kwotę 20 mln zł z tytułu szkód spowodowanych pożarem lasu w 

Nadleśnictwie Potrzebowice. 

W celu zabezpieczenia środków na nadzwyczajne sytuacje (klęski wiatrołomów, powodzie 

itp.) - w roku 2005 na szczeblu centralnym utworzono w ramach funduszu leśnego fundusz 

stabilizacyjny w wysokości 50 mln zł. Kwota ta pozwala na natychmiastowe podjęcie działań 

mających na celu minimalizację skutków klęsk żywiołowych. 

W latach 2002 – 2004 Lasy Państwowe wykorzystały łącznie 130,9 mln zł ze środków 

przeznaczonych na ochronę środowiska, w tym 47,7 mln zł z NFOŚiGW, 41,0 mln zł  z 

WFOŚiGW, 15,8 mln zł z   Eko – Funduszu i 10,3 mln zł z PHARE. 
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Środki finansowe na infrastrukturę leśną i zakupy 

           Rozwój Lasów Państwowych warunkowany jest również przez właściwe wydatkowanie 

środków finansowych na realizację zadań związanych z budową nowych oraz modernizacją i 

remontami istniejących obiektów infrastruktury (głównie dróg leśnych, leśniczówek, 

podleśniczówek).           W latach 2002 – 2005 w Lasach Państwowych położono szczególny nacisk 

na efektywne wydatkowanie środków przeznaczonych na te cele. Zostały określone priorytety, na 

które w pierwszej kolejności kierowane były środki finansowe. Były to: 

•  budownictwo drogowe, 

•  nowoczesne techniki i technologie dla gospodarki leśnej, 

•  remonty budynków i lokali mieszkalnych. 

W latach 2001 – 2005 wydatkowano ogółem kwotę 1 497 mln zł na infrastrukturę leśną 

i zakupy (nakłady ponoszone w poszczególnych latach przedstawiono w zał. nr 19). W latach   

2001 – 2005 na remonty i budowę dróg leśnych wydatkowano łącznie ponad 558 mln zł. 

Wyremontowano łącznie 33 521 km dróg i wybudowano 2 201 km nowych dróg.  Tylko w latach 

2004 – 2005 wyremontowano  16 929 km (51%) starych i wybudowano 1610 km (73%) nowych 

dróg. Wysokość nakładów na modernizację i remonty zawiera zał. nr 20. Nakłady poniesione przez 

Lasy Państwowe na aktywa trwałe rzeczowe w budowie w okresie    2001 – 2005 przedstawione są 

w zał. nr 21, natomiast zbiorcze, szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów zawiera          

zał. nr 22. 
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IV. KADRY 

 

W ramach programu doskonalenia zarządzania kadrami podjęto wiele inicjatyw. 

Wprowadzono zasadę konkursowego wyłaniania spośród absolwentów szkół leśnych 

kandydatów do odbycia stażu, a następnie konkursową procedurę wyłaniania kandydatów 

do pracy w Lasach Państwowych, promującą najlepiej przygotowanych absolwentów oraz 

stażystów.   

Dyrektor Generalny LP zawarł z dziekanami Wydziałów Leśnych porozumienie, 

zapewniające corocznie zatrudnienie w  Lasach Państwowych najlepszym absolwentom każdego z 

trzech Wydziałów Leśnych.  

Ustalono także minimalne limity przyjęć na staż i do pracy w LP, które mają zapewnić 

stały, coroczny dopływ nowo zatrudnionych absolwentów, zapobiegający powstaniu w przyszłości 

„luki pokoleniowej” w strukturze zatrudnionych. Corocznie przyjmuje się do pracy w Lasach 

Państwowych ok. 200 absolwentów oraz ok. 800 absolwentów na staż pracy. 

W latach 2002 – 2005 osób ukończyło studia wyższe i podyplomowe w systemie zaocznym lub 

wieczorowym 1909 osób. Ponadto 2290 osób podnosi poziom wykształcenia lub wiedzy 

zawodowej na studiach wyższych lub podyplomowych, w systemie zaocznym lub wieczorowym. 

Od 2002 roku Dyrekcja Generalna LP czynnie uczestniczyła w rządowym programie 

„Zielone miejsca pracy”, zapewniając dodatkowe miejsca pracy dla stażystów oraz dla 

bezrobotnych zatrudnianych okresowo przy pracach w porządkowaniu i ochronie lasów. 

 

Szkolenie pracowników 

Zarządzenie nr 86 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 września 2003 r. 

określiło zasady organizowania szkoleń oraz zasady udzielania pomocy pracownikom – 

uczestnikom różnych form podnoszenia kwalifikacji. 

Duży nacisk położono na podniesienie poziomu umiejętności kierowniczych 

i menedżerskich kadry kierowniczej w Lasach Państwowych, niezbędnych wobec zachodzącej 

transformacji gospodarczej w Polsce. 

 W Szkole Głównej Handlowej uruchomiono studium podyplomowe „Warsztat 

menedżera”.  

We współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa 

organizuje się, począwszy od roku 2004, szkolenia przeznaczone dla kadry kierowniczej 

wszystkich szczebli zarządzania z zakresu współczesnych problemów zarządzania gospodarstwem 
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leśnym, nowych instrukcji i zasad gospodarowania instrumentami prowadzenia wielofunkcyjnej 

gospodarki leśnej oraz szkolenia z zakresu aktualizacji wiedzy leśnej.  

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej utworzono w Dyrekcji Generalnej LP i 

regionalnych dyrekcjach LP stanowiska ds. współpracy z Unią Europejską, a jednocześnie, 

wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, począwszy od roku 2003, organizowane jest corocznie 

podyplomowe „Studium Europejskie”, przeznaczone dla pracowników Lasów Państwowych, w 

tym przede wszystkim zajmujących ww. stanowiska pracy. Przeprowadzono również szkolenia nt. 

„Programów i funduszy unijnych dla leśnictwa”.  

 

Ocena pracowników 

Wprowadzono „Wytyczne w sprawie ocen okresowych pracowników Lasów 

Państwowych”. Wdrożenie corocznej oceny pracowników poprzedzi pilotażowa ocena na terenie 

RDLP w Poznaniu, jaka zostanie dokonana jeszcze w roku bieżącym. Doświadczenia z tej oceny 

posłużą do  udoskonalenia jej zasad i następnie pełnego wdrożenia systemu ocen okresowych 

pracowników w całych Lasach Państwowych. 

 

Motywacyjne zmiany w zasadach wynagradzania 

Z dniem 1 lutego 2003 r. zlikwidowano indeksację płac - zasady automatycznego, 

corocznego, wzrostu wynagrodzeń oraz zmniejszono wysokość nagród jubileuszowych, jako 

elementów systemu wynagradzania, nie wynikających z zaangażowania i wkładu pracy pracownika 

w wykonywanie zadań służbowych. 

Wprowadzono możliwości stosowania akordowego systemu wynagradzania w zakładach 

Lasów Państwowych. 

Poprawa sytuacji ekonomicznej LP od roku 2003 pozwoliła realizować politykę wzrostu 

wynagrodzeń motywacyjnych i umożliwiła wprowadzanie corocznych podwyżek płac dla 1/3 

zatrudnionych. Zwiększano również środki na okresowe nagrody oraz pulę środków na  

wynagrodzenia młodej kadry.  

 

Uregulowanie kwestii ustalania w LP dodatków funkcyjnych 

Opracowano i wdrożono zasady ustalania dodatków funkcyjnych dla nadleśniczych            

(w 2003 r.) i leśniczych (w 2004 r.), których wysokość uzależniono od stopnia trudności 

nadleśnictwa lub leśnictwa. 
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V. SYSTEM PRAWNY 

 

Lasy Państwowe, mimo wielu prób zewnętrznych,  zdołały obronić swój dotychczasowy 

status, a przede wszystkim swój dotychczasowy system prawny.  

 

Przygotowny w roku 2003 “Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych” zakładał 

włączenie Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych. Proponowane zmiany 

doprowadziłyby do objęcia Lasów Państwowych równoczesną jurysdykcją dwóch,  w wielu 

obszarach odmiennych i sprzecznych ze sobą, reżimów prawnych. Odrzucenie tego projektu 

zapewnia  Lasom  Państwowym dalsze, pełne realizowanie zadań z uwzględnieniem ekologicznych 

i społecznych funkcji lasu. 

Zrezygnowano, w wyniku intensywnej kampanii DGLP, z nałożenia na Lasy Państwowe 

obowiązku odprowadzania 5% podatku obrotowego od przychodów z tytułu pozyskania 

drewna. Przewidywał to “Projekt ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów 

osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, z działalności rolniczej i kapitałów oraz 

przychodów z pozyskiwanego drewna” z roku 2003. Wprowadzenie nowego podatku 

spowodowałoby olbrzymi, ponad 3 - krotny wzrost publiczno - prawnych obciążeń finansowych 

Lasów Państwowych (rocznie wzrost o  kwotę ok. 300 mln zł).  

 

Lasy Państwowe, dzięki prowadzeniu akcji informacyjnej, prezentującej merytoryczne 

argumenty, zostały wyłączone z obowiązku przekazywania części swojego majątku na cele 

reprywatyzacji  dla przyznawania rekompensat osobom fizycznym, których nieruchomości i ich 

części składowe zostały przejęte przez Państwo na podstawie  aktów nacjonalizacyjnych. 

Obowiązek taki  przewidywał “Projekt ustawy o rekompensatach za przejęte przez Państwo 

nieruchomości oraz niektóre składniki mienia” z 2004 roku. Projekt ww. ustawy zakładał, iż dla 

realizacji celów ustawy Lasy Państwowe powinny przekazać część swojego majątku tj. 

nieruchomości o wartości około 100 mln zł oraz odprowadzać na rzecz „funduszu 

reprywatyzacyjnego”  5% wpływów pochodzących ze sprzedaży majątku znajdującego się w 

zarządzie  Lasów Państwowych. 

 

Wprowadzona w życie 2 marca 2004 r. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych objęła również PGL LP. Na mocy tej ustawy Lasy Państwowe obowiązane są do 

stosowania procedur ustawy przy udzielaniu zamówień publicznych bez względu na to, czy 

dysponują środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, czy wydatkują 
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środki funduszu leśnego przy zamawianiu usług, dostaw i robót budowlanych o wartości 

zamówienia przekraczającej w złotych równowartość 6000 EURO. Wdrożenie tej ustawy w      

PGL LP było trudnym zadaniem ze względu na bardzo krótki okres czasu, a także wcześniej 

określoną strategię Lasów Państwowych wypracowaną  wobec sektora usług leśnych.  

 Nakreślono plan wdrożenia ustawy, w ramach którego powołano grupę roboczą w celu 

sformułowania problemów jednostek organizacyjnych LP wynikających z uregulowań, jakie wnosi 

ustawa Prawo zamówień publicznych. Wprowadzono zmiany organizacyjne w strukturach LP:       

w DGLP w pionie Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Marketingu, Organizacji i Rozwoju 

powołano Zespół ds. zamówień publicznych oraz stworzono samodzielne  stanowiska pracy w 

rdLP.  

W ramach wdrożenia ustawy Prawo zamówień publicznych zorganizowano szereg 

szkoleń dla jednostek organizacyjnych LP z udziałem przedstawicieli Urzędu Zamówień 

Publicznych. 

Opracowano “Przewodnik. Zamówienia Publiczne w jednostkach organizacyjnych LP”, 

zawierający wiele praktycznych wskazówek dotyczących organizowania postępowań o zamówienia 

publiczne oraz wzorcowe dokumenty przetargowe usprawniające prace jednostek w omawianym 

zakresie.  

Utworzono stronę internetową dotyczącą zamówień publicznych, na której znajdują się 

aktualne przepisy, wzory dokumentów przetargowych i druków zamówień publicznych oraz opinie 

i interpretacje prawne.  

    

 Przy udziale Lasów Państwowych doprowadzono do nowelizacji ustawy o lasach.  

Nowelizacja ustawy dotyczyła przede wszystkim: 

•  uporządkowania zagadnień związanych z wykonywaniem wielkoobszarowej inwentaryzacji 

lasów, która stanowi źródło wiedzy o wielkości zasobów leśnych wszystkich własności, ich 

stanie i dynamice zmian,   

•  podniesienia jakości planów urządzenia lasu m.in poprzez zaostrzenie kryteriów, jakie muszą 

spełniać podmioty wykonujące plany urządzenia lasu, 

•  wprowadzenia dodatkowego trybu sprzedaży nieruchomości tj. sprzedaży w drodze negocjacji 

cenowej,  

•  umożliwienia wydzierżawiania nie tylko lasów, ale także innych nieruchomości pozostających 

w zarządzie Lasów Państwowych, czasowo nieprzydatnych dla gospodarki leśnej, 
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•  uporządkowania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na warunkach preferencyjnych i 

dostosowania zasady obniżki ceny rynkowej sprzedawanych lokali mieszkalnych do ogólnych 

zasad, stosowanych przy sprzedaży zakładowych lokali mieszkalnych będących własnością 

Skarbu Państwa,   

•   wydzielenia  z funduszu leśnego części środków i przeznaczenia ich na fundusz stabilizacji, 

którego celem jest zapewnienie środków na likwidację skutków klęsk żywiołowych, usuwanie 

nadzwyczajnych zagrożeń dla lasów w ramach długookresowego cyklu produkcji leśnej.  

 

Lasy Państwowe uzyskały status producentów rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, a co za tym idzie nabyły prawo do ubiegania się o przyznanie 

płatności bezpośrednich do posiadanych gruntów rolnych na takich samych zasadach jak inni 

producenci rolni. W roku 2004 Lasy Państwowe otrzymały z tego tytułu kwotę ok. 5 mln  zł. 

 

W latach 2002-2004 przygotowano Regionalne Programy Operacyjne PLP, które są 

opracowaniami identyfikującymi obecne problemy przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne trwale 

zrównoważonej gospodarki leśnej oraz prognozą   rozwoju sektora leśnego do roku 2010 i w dalszej 

perspektywie do roku 2025 i 2050. Regionalne Programy Operacyjne stały się podstawą 

opracowania Narodowego Programu Leśnego (NPL). 

Włączenie wybranych elementów NPL do Narodowego Planu Rozwoju  na lata              

2007 – 2013 będzie jednym z elementów warunkujących harmonijny rozwój naszego kraju. 

Wielkości (wskaźniki) zawarte w NPL dla okresu 2002 – 2010 zostały ustalone w wyniku szerokich 

konsultacji społecznych. Powinno to wpłynąć na wzrost znaczenia i akceptację planowanych 

kierunków rozwoju lasów i gospodarki leśnej w naszym kraju.  
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VI. PROMOCJA I  EDUKACJA 

 

Edukacja leśna społeczeństwa 

Edukacja leśna stała się jednym z ważniejszych obszarów działalności Lasów 

Państwowych. Stały rozwój bazy edukacyjnej, szkolenia dla osób prowadzących edukację, 

realizowane wspólnie ze szkołami programy edukacyjne przynoszą wymierne efekty, ale też 

pochłaniają znaczne fundusze. 

W edukacji leśnej społeczeństwa Lasy Państwowe wykorzystują blisko 2 tysiące różnych 

obiektów. Są to ośrodki edukacji przyrodniczo - leśnej (27), izby leśne (125), rozpowszechniające 

się w ostatnich latach „Zielone klasy” (133). Największym powodzeniem cieszą się wśród 

uczestników edukacji leśne ścieżki edukacyjne - na koniec 2004 roku było ich 601                  

(w 2002 r. - 380). Ścieżki edukacyjne w Lasach Państwowych odwiedza rocznie ok. 1,5 mln osób. 

Wykorzystuje się także naturalne obiekty leśne : rezerwaty przyrody , obiekty gospodarcze, szkółki 

leśne, drzewostany nasienne, obiekty małej retencji, parki i ogrody dendrologiczne. 

W 2004 r. przeprowadzono ponad 11 tys. lekcji terenowych - najpopularniejszej formy 

edukacji w Lasach Państwowych. Uczestniczyło w nich prawie 400 tys. osób. Leśnicy prowadzili 

lekcje w szkołach (ok. 5 tys.), przeprowadzali konkursy (1,2 tys.) i wygłaszali prelekcje, 

zorganizowali 2,6 tys. akcji i imprez edukacyjnych na terenach leśnych. 

W latach 2001-2005 prowadzono także działalność edukacyjną poprzez organizację  

warsztatów dla Liderów ds. Edukacji Leśnej w LP, współorganizację konkursów wiedzy o lesie 

(Leśne Gimnazjum, Zielone Dyplomy, Mój Las) oraz imprez o charakterze turystyczno sportowym. 

Działania edukacyjne i promocyjne były prowadzone również na szczeblu regionalnych 

dyrekcji Lasów Państwowych. 

 

Działalność medialna  prowadzona jest przez Centrum Informacyjne Lasów    

Państwowych oraz rzecznika prasowego DGLP.  

Od stycznia 2001 r. witryna internetowa Lasów Państwowych prowadzona jest przez 

Centrum Informacyjne LP. Strona cieszy się coraz większą popularnością wśród internautów, stając 

się jednym z podstawowych źródeł informacji o Lasach Państwowych dla społeczeństwa. 

Odwiedzalność strony LP rosła od ok. 2 tys. odwiedzin miesięcznie w lipcu 2001 roku (początek 

archiwizacji statystyk odwiedzin) do blisko 40 tys. odwiedzin miesięcznie pod koniec 2004 roku i 

niemal 50 tys. obecnie. 
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Przełomowym momentem było uruchomienie nowej wersji witryny Lasów Państwowych 

(17 marca 2004 r.), które znacznie zwiększyło zainteresowanie i wykorzystanie strony 

www.lp.gov.pl  zarówno przez leśników  jak i osoby spoza LP.  

W planach redakcji Internetu są m.in. elektroniczna baza teleadresowa Lasów Państwowych, 

serwis poświęcony Leśnym Kompleksom Promocyjnym, prezentacja bazy turystycznej LP, serwis 

edukacyjny, serwis dla właścicieli lasów prywatnych i zakładów usług leśnych. 

 

Wydawnictwa periodyczne – prasa leśna (miesięczniki)  

„Głos Lasu” - nakład 6000 - 7000 egz. 

„Echa Leśne” - nakład 4000 - 5500 egz. 

„Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych” - nakład 1800 egz. 

Uzyskano również  dofinansowanie z NFOŚiGW 

2003 rok – Głos Lasu: 95 tys. zł, Echa Leśne 90 tys. zł 

2004 rok – Echa Leśne: 128 tys. zł 

2005 rok – Głos Lasu: 115 tys. zł 

Dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW w 2003 i 2004 roku około 700 egz. Ech Leśnych 

otrzymały bezpłatnie szkoły wskazane przez Kuratoria Oświaty i Zarządy Okręgowe LOP. 

Od 2005 r. ok. 200 egz. Ech Leśnych otrzymują bezpłatnie szkoły, które wypełniły i odesłały do 

CILP ankietę. 

Wydawnictwa nieperiodyczne: 

2001 rok – 9 pozycji wydawniczych 

2002 rok – 10 pozycji wydawniczych 

2003 rok – 17 pozycji wydawniczych 

2004 rok – 23 pozycje wydawnicze 

2005 rok – do września: 13 pozycji wydawniczych, w przygotowaniu 16 pozycji wydawniczych. 

 Od lutego 2005 roku uruchomiono sklep internetowy z wydawnictwami CILP 

http://www.lp.gov.pl/wydawnictwa. W ciągu I –go półrocza sprzedano ponad 400 pozycji 

wydawniczych. 

 

http://www.lp.gov.pl/
http://www.lp.gov.pl/wydawnictwa
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Działalność promocyjna prowadzona jest poprzez: 

programy telewizyjne  

•  „Co w lesie piszczy”/”Prosto z lasu”  - od czerwca 2002, pr. 3 TVP, co 2 tyg.,  

•  „Lasy i Ludzie”     - od grudnia 2002, pr. 1 TVP, co 2 tyg.,  

•  „Echa Lasu”    -  od września 2003, Polsat 2, co 2 tyg.. 

•  „Polskie lasy w leśnej unii”              -  wrzesień 2003, TVP 3, kwiecień-maj 2004, TVP 1,                       

•  „Podróże Kulinarne Roberta Makłowicza” – 2003 r., dwa odc. promujące  dziczyznę w  TVP 2 

•  „Grzybobranie” – program rozrywkowy - wrzesień 2003 r., retransmisja TVP 2 

•  „Oblicza lasu”    - czerwiec 2004, trzy reportaże  w TVP 1 

W przygotowaniu jest film o Adamie Lorecie. 

programy radiowe 

•  Współpraca z programem 1 Polskiego Radia  

•  Świat przyrody – cotygodniowy cykl audycji emitowanych w  ponad  20 lokalnych stacjach 

radiowych – od marca 2003 roku 

•  Leśne Kompleksy Promocyjne – cykl 13 audycji emitowanych w  pr. 1 PR: Sygnały Dnia, Z 

Kraju i ze Świata, Z Pierwszej Ręki, czerwiec – wrzesień 2004 r. 

•  Puls Ziemi - magazyn ekologiczny, Radio Olsztyn S.A. –  44 odcinki  2004/2005 

 

artykuły i reklama w prasie zewnętrznej 

Cykliczne artykuły i publikacje dotyczące lasów i leśnictwa ukazywały się w następujących 

tytułach: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Przyroda Polska, Eko Rolnik, Nowe Życie 

Gospodarcze, Przemysł Drzewny, EKO i MY, Środowisko,  Eko Medium, Biznes i Ekologia, 

Przegląd Techniczny, Welcome to Warsaw & Poland. 

 

Konferencje, targi, imprezy turystyczno – sportowe i inne 

Zorganizowano konferencje: “Polskie lasy i leśnictwo w Europie” wspólnie z 

Uniwersytetem Jagiellońskim i „Społeczny wymiar lasów” wspólnie z Uniwersytetem 

Warszawskim. Celem tych konferencji było zaangażowanie w rozważania nad kierunkami rozwoju 

państwowej gospodarki leśnej przedstawicieli szerokiego spektrum społecznego: środowiska 

akademickiego, Sejmu, Senatu, głównych sił politycznych, organizacji rządowych i 

pozarządowych.  
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Zorganizowano również konferencję “10 lat LKP”, a także imprezy cykliczne:  Dni Lasu, 

Dzień Ziemi, Pielgrzymka na Jasną Górę. Uczestniczono w targach: Poleko, Polagra,  leśnych w 

Tucholi, Rogowie i Kielcach oraz Hubertus.   

Współpracowano z: Ligą Ochrony Przyrody, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych 

RP, Sejmową Komisją Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Związkiem Harcerstwa 

Polskiego oraz z licznymi szkołami. 

Od 2002 roku prowadzono, poprzez Sopocką Pracownię Badań Społecznych, badania opinii 

publicznej na tematy związane z działalnością Lasów Państwowych jako firmy i poziomu 

kompetencji leśników. W pierwszym badaniu 53% respondentów oceniło LP jako „dobrą firmę”, w 

2003 roku liczba pozytywnych ocen zwiększyła się do 66%,  a w 2004 do 71%. 98% respondentów 

uznało leśników za kompetentnych i znających swoją pracę. 

 

80 – lecie Lasów Państwowych 

 Rok 2004 był rokiem obchodów jubileuszu 80 – lecia Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe. Centralne uroczystości odbyły sie w dniu 19 czerwca  w Filharmonii 

Narodowej z udziałem Prezydenta RP, przedstawicieli Rządu, Sejmu, Senatu, Episkopatu, leśników 

z całej Polski oraz zaproszonych gości. Z okazji tego Jubileuszu na Polach Mokotowskich w 

Warszawie zorganizowany został festyn, w którym uczestniczyło ok. 35 tys. osób. Jubileusz był 

okazją do uhonorowania zasłużonych pracowników Lasów Państwowych odznaczeniami 

państwowymi i resortowymi. 
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VII. INNE ZAGADNIENIA 

 
 

Straż Leśna 

Opracowano Instrukcję ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym. Została  ona 

wprowadzona w życie zarządzeniem Nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 

9.09.2004 r., określając zadania oraz zasady postępowania nadleśnictw i regionalnych dyrekcji 

Lasów Państwowych, a także obowiązki pracowników tych jednostek organizacyjnych w zakresie 

ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym. 

Opracowano Instrukcję w sprawie szczegółowych zasad posiadania broni przez PGL LP 

oraz sprawowania nadzoru nad gospodarką bronią, będącą w dyspozycji Straży Leśnej oraz 

Instrukcję w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej 

bojowej przez Straż Leśną. Instrukcje te zostały wprowadzone w życie zarządzeniem Nr 45 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  z dnia 8.07.2004 r. 

Wdrożono w życie zapisy ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i 

przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym                  

(Dz. U. Nr 110, poz.1189, z późn. zm.) w części dot. Lasów Państwowych. W tym zakresie DGLP 

współpracuje z Komendą Główną Policji oraz z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych 

(KCIK). 

 

Inspekcja Lasów Państwowych 

 Zarządzeniem Nr 45 z dnia 24 maja 2002 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 

przekazał dyrektorom  rdLP obowiązek przeprowadzania kontroli problemowych, sprawdzających i 

doraźnych w nadleśnictwach i zakładach o zasięgu regionalnym oraz kontroli kompleksowych w 

tych zakładach. 

W gestii Dyrektora Generalnego LP pozostał obowiązek przeprowadzania kontroli 

kompleksowych w rdLP, nadleśnictwach i zakładach o zasięgu krajowym, a także kontroli 

problemowych obejmujących swym zasięgiem jednostki organizacyjne z dwóch lub więcej rdLP.  

Zmniejszono zatrudnienie w regionach inspekcyjnych  z 105 do 63 osób, głównie poprzez 

alokację części osób i środków finansowych do rdLP.  

Dokonano zmian w tematyce kompleksowej kontroli nadleśnictw, dostosowując ją  do 

aktualnych potrzeb, a następnie dokonano zmiany obowiązującego od 12.12.1996 r. zarządzenia 

Dyrektora Generalnego LP w sprawie oceny funkcjonowania i działalności gospodarczej 
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nadleśnictwa na podstawie dokumentów z przeprowadzonej kontroli kompleksowej (zarządzenie Nr 

71 z dnia   1 lipca 2003 r. oraz Nr 37 z dnia 6 maja 2005 r.).  

W 2004 roku Najwyższa Izba Kontroli  przeprowadziła kontrolę w jednostkach 

organizacyjnych LP w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym w 

zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w latach 2000 – 2003, 

oceniając pozytywnie działalność Lasów Państwowych w tym zakresie. 

W 2005 roku NIK przeprowadziła kontrolę w jednostkach organizacyjnych LP w 

zakresie pozyskania i sprzedaży drewna w latach 2002 – 2004, oceniając pozytywnie 

działalność Lasów Państwowych w tym zakresie. 

 

Porozumienia Lasów Państwowych z instytucjami zewnętrznymi 

•  Porozumienie z dnia 29.07.2004 r. zawarte pomiędzy Lasami Państwowymi a Związkiem 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej  w sprawie współpracy na rzecz 

ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych. 

•  Porozumienie z dnia 4.04.2005 r. o współpracy zawarte pomiędzy Lasami   Państwowymi a 

Zarządem Głównym Ligi Ochrony Przyrody. 

•  Porozumienie z dnia 4.09.2005 r. zawarte pomiędzy Lasami Państwowymi a Związkiem 

Harcerstwa  Polskiego o współpracy.  

•  Porozumienie z roku 2004 pomiędzy Lasami Państwowymi a Ministrem Obrony Narodowej o 

warunkach użytkowania lasów, gruntów i innych nieruchomości na potrzeby związane z 

obronnością i bezpieczeństwem państwa. 

•  Porozumienie z 2004 roku pomiędzy Lasami Państwowymi a Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad. Zgodnie z tym porozumieniem nadleśniczy lub dyrektor regionalnej 

dyrekcji Lasów Państwowych zostanie powiadomiony z trzymiesięcznym wyprzedzeniem o 

zamiarze przekazania gruntów wykonawcy (inwestorowi) lub koncesjonariuszowi. W tym 

okresie nadleśnictwo będzie mogło pozyskać drewno. 

•  Porozumienie o współpracy partnerskiej z dnia 28.09.2005 r. zawarte pomiędzy Lasami 

Państwowymi a Leśnym Zakładem Doświadczalnym Siemianice Akademii Rolniczej im. 

Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu i utworzonym w jego ramach Centrum Kształcenia 

Przedsiębiorców Leśnych oraz Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Leśnych im. 

Mieczysława Wierzbickiego w Gołuchowie.  

•  Umowa ramowa z dnia 23.08.2005 r. pomiędzy Lasami Państwowymi a Polskimi Sieciami 

Elektroenergetycznymi S.A. w Warszawie ustalająca warunki i zasady w zakresie utrzymania i 
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eksploatacji przez PSE linii elektroenergetycznych na gruntach zarządzanych przez Lasy 

Państwowe. Wpływy z tytułu umowy szacuje się na 4,2 mln zł rocznie. Umowa ta stanowi 

również pierwowzór dla negocjacji nadleśniczych z właścicielami innych linii 

elektroenergetycznych, zlokalizowanych na gruntach pozostających w zarządzie Lasów 

Państwowych.  

•  Umowa z dnia 6.11.2002 r. podpisana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w 

imieniu 29 nadleśniczych (nadleśniczych 6 RDLP), z Przedsiębiorstwem Eksploatacji 

Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. w Płocku w sprawie korzystania przez PERN z 

gruntów pod istniejącymi rurociągami naftowymi oraz pod budowę nowych rurociągów i 

związanych z nimi linii światłowodowych. Na podstawie  tej umowy PERN zapłacił 

jednorazową kwotę oraz zobowiązał się do płacenia opłaty rocznej z tytułu utrzymania 

istniejących oraz budowy i utrzymania nowych rurociągów. 

•  Umowa o współpracy z dnia 23.02.2004 r. zawarta pomiędzy Lasami Państwowymi a 

Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Państwowym Spółką Akcyjną w Warszawie, 

określająca jednolite zasady współpracy w zakresie otwarcia i prowadzenia rachunku 

bankowego DGLP oraz regionalnych dyrekcji LP, nadleśnictw i innych jednostek 

organizacyjnych LP. 

•  Porozumienie o współpracy handlowej z dnia 23.12.2003 r. zawarte pomiędzy Lasami 

Państwowymi a Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna w sprawie ramowych 

warunków kompleksowej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych LP. 

•  Umowa ramowa z dnia 24.022004 r. zawarta pomiędzy Lasami Państwowymi a Bankiem 

Ochrony    Środowiska SA w sprawie współpracy w zakresie świadczeń usług bankowych. 

•  Porozumienie z dnia 8.12.2004 r. zawarte pomiędzy Lasami Państwowymi a Towarzystwem 

Ubezpieczeń Alianz Życie Polska Spółka Akcyjna w sprawie możliwości przystąpienia do 

programu ubezpieczeniowego, obejmującego grupowe ubezpieczenie na życie. Umowy 

grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Lasów Państwowych  zawierane będą przez  

poszczególne jednostki organizacyjne LP. 

•  Porozumienie z dnia 8.12.2004 r. zawarte pomiędzy Lasami Państwowymi a Powszechnym 

Zakładem Ubezpieczeń na Życie SA w sprawie ujednolicenia warunków umów ubezpieczenia, 

funkcjonujących w jednostkach organizacyjnych LP. 

•  Porozumienie z Towarzystwem Przyjaciół Lasu o współpracy. 

Niezależnie od wyżej wymienionych – porozumienia o współpracy zawierali również 

dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, np. z komendantami wojewódzkimi Policji, 
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szefami wojewódzkich sztabów wojskowych, komendantami Straży Granicznej, wojewódzkimi 

inspektorami transportu samochodowego, organizacjami ekologicznymi. 

 

Współpraca Lasów Państwowych z zagranicą   

Kontynuowano tradycyjne formy i kierunki geograficzne współpracy, a także podjęto nowe 

działania związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (okres przedakcesyjny i 

poakcesyjny). Do  ważniejszych rezultatów tej współpracy należy zaliczyć podjęcie inicjatywy 

benchmarkingu (porównywania wybranych parametrów) europejskich organizacji Lasów 

Państwowych oraz powołanie Stowarzyszenia Organizacji Lasów Państwowych z siedzibą w 

Brukseli, mającego promować sprawy leśnictwa na forum Unii Europejskiej.  

 

•  Kontynuowano wieloletnią współpracę z Finlandią i Austrią. Na posiedzeniach Grup Roboczych 

omawiano sytuację leśnictwa na poziomie krajowym i europejskim oraz oceniano współpracę  w 

upływających 2 latach i uzgadniano program wymiany specjalistów na kolejne dwa lata.  

•  Kolejne Konferencje Dyrektorów Generalnych Lasów Państwowych krajów Europy Środkowej 

odbywały się w: Chorwacji, Słowacji, Czechach i Polsce. Omawiano następujące kwestie: 

systemu organizacyjno-prawnego funkcjonowania leśnictwa, w tym finansowania leśnictwa i 

prognozy kierunku zmian organizacyjnych, aktualnej sytuacji na rynku drzewnym i realizacji 

programu Natura 2000 na terenie lasów państwowych oraz wpływu UE na gospodarkę krajów 

wstępujących. Strony przyjęły wspólne stanowisko w odniesieniu do poszczególnych zagadnień.  

•  Przedstawiciele LP uczestniczyli w corocznych konferencjach Europejskich Organizacji  LP –  

w trakcie ostatniej konferencji organizowanej na Łotwie w 2005 r.  sfinalizowano inicjatywy: 

założenia Stowarzyszenia Organizacji LP z siedzibą w Brukseli i wykonania benchmarkingu 

organizacji Lasów Państwowych w Europie.  

•  W ramach delegacji Ministerstwa Środowiska reprezentanci LP brali m. in. udział w  

spotkaniach z przedstawicielami administracji leśnej Słowacji i Białorusi,  dotyczących 

współpracy dwustronnej. 

•  Na prośbę partnerów zagranicznych zainteresowanych organizacją polskiego leśnictwa 

zorganizowano wizyty studialne m.in. dla przedstawicieli:  Parlamentu Federalnego Niemiec, 

Autonomicznej Republiki Komi, Ukrainy, Iranu, Kirgizji, Chin, Litwy i Kazachstanu.  

•  Delegacja Lasów Państwowych uczestniczyła w spotkaniach z kierownictwem lasów 

państwowych: Ukrainy (2005), Białorusi (2005, 2004 i 2003), Szwecji (2004), Słowacji (2002) 

nt. aktualnej sytuacji leśnictwa w poszczególnych krajach i na obszarze Unii Europejskiej.  
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•  Na zaproszenie Prezydencji Greckiej, Włoskiej i Wielkiej Brytanii uczestniczono w spotkaniach 

dyrektorów generalnych lasów w krajach UE.  

•  Przedstawiciele LP uczestniczyli w konsultacjach technicznych w zakresie leśnego materiału 

rozmnożeniowego i ochrony lasu w okresie przed akcesją do UE.  

•  Lasy Państwowe współuczestniczą w pracach Jednostki Łącznikowej Ministerialnego Procesu 

Ochrony Lasów w Europie.  

•  Przedstawiciele Lasów Państwowych uczestniczyli w konferencjach i spotkaniach 

międzynarodowych dotyczących różnych aspektów leśnictwa, w tym w XXIII Kongresie 

IUFRO i XII Światowym Kongresie Leśnictwa. 

Współpraca LP z zagranicą była prowadzona również przez regionalne dyrekcje LP. 
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IX. UWAGI  NA  PRZYSZŁOŚĆ 

 

W ciągu 80 lat działalności w różnych okresach historycznych, różnych systemach 

społeczno – gospodarczych i w zmieniających się warunkach klimatycznych i przyrodniczych, Lasy 

Państwowe zawsze kierowały się zasadami utrzymania i powiększania zasobów leśnych Polski, ich 

ochroną oraz samowystarczalnością finansową. 

Te pryncypia, obowiązujące również obecnie, realizowane były w ostatnich latach z 

powodzeniem, o czym świadczy niniejsze opracowanie. 

Zmieniające się warunki zewnętrzne zmuszają do określenia działań, jakie należy podjąć w 

najbliższej przyszłości, by dobry stan polskich lasów i dobrą kondycję PGL Lasy Państwowe 

utrzymać jak najdłużej. 

Członkostwo w Unii Europejskiej stwarza nowe warunki rozwoju Polski, a przez to i 

leśnictwa. Zmusza do zabiegania o fundusze, zwłaszcza przeznaczane na rozwój terenów wiejskich 

i  do dostosowania prawa i praktyki leśnej do wymogów unijnych.  

Gospodarka rynkowa stawia uczestnikom gry rynkowej wysokie wymagania. Sprawne 

zarządzanie może być realizowane przez ludzi  dobrze wykształconych. Podnoszenie kwalifikacji   

i szkolenia to warunek osiągania dobrych wyników przez całą organizację. Lasy Państwowe 

uczyniły już wiele w tej materii, pozostaje jednak równie wiele do zrobienia. System oceny 

pracowników, wyłanianie najlepszych, obsadzanie stanowisk kierowniczych, określenie ścieżek 

kariery, to tylko niektóre z oczekujących na rozwiązanie problemów. 

Niezmiernie ważną dla utrzymania zasady samofinansowania będzie stała troska o 

utrzymywanie kosztów na odpowiednim poziomie , szczególnie w okresach niskich dochodów ze 

sprzedaży .  

Należy liczyć się z próbami zmiany formy organizacyjno - prawnej LP, a być może również 

z próbami prywatyzacji. Problem ten może wrócić wraz z kolejną wersją ustawy reprywatyzacyjnej. 

Zapobiec takim projektom można jedynie przez polityczne i społeczne poparcie dla państwowej 

własności lasów, przez powszechną akceptację funkcjonowania Lasów Państwowych. Dlatego tak 

ważna jest edukacja leśna prowadzona przez leśników i  praca nad pozytywnym wizerunkiem 

naszej organizacji.  

Równie istotne jest kształtowanie poprawnych relacji z przemysłem drzewnym, 

wymagające od Lasów Państwowych dużej elastyczności i umiejętności współpracy z klientami. 

Kontynuować należy ideę budowy silnego sektora leśno – drzewnego, tworząc powiązania 

kooperacyjno – logistyczne z przemysłem drzewnym. 
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Projekt Natura 2000 jest wielkim wyzwaniem dla polskiego leśnictwa mogącym wykazać 

dorobek polskiej gospodarki leśnej w dziedzinie ochrony zasobów przyrody. Może jednak 

prowadzić również do konfliktów z organizacjami pozarządowymi, albo ograniczać gospodarkę 

leśną na wielkich obszarach. Tworzenie i zarządzanie siecią Natura 2000 będzie wymagało od 

Lasów Państwowych i od leśników wiedzy, zdolności przekonywania, a także umiejętności 

kompromisu. 

Zmiany klimatyczne wpływające na ustępowanie jednych i ekspansję innych gatunków 

drzew, powodujące zamieranie drzewostanów i spadek poziomu wód, wymuszać będą w 

przyszłości stosowne zmiany obowiązujących dzisiaj zasad prowadzenia gospodarki leśnej. 

Przed Lasami Państwowymi staną z pewnością także inne,  nieznane jeszcze dziś wyzwania.  

W ostatnich latach dzięki szerokiemu spektrum działań edukacyjnych, promocyjnych, 

ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych, stworzono solidne podstawy, by z tymi wyzwaniami 

skutecznie się zmierzyć, a 80 - letnia historia naszej organizacji pozwala patrzyć w przyszłość 

optymistycznie. 

 

Darzbór 
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Załącznik nr 1. 

Powierzchnia leśna Lasów Państwowych 1995-2004 
prognoza 2005 
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Załącznik nr 2.  
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Załącznik nr 3.   
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Załącznik nr 4. 
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Załącznik nr 5.  
 

ZAGOSPODAROWANIE LASU 
W  LASACH PAŃSTWOWYCH w latach 2001 - 2004, plan 2005 

Lp Wyszczególnienie Jedn.         plan 
    miary 2001 2002 2003 2004 2005 
              zasadniczy 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Odnowienia i zalesienia             
  OGÓŁEM ha 61177 51432 55349 66312 59263 

  w tym:             
   - odnowienia naturalne ha 3883 3711 3319 4178 3243 
   - zalesienia  ha 11395 9703 9195 9679 6047 
   - przebudowa (emisje) ha 9104 5740 8006 8700 7826 
2 Poprawki i uzupełnienia ha 11472 7679 6864 7646 6263 
3 Pielęgnowanie lasu             

  OGÓŁEM ha 299533 224515 260669 306315 300245 
  w tym:              
  wprowadzanie podszytów ha 7542 3912 3681 4258 3230 
  pielęgnowanie upraw          
  leśnych w wieku do 10 lat ha 202995 163823 176643 208787 211844 
  w tym: pielęgn.gleby ha 142221 118801 113327 135039 149973 
  CW ha 60774 45022 63316 73748 61871 
  pielęgnowanie młodników CP ha 80959 54130 77764 90955 82718 
  trzebieże wczesne TW II kl.w. ha 189334 169379 154808 175066 165973 
 
Załącznik nr 6. 
 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRZECIWPOŻAROWEJ 
W LASACH PAŃSTWOWYCH W LATACH 2002-2004
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Załącznik nr 7. 
 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRZECIWPOŻAROWEJ 
W LASACH PAŃSTWOWYCH W LATACH 2002-2004
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Załącznik nr 9.  
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Załącznik nr 10. 
 

Restrukturyzacja zatrudnienia w Lasach Państwowych w latach 2001-2005
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Załącznik nr 11.  
 
 

Sprzedaż mieszkań 1997 - 2004
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Załącznik nr 12.  
 
Zaawansowanie sprzedaży zbędnych mieszkań wg RDLP  

       

RDLP 

planowana 
sprzedaż 
mieszkań 

zrealizowana 
sprzedaż 
mieszkań 

% 
zawansowania  

Wrocław 4278 2907 68  
Szczecin 4061 3099 76  
Olsztyn 3996 3443 86  
Szczecinek 3858 3685 96  
Katowice 2771 2246 81  
Toruń 2627 2261 86  
Białystok 2374 1962 83  
Zielona Góra 2182 1856 85  
Piła 2010 1782 89  
Gdańsk 1753 1159 66  
Krosno 1665 1520 91  
Poznań 1631 1502 92  
Radom 928 703 76  
Łódź 877 595 68  
Lublin 766 561 73  
Warszawa 530 304 57  
Kraków 404 317 78  
OGÓŁEM LP 36711 29902 81  
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Załącznik nr 13.  
 

Wielkość sprzedaży w LP w tys. m3
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Załącznik nr 14. 
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Załącznik nr 15. 
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Załącznik nr 16. 
 
 
 
Bilans zamknięcia  w latach 2000 – 2004 w Lasach Państwowych 
 
Wyszczególnienie 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 
Fundusz leśny 
stan na BZ 31 
grudnia, po 
badaniu bilansu 
(w tys. zł) 
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Załącznik nr 17. 
 

 
 
Załącznik nr 18. 
 

 



 

 42

 
Załącznik nr 19. 
 

Ogółem nakłady poniesione w LP na budowę nowych, modernizację i remonty obiektów 
infrastruktury leśnej w latach 2001-2005
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Załącznik nr 20.  
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Nakłady poniesione przez Lasy Państwowe na modernizacje i remonty infrastruktury leśnej 
 w latach 2001-2005
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Nakłady na aktywa trwałe rzeczowe w budowie   poniesione przez Lasy Państwowe 
w latach 2001-2005 
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Nakłady poniesione przez Lasy Państwowe na infrastrukturę leśną i zakupy w latach 2001-2005 
(dane w tys. zł) 
 
Lp. Wyszczególnienie 2001 2002 2003 2004 Planowane 

w 2005 r. 
Ogółem 
2001-2005 

1. Aktywa trwałe 
rzeczowe 

75 774,6 22 482,5 51 885,5 129 841,9 199 442,5 478 834,9 

2. Modernizacja 
 

66 660,6 20 547,8 61 099,5 147 597,4 207 857,3 503 658,7 

3. Remonty 
 

79 464,2 48 850,9 83 419,7 154 865,0 148 394,2 514 799,5 

RAZEM 
 

221 899,4 91 881,2 196 374,7 432 304,3 555 424,0 1 497 293,1
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