
 

 

LASY W ŚRODOWISKU 
czyli 

skąd przychodzi, gdzie jest  i dokąd 

zmierza polskie leśnictwo 

 
 

Kazimierz Rykowski 





ŚRODOWISKO ? 

całokształt ożywionych i nieożywionych składników 
przyrody, ściśle ze sobą powiązanych, ukształtowanych 
przez naturę, jak i w wyniku działalności człowieka, które 
towarzyszą wszelkim formom życia. 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl  

 

•     budowa geologiczna 

•     rzeźba terenu 

•     klimat 

•     stosunki wodne 

•     gleba 

•     organizmy żywe. 
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LAS ? 

Wg J.J. Karpińskiego:            

lasem jest dynamiczny twór 
przyrody, w którym są 
zespolone w  niepodzielną 
całość układem zależności, 
powiązań i wzajemnych 
wpływów: określona 
roślinność, z przeważającym 
udziałem form drzewiastych, 
związanych z nimi zwierzętami 
oraz wykorzystywane przez 
rośliny i zwierzęta podłoże 
geologiczne, gleba, woda i 
klimat. 

Ustawa o lasach, 1991,  Art. 3.: 

Lasem w rozumieniu ustawy jest 
grunt: o zwartej powierzchni co 
najmniej 0,10 ha, pokryty 
roślinnością leśną (uprawami 
leśnymi) – drzewami  i krzewami  
oraz  runem  leśnym (…) 
przeznaczony do produkcji 
leśnej (…).  







Wartość środowiskowa 

• Recykling materii                        361 
• Regulacja klimatu                       141 
• Surowce/drewno                        138 
• Ochrona przed erozją                  96 
• Oczyszczanie środowiska           87 
• Rekreacja                                      66 
• Produkcja żywności                    43 
• Zasoby genowe                           16 
• Wartość glebotwórcza                10 
• Dostawa wody                               3 
• Regulacja zakłóceń                       2 
• Regulacja obiegu wody                2 
• Ochrona biologiczna                    2 
• Wartości kulturowe/estetyczne/ 
      duchowe                                        2 

 
• Razem                                         969 

USD/ha/rok 
 

Wg: Costanza i in., 1997 

 

Wartość rekreacyjna 
Puszczy Białowieskiej to 
27-krotnie więcej od 
średnich korzyści 
ekonomicznych 
generowanych przez 
Nadleśnictwo Białowieża 
w tym okresie.  
 

 

Wg: M. Giergiczny, „Ekonomia i 
Środowisko” 2009, nr 36, s. 116–128 











…gdybyśmy chcieli 

mówić o środowisku 

bez lasów, to nie 

byłoby o czym 

mówić… 



Skąd 

przychodzimy?  



Pierwsza ofiara czy Pierwszy 

budowniczy cywilizacji? 



• 1185  - pierwsze regulacje 

użytkowania lasów 

• 1347 – Statut Wiślicki 



„Gdzie pojrzę, wszędy rąbią: 
albo buk do huty, albo 

sośnią  na smołę, albo dąb 
na szkuty” 

 
Jan Kochanowski: „Satyr albo dziki mąż”, 1564 



„właściciele lasów są w mylnym 
mniemaniu, że lasy są 

niewyczerpalnym źródłem, z 
którego bez umiaru czerpać można 

i żadnego starania nie  
potrzebują” 

 
Ks. Krzysztof Kluk: „O drzewach, ziołach dzikich, 
lasach etc.”, 1778 



„obywatele żadnego 
umiarkowania w wyrąbywaniu 

lasów nie zachowują, lecz 
zachęceni zyskiem własne lasy 

pustoszą” 
 

Stanisław August Poniatowski, Uniwersał 
względem borów (…), 1778 



„las ochronny” 
Pojęcie wprowadzono w 1832 w zaborze 

austriackim: 

„Las położony na stromym zboczu, 
na brzegu wód, lub na gruncie 
mogącym po wycięciu drzew, 
zamienić się w lotny piasek,.” 

 



Hans Carl von Carlovitz, 1713: „Sylvicultura 
oeconomica”:  

„o wieloużytkowości lasów, o pięknie i wartościach 
estetycznych, o „produktach i usługach 
niedrzewnych”, o „wartościach niematerialnych”.  

H.C. Carlowitz był twórcą pojęcia 
trwałego/zrównoważonego rozwoju, (die 
Nachhaltigkeit): z lasu należy wycinać nie więcej 
drewna niż przyrasta). 

Miało to miejsce prawie 300 lat przed  pojawieniem 
się w Raporcie Komisji Brundtland (1986) i w 
Agendzie 21 z Rio de Janeiro (1992), koncepcji  
sustainable development.  
 



Deterministyczny model lasu normalnego 
ład przestrzenny i czasowy, trwałość użytkowania 

Hundeshagen,1826 



1918-1939 

Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej: 

1924 – o statucie „Polskie Lasy Państwowe” 

1924 – o administracji lasów państwowych 

1928 – o zagospodarowaniu lasów       

  państwowych 

1936 – o państwowym gospodarstwie leśnym 



1918-1939 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 

1924 r.: (1) „Gospodarstwo leśne będzie 

prowadzone planowo i racjonalnie na zasadach 

ciągłości i trwałości użytkowania oraz najwyższej 

rentowności z uwzględnieniem gospodarczych 

interesów Państwa.”  



1918-1939 

Rządzący lasami w okresie międzywojennym 

nie ustrzegli się fatalnej decyzji: zawarcia 

umowy z angielskim przedsiębiorstwem  The 

Century European Timber Corporation na 

eksploatację Puszczy Białowieskiej w 

okresie 1924-1934. Spółka wycięła i wywiozła 

ponad 2,5 mln m3 drewna bez odnawiania 

zrębów.   



1945-1990 

• Ustawa z 26 grudnia 1949 r. o państwowym 

gospodarstwie leśnym, Rozdz. 2, Art. 9. 1.:  

 a: „utrzymanie trwałości i ciągłości 

użytkowania dla zaspokojenia obecnych i 

przyszłych potrzeb gospodarki narodowej w 

zakresie produkcji drzewnej i niedrzewnej” 

 d: „zabezpieczenie korzystnego wpływu lasu na 

klimat kraju, gospodarkę wodną oraz zdrowie i 

kulturę ludności”. 



1945-1990 

Ustawa z 1949 r.  

zrezygnowała z instytucji 

lasów ochronnych,                  

co zawierały regulacje 

austriackie i międzywojenne. 



1945-1990 

• Obecnie możemy już z dużą satysfakcją 
stwierdzić, że plany 1963 r. zostały nie tylko 
wykonane, ale nawet przekroczone: w leśnictwie 
– o 2,6%, 

„Las Polski”, nr 3/1964 

• W tej pracy (chodzi i gospodarkę leśną…) 
drogowskazem kierunkowym staną się uchwały 
XIV plenum KC PZPR, wskazujące dobitnie i 
jasno, w jakich kierunkach niezbędny jest 
zwiększony wysiłek.  

„Las Polski”, nr 1/1965 roku 



1945-1990 

• „Zaplanowany wyrąb grubizny w lasach 
państwowych przekracza przeciętny roczny etat o 
ok. 22 proc. wg stanu urządzania na 1965 r.”. 

 „Las Polski” nr 3/1967),  

• „Na plan pierwszy wobec naszego resortu 
wysuwa się przede wszystkim intensyfikacja 
produkcji gospodarstwa leśnego. I wyraźnie 
uchwały IV Zjazdu Partii tak te zadania wobec 
naszego resortu sprecyzowały” 

„Las Polski” nr 1/1967 



1945-1990 

Sukcesem był                               

pierwszy w historii lasów w Polsce  

wzrost lesistości z                      

20,8 w 1945 r. do 27,8% w 1990 r. 



Gdzie jesteśmy? 



Gdzie jesteśmy? 
 

• 1991 Ustawa o lasach 

• 1994  Leśne Kompleksy Promocyjne 

• 1995  Zarządzenie nr 11 

• 1997  Polityka Leśna Państwa 

• 1997  Program Ochrony Przyrody w nadleśnictwie 

• 1999   Zarządzenie nr 11A 

• 2005  O odnowieniach naturalnych 

• 2012  Prace nad Narodowym Programem Leśnym  



MINISTERIALNE KONFERENCJE           

OCHRONY LASÓW W EUROPIE 

1990 – Strasburg 

1993 – Helsinki 

1998 – Lizbona 

2003 – Wiedeń 
 

2007 – Warszawa 

2011 – Oslo 

2015 – Madryt 

2020 – Bratysława 
 



WARSAW DECLARATION                    

2007  

Conditions  of  life  on  our  planet  are  

threatened  and  call  for  immediate  action.    

The challenge for all governments and civil 

society is to protect and sustainably use the 

Earth’s natural resources. European forests have 

a vital role to play, as they can improve  and  

benefit  the  quality  of  life  and  in  particular  

contribute  to  climate  change mitigation, 

energy supply and water protection.  



Gdzie jesteśmy? 
 • Priorytety z 1949 r. odwróciła ustawa o lasach z 

1991 r. lokując na liście celów na pierwszym 
miejscu (Rozdz. 2, Art. 7.1. p. 1): „ zachowanie 
lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, 
powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia 
człowieka oraz na równowagę przyrodniczą;”, na 
końcu zaś (p. 5) mówiący o: „produkcji,   na   
zasadzie   racjonalnej   gospodarki,   drewna   
oraz   surowców i produktów ubocznego 
użytkowania lasu.”  

• Zasadę „najwyższej rentowności” zamieniono 
na zasadę „racjonalnej gospodarki”. 



Gdzie jesteśmy? 
 

Połączenie zasady 

samowystarczalności z zasadą 

najwyższej rentowności stworzyło 

unikatową sytuację ekonomicznej 

swobody dla zarządcy lasów 

publicznych. 
 



Wizja PGL LP w 2030 r.: 
https://projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl/wizja-pgl-lasy-panstwowe  

 
„…zachowania statusu Lasów Państwowych jako 

podmiotu państwowego, funkcjonującego na 

zasadach samodzielności i samofinansowania…” 

 

(Rozdz. 2, Art. 7.1. p. 5: „produkcji,   na   zasadzie   

racjonalnej   gospodarki,   drewna   oraz   

surowców i produktów ubocznego użytkowania 

lasu.”  
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Gdzie jesteśmy? 
 

• średniookresowe strategie rozwoju (ŚSRK, 2012),  

• plany perspektywiczne: „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”; 
„Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności” 

• strategie sektorowe: „Strategia Zrównoważonego Rozwoju 
Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2011–2020”; 
„Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”. 

 

• W wymienionych dokumentach, które 
obowiązują do dzisiaj,  ani razu nie użyto 
wyrazów „las” czy „drewno” 



Gdzie jesteśmy? 
 

• Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
(SOR), tzw. Plan Morawieckiego, Lasy i 
sektor leśno-drzewny, są potraktowane 
marginesowo jako element sektora rolnego, 
wraz z łowiectwem i rybactwem (!)  

• Lasy, wg SOR  nie istnieją jako samodzielny 
byt wśród zasobów środowiska. Wymieniane 
są natomiast jako „istotna część różnorodności 
biologicznej”. 



Gdzie jesteśmy? 
 

Istnieje głęboki rozdźwięk między większością celów realizowanej 

polityki leśnej a priorytetami europejskimi. Najbardziej niepokojące 

różnice zanotowano w następujących obszarach działań: 

  

(1) przystosowania lasów do zmian klimatu,  

(2) zwiększania roli lasów i leśnictwa w łagodzeniu zmian 

klimatycznych,  

(3) zwiększania udziału lasów i gospodarki leśnej w „zielonej 

gospodarce”,  

(4) zapewnienia udziału grup interesu w podejmowaniu decyzji 

dotyczących lasów i poprawa komunikacji społecznej w leśnictwie 

(uspołecznienie zarządzania lasami publicznymi),  

(5) międzysektorowej współpracy i koordynacji dotyczącej 

gospodarki leśnej,  

(6) zachowania wartości kulturowej lasów i leśnictwa.  
 



Gdzie jesteśmy? 
 

• Przemiany ustrojowe wzmocniły istniejące i 

wzbudziły nowe napięcia w trójkącie: 

państwowa gospodarka leśna – prywatny 

przemysł drzewny – społeczna troska o 

ochronę przyrody.  Mimo wspomnianych 

zmian leśnictwo w Polsce, w swoim głównym 

nurcie urządzeniowo-hodowlano-ochronnym, 

zachowało na poziomie operacyjnym swój 

surowcowy/drzewostanowy charakter 



Powierzchnia zrębów zupełnych 



Udział odnowień naturalnych 



Gdzie jesteśmy? 
 

w 1995 ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Zgodnie z Art.2.1. ochrona gruntów leśnych polega na: 

 
1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne; 
2) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji 
gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i 
produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności 
nieleśnej i ruchów masowych ziemi; 
3) przywracaniu  wartości  użytkowej  gruntom,  które  
utraciły  charakter  gruntów leśnych wskutek 
działalności nieleśnej;  
4) poprawianiu  ich  wartości  użytkowej  oraz  
zapobieganiu  obniżania  ich produkcyjności; 
5) ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania 
powierzchni ziemi. 
 



Gdzie jesteśmy? 
 

• Zdecydowanie złą opinię o polskim leśnictwie zbudowały decyzje 
władz leśnych po 2015 r., dotyczące sposobów ograniczania gradacji 
kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej oraz związane z tym 
manipulacje wokół wycinania drzew z uwagi na „bezpieczeństwo 
publiczne”, eksterminacyjne regulacje populacji dzików, „lex 
Szyszko” (zniesienie kontroli nad wycinaniem drzew na gruntach 
prywatnych, co prowadziło do „oddrzewiania” kraju), próby 
zniesienie moratorium na odstrzał łosi czy włączenie bobrów do 
zwierzyny łownej. Zapewnienia wysokich urzędników leśnych o 
tym, że „polskie leśnictwo jest najlepsze w Europie, a kto wie czy 
nie na świecie” nie zmienią sytuacji i narażają na śmieszność. W 
opinii publicznej leśnicy tracą zdobytą wysoką rangę zawodu. Lasy 
Państwowe jako instytucja tracą znacznie więcej (Las Polski, 
24/2018). 



Dokąd idziemy 
czyli 

Co dalej? 
 









• Informację i zaproszenie do czynnego udziału w 
pracach nad Narodowym Programem Leśnym, 
wysłano do ponad 3,5 tys. grupowych i 
indywidualnych interesariuszy. 

 

• Łącznie w 8 panelach wzięło udział 193 
ekspertów, którzy przedstawili 156 autorskich 
opracowań, będących podstawą sformułowania 
298 rekomendacji do dalszych prac. 

 

• Eksperci i bezpośredni uczestnicy obrad, w 
ogólnej liczbie 728 osób, wywodzili się z 45 
instytucji i organizacji, a obrady śledziło on line 
łącznie ok. 2100 internautów. 
 



Gospodarka leśna  to: 

harmonizowanie trzech wielkich, współistniejących, 

wzajemnie przenikających się, ale wewnętrznie 

zintegrowanych systemów: systemu przyrodniczego (to 

lasy, jako zasoby naturalne i przedmiot gospodarowania 

na dużej przestrzeni i w długich okresach czasu), 

ekonomicznego (to wartości materialne, rynek, 

produkowane dobra i usługi) i społecznego (to ludzie, ich 

praca i bezpieczeństwo socjalne i zdrowotne, wartości 

przyrodnicze, duchowe, kulturowe, moralne). 



Co dalej? 

 
…należy przystąpić do zakończenia 
prac nad Narodowym Programem 

Leśnym 
 

 

równolegle podjąć prace nad nową 
ustawą o lasach:                                                               
PRAWO LEŚNE 



Co dalej? 
  

… należy uniezależnić 
zarządzanie lasami 

państwowymi, jako dobrem 
narodowym, 

 od władzy politycznej 
 



Co dalej? 
…zarządzanie lasami powinno 

uwzględniać mnogość wizji 

lasów i społeczne 

zróżnicowanie ich 

postrzegania przez 

użytkowników 
 



Co dalej? 
…rozwój gospodarki leśnej 

powinien odbywać się przez                         

różnicowanie, nie zaś 

ujednolicanie  

zagospodarowania 
 



Co dalej? 
 

… pilne jest opracowanie 
strategii                             

adaptacji lasów i gospodarki 
leśnej  do                              

zmian klimatycznych 
 



Co dalej? 
 

…należy włączyć sektor leśno-
drzewny w strategiczne 

programy rozwoju kraju w tym 
w strategie sektorowe: rozwoju 

regionalnego, rolnictwa i terenów 
wiejskich, energetyki, 

budownictwa 
 



Co dalej? 
…zrównoważone zarządzanie 
przyrodą wymaga, ażeby lasy 

produkcyjne, chronione i 
ochronne oraz ochrona przyrody 

w lasach pozostawały pod 
jednym zarządem i 

społecznym/obywatelskim 
nadzorem  

 



Co dalej? 
 … drzewa poza lasem i różne 

formy zadrzewień należy 

traktować jako czynniki ochrony 

i kształtowania środowiska oraz 

włączyć je do bilansu zasobów 

drzewnych kraju 
 



Co dalej? 

…potrzebny jest nowy 
program kształcenia 

zawodowego oraz nowa 
edukacja leśna 
społeczeństwa 

 



Co dalej? 
 

należy aktywować Krajowy 

Program Zwiększania 

Lesistości i wspomagać rozwój 

leśnictwa prywatnego 



…zamiast NPL 

„Decydując się na objęcie stanowiska dyrektora 
generalnego Lasów Państwowych, miałem już gotowy 
program dla tej organizacji: „Wizję działań na rzecz 
rozwoju Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe.  

Jest to ogromne opracowanie, na które składa się (…) 
ponad 30 kompleksowych projektów rozwijania 
systemów funkcjonalnych LP.” 

 
dr inż. Konrad Tomaszewski,                                                                                           
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych;                                                                  
panel NAUKA, 2015, IBL 



• Mamy do czynienia z silnym oddziaływaniem bieżącej 
władzy politycznej na gospodarowanie wspólnym 
dobrem. Oznacza to brak ciągłości wizji rozwojowych 
oraz perturbacje w zarządzaniu. Leśnictwo znalazło się 
pod presją społecznej krytyki za jednostronność i 
produkcyjny charakter, skostnienie organizacyjne, 
autokratyczne zarządzanie, dyskryminację innych 
poglądów. Wysoka samoocena i polityczne 
zaangażowanie w spory ideowe wprowadziło polskie 
leśnictwo w konflikty wewnętrzne i zewnętrzne. Do 
Trybunału Sprawiedliwości UE włącznie. 




