Strategia na las
Tegoroczna Zimowa Szko∏a LeÊna przy IBL zosta∏a poÊwi´cona
strategiom w leÊnictwie. Nie bez powodu. Jak og∏osi∏ to w oﬁcjalnym liÊcie do pracowników dyrektor generalny LP Marian
Pigan – Lasy Paƒstwowe chcà opracowaç w∏asny dokument
o charakterze strategii.

W

yk∏ady podczas Zimowej Szko∏y
zaplanowano w kolejnoÊci od ogó∏u
do szczegó∏u. Tote˝ jako pierwsza
wystàpi∏a Joanna Maçkowiak-Pandera, przedstawicielka Ministerstwa Ârodowiska, z informacjà
nt. aktualnych strategii rozwoju kraju. G∏ównà
takà strategià jest raport „Polska 2030. Wyzwania
rozwojowe”, przygotowany przez zespó∏ doradczy premiera. Pró˝no jednak leÊnikom szukaç
szczegó∏owych wzmianek na temat interesujàcej
ich dziedziny – lasy w opracowaniu, którego
ostatecznà redakcj´ przeprowadzi∏ minister
Micha∏ Boni, pojawiajà si´ zdawkowo w rozdziale
tematycznym „Bezpieczeƒstwo energetyczne
i Êrodowisko”. Energetyka to niezwykle wa˝na
dziedzina, ale jej ranga wr´cz przyt∏acza leÊnictwo,
redukujàc je do stwierdzenia: WartoÊcià nie
tylko dla krajobrazu sà lasy zajmujàce 28,9%
powierzchni. Do 2050 r. zalesianie powinno
spowodowaç, ˝e lasy b´dà stanowi∏y 33% obszaru. W tej d∏ugookresowej strategii sà jeszcze
wzmianki o mo˝liwoÊci redukcji emisji CO2
poprzez sadzenie lasów. Trudno, ˝eby leÊników
to satysfakcjonowa∏o.
Podczas prac nad powy˝szym raportem zidentyﬁkowano ponad 420 dokumentów o charakterze strategii rozwoju, które niejednokrotnie
wzajemnie si´ wykluczajà. Zamys∏em rzàdzàcych
jest zredukowanie tej pokaênej liczby do dziewi´ciu nowych strategii rozwoju, realizujàcych
Êrednio- i d∏ugookresowà polityk´ rozwoju.
„Bezpieczeƒstwo energetyczne i Êrodowisko” to
jeden z dziewi´ciu takich dokumentów, które b´dà
formowa∏y Êredniookresowà strategi´ rozwoju
(do 2020 r.), powstajàcà równie˝ pod wp∏ywem
„Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju do 2030” (dokument znajduje si´ w fazie
konsultacji mi´dzyresortowych).
Dokumenty przygotowywane na poziomie
krajowym to podstawa do prze∏o˝enia naszych
oczekiwaƒ na planowanie unijne, którego nowy
okres rozpoczyna si´ po 2013 roku. JeÊli interesy
polskiego leÊnictwa nie zajmà poczesnej pozycji
w dokumentach krajowych, trudno, aby zyska∏y
jà na poziomie wspólnotowym.
Warto jeszcze uzupe∏niç za prof. Piotrem
Paschalisem, ˝e Polska jest jednym z dwóch
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krajów UE, obok Malty, które w∏asnej strategii
leÊnictwa nie posiadajà. O ile mo˝na zrozumieç,
˝e dla praktycznie bezleÊnej Êródziemnomorskiej
wyspy jest ona dokumentem drugiej potrzeby,
o tyle w sytuacji Polski, z przesz∏o 9 mln ha lasów,
obecny stan nale˝a∏oby zmieniç.

Kamienie w´gielne leÊnictwa
Polskie leÊnictwo od zakoƒczenia II wojny
Êwiatowej nie posiada∏o strategii a – na co
zwraca uwag´ zacytowany przez ministra Janusza
Zaleskiego prof. Józef Broda – w powojennym
45-leciu uderza∏ brak linii przewodniej i konsekwencji dzia∏ania wobec leÊnictwa i drzewnictwa. Próba wprowadzenia strategii Lasów
Paƒstwowych mia∏a miejsce dopiero w 1997
roku. Tworzyli jà pracownicy ró˝nych szczebli,
co nadawa∏o jej znacznà wartoÊç i zdaniem
ministra Janusza Zaleskiego elementy tego opracowania mog∏yby byç aktualne i dzisiaj, niektóre
nale˝a∏oby poddaç weryﬁkacji.
Fot. R. Zubkowicz (2)
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Zimowa Szko∏a LeÊna przy IBL

Janusz Zaleski, prof. Tomasz Borecki i Adam
Wasiak – to autorzy wyk∏adów podczas ZSL

Minister przypomina, ˝e w ostatnich latach
Ministerstwo Ârodowiska kierowa∏o si´ zapisami kolejnych Polityk Ekologicznych Paƒstwa
(pierwsza z 1991 r., ostatnia 2009 r.) i Polityki
LeÊnej Paƒstwa (1997). Po wejÊciu do UE, choç
nie sà prawnie wià˝àce, ale jako istotne i brane
pod uwag´ traktuje si´ unijnà Strategi´ LeÊnà
i LeÊny Plan Dzia∏ania.
O potrzebie stworzenia strategii, a w zasadzie jej kamieniach w´gielnych, dla Lasów
Paƒstwowych mia∏ mówiç dyrektor Marian Pigan.
Jednak z racji na jego nieobecnoÊç (wypa-

dek, któremu uleg∏ podczas urlopu) mo˝emy
pos∏u˝yç si´ jedynie opublikowanym streszczeniem jego wyk∏adu, w którym pisze: Dzisiaj
niewystarczajàcym jest zarzàdzanie o charakterze operacyjnym. Obecnie konieczne staje si´
formu∏owanie d∏ugofalowych celów organizacji, przynoszàcych sukces, zapewniajàcych
szybki rozwój.
Dyrektor wymienia pi´ç kamieni w´gielnych:
realizacja trwale zrównowa˝onej gospodarki
leÊnej, nowoczesne zarzàdzanie kadrami, doskonalenie funkcjonalnoÊci systemu organizacyjnego, utrzymanie poprawnych relacji z otoczeniem gospodarczym i spójna, profesjonalna
polityka informacyjna.
Przypomnijmy jednak, ˝e poprzednia, gotowa strategia LP z 1997 r., nie doczeka∏a si´
zatwierdzenia z przyczyn, które i w dzisiejszych
okolicznoÊciach warto braç pod uwag´. We
wrzeÊniu 1997 r. mia∏y miejsc wybory parlamentarne i zmiana rzàdu na AWS-UW. Jesienià Polsk´
równie˝ czekajà wybory.
Formà strategii by∏ te˝ dokument pt. „G∏ówne
kierunki dzia∏aƒ organizacyjno-ekonomicznych
w PGL LP na najbli˝sze lata” (2003), opracowany
przez zespó∏, którym kierowa∏ Janusz Zaleski.
Swego rodzaju strategià jest m.in. program optymalizacji, realizowany przez dyrektora Pigana.
Oba to doÊç szczegó∏owe dokumenty, skupiajàce
si´ przede wszystkim na kwestiach organizacyjnych. Co mog∏oby si´ znaleêç w nowej strategii
dla Lasów?
Minister Zaleski zwraca uwag´ na wspólne
cz´Êci wspominanych ju˝ dokumentów unijnych, krajowych, PLP, PEP, z których mo˝na
wyodr´bniç cele strategiczne i dzia∏ania s∏u˝àce
ich osiàganiu. To zrównowa˝one, wielofunkcyjne leÊnictwo, utrzymanie jego konkurencyjnoÊci, wzmacnianie lasów jako czynnika
∏agodzàcego zmiany klimatyczne, ze szczególnym podkreÊlenie roli drewna jako rezerwuaru
CO2, koniecznoÊç rozpoznania zasobów leÊnych
oraz wzmacnianie potencja∏u lasów prywatnej
w∏asnoÊci.
Interesujàcy wyk∏ad na ostatni temat wyg∏osi∏
Alfred Król, wymieniajàc kluczowe problemy
tego sektora (skrót wyk∏adu publikujemy na
ss. 14–15). Jednak mimo kluczowego wniosku, ˝e to nie poch∏oni´te innymi problemami samorzàdy, a kompetentne LP by∏yby
najlepszà organizacjà sprawujàcà nadzór nad
lasami prywatnymi, do stworzenia solidnej
strategii dla lasów wszystkich form w∏asnoÊci
raczej nie dojdzie. Âwiadczà o tym choçby s∏owa
ministra Zaleskiego: – Tak to ju˝ jednak w Polsce
jest, ˝e Lasy Paƒstwo-we sà tym dominujàcym
graczem, ˝e mówiàc o strategii leÊnictwa,
mówimy o strategii Lasów Paƒstwowych – co
powiedziawszy, minister nieco si´ sumitowa∏
za niezbyt zr´czne sformu∏owanie, ale s∏owa
te potwierdzajà drugoplanowà rol´ innej ni˝
paƒstwowa w∏asnoÊci leÊnej w Polsce.
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Z czy bez strategii?

Spojrzenie w przysz∏oÊç
SpoÊród wyzwaƒ, jakie stawia przed nami
przysz∏oÊç, kilku prelegentów zwraca∏o uwag´
na problem wykorzystania drewna jako surowca energetycznego. Polski nie dotyka dziÊ jeszcze taka sytuacja, z jakà mamy do czynienia
w Niemczech, gdzie co piàty kubik drewna
jest spalany. WybroniliÊmy si´ przed niekorzystnà deﬁnicjà biomasy leÊnej, ale niewykluczone, ˝e temat powróci. Rosnàce wymagania
w zakresie odnawialnych êródel energii niewàtpliwie wp∏ynie na rynek tego surowca
w Polsce.
Podnoszony w wielu wyk∏adach i dyskusji by∏
te˝ problem na linii ochrona przyrody-leÊnictwo.
W ciekawy sposób skomentowa∏ aktualne, liczàce
si´ wp∏ywy ochrony przyrody prof. W∏adys∏aw
Barzdjan, mówiàc o kierunkach zmian w hodowli
lasu: – JeÊli Lasy Paƒstwowe pozwalajà sobie na
wydzieranie terenów, to nie spe∏niajà swojej
strategicznej funkcji.
Hodowla, jaki i inne dziedziny leÊnictwa,
muszà znaleêç odpowiedê na wspó∏czesne
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A czy Lasom Paƒstwowym jest potrzebna strategia, skoro tyle lat radzi∏y sobie bez niej?
Za wyst´pujàcym w S´kocinie nadleÊniczym
Adamem Luberà ze Staszowa zacytujmy Petera
Druckera, specjalist´ z zakresu zarzàdzania:
organizacje typu non proﬁt potrzebujà zarzàdzania strategicznego jeszcze bardziej ni˝
przedsi´biorstwa komercyjne, z tego powodu,
˝e brakuje im dyscypliny wymuszonej przez
koniecznoÊç osiàgania zysków. Mo˝e trudno
w stosunku do PGL LP przyjàç bez zastrze˝eƒ okreÊlenie „organizacja non proﬁt”, ale
przecie˝ fundamentem jej dzia∏ania nie jest
osiàganie zysku.
Strategii si´ nie narzuca, strategi´ si´ buduje – cytowa∏ dalej nadleÊniczy Lubera. Jego
zdaniem strategia powinna byç czymÊ na kszta∏t
funkcjonalnego programu dzia∏ania, opracowywanego na wielu szczeblach organizacyjnych.
Autorzy wystàpieƒ w S´kocinie sugerowali,
˝e strategia mog∏aby byç jednym z elementów
zapobiegajàcych nieoczekiwanym i niekorzystnym z punktu widzenia samego PGL LP próbom
reformowania leÊnictwa. Trwa∏oÊç LP mo˝e
byç zagro˝ona w efekcie Êcierania si´ ró˝nych
interesów w sferze polityki. Na jej charakter
wp∏ywa tak˝e ˝ywio∏owy (w S´kocinie okreÊlany jako „nadmierna dà˝noÊç”) rozwój form
ochrony przyrody, bez zapewnienia Êrodków
na realizacj´ zadaƒ ochronnych i rekompensaty utraconych korzyÊci. Lasy Paƒstwowe pozbawione sà tak˝e mo˝liwoÊci korzystania ze
Êrodków publicznych na realizacj´ pozaprodukcyjnych funkcji lasu, w obliczu rosnàcych
nacisków na ich realizacj´. Póki co nie wywo∏uje
to problemów ﬁnansowych, ale perspektywa
mo˝e byç mniej korzystna.

Zimowa Szko∏a LeÊna trwa∏a trzy dni (15–17 marca),
podczas których zaplanowano wyg∏oszenie 33 wyk∏adów,
zgrupowanych w trzy bloki tematyczne: strategie w polityce gospodarczej paƒstwa, produkcyjne aspekty strategii
lasów oraz ekonomiczno-organizacyjne aspekty strategii
leÊnictwa. Mimo bardzo interesujàcej treÊci wystàpieƒ,
w artykule z koniecznoÊci musieliÊmy si´ ograniczyç do
zaprezentowania jedynie kilku z nich. Tak jak w ubieg∏ych
latach, zainteresowani b´dà mogli si´gnàç do wydawnictwa zawierajàcego treÊç wszystkich wyk∏adów, jakie
niebawem si´ uka˝e.

oczekiwania i zagro˝enia wobec lasów. Pytanie
w tym kontekÊcie postawili autorzy wyk∏adu nt.
uwarunkowania mo˝liwoÊci pozyskania drewna,
prof. Piotr Paschalis i wicedyrektor LP Tomasz Wójcik: Czy wp∏yw zmian w rozmiarze
pozyskania drewna spowodowany przyj´ciem okreÊlonych sposobów ochrony leÊnych
ekosystemów, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
ograniczeƒ wynikajàcych z ustanowienia
sieci obszarów chronionych Natura 2000,
jest ostatnià próbà ochrony Êrodowiska naturalnego w Unii Europejskiej?
Problemem strategicznym jest te˝ dost´pnoÊç i poda˝ surowca na polskim rynku. Jest
ona pochodnà przyj´tych metod hodowlanych
i jak, z konsekwentnym uporem powtarza
prof. Tomasz Borecki – etat nie jest celem samym w sobie. Niemniej nie jest te˝ wielkoÊcià
sta∏à. Tych, którzy ˝yjà z przerobu drewna
(i tych, którzy ˝yjà z drewna) z pewnoÊcià
zainteresujà og∏oszone przez prof. Boreckiego
i dyrektora BULiG Janusza Dawidziuka rosnàce perspektywy pozyskania (inwentaryzacja wielkoobszarowa ujawni∏a wy˝szà o 8%
zasobnoÊç). Nasze drzewostany sà coraz starsze i stàd m.in. wynika wy˝sze pozyskanie,
które w 2020 r. mo˝e wynieÊç 36–38 mln m3,
a 10 lat póêniej 41–43 mln m3. Konieczne
b´dà tak˝e rozr´by w m∏odszych drzewostanach, aby uporzàdkowaç struktur´ klas wieku.
Na rynku pojawi si´ wi´cej drewna wielkowymiarowego.

z produkcji oznacza koniecznoÊç jej intensyﬁkacji w innym miejscu, np. poprzez upraw´
daglezji – mówi∏ goÊç z Berlina, uzasadniajàc
takie twierdzenie liczbami: rezygnacja z u˝ytkowania takiej powierzchni (100 tys. ha) oznacza
700 tys. m3 drewna mniej i 7000 osób bez pracy.
Bioràc pod uwag´ presj´ otoczenia leÊnictwa,
Niemcy uwa˝ajà, ˝e w 2030 r. (okres planowania
strategii) mogà nie byç w stanie sprostaç zapotrzebowaniu na drewno.
Rok 2011 w Republice Federalnej uwa˝a si´
za dobry moment na opracowanie dokumentu
tego rodzaju. Przychylny klimat do dyskusji
interesariuszy (taka jest procedura uchwalania strategii) wynika z obchodzonego w∏aÊnie
Mi´dzynarodowego Roku Lasów. Johann Dengg
zapowiada, ˝e ju˝ w czerwcu b´dziemy mogli
skorzystaç z gotowej niemieckiej strategii leÊnej, by móc znaleêç w niej interesujàce nas
elementy.
Q
Rafa∏ Zubkowicz

Niemcy te˝ przygotowujà
strategi´
Z opracowaniem nowej strategii leÊnictwa
mierzà si´ obecnie nasi zachodni sàsiedzi. O jej
za∏o˝eniach i przebiegu prac nad opracowaniem mówi∏ w IBL Johann Dengg z federalnego
ministerstwa, w którego kompetencjach jest
leÊnictwo. Niemcy tworzà jà pod presjà ostatnich
lat, kiedy z jednej strony odczuwano ogromne
zainteresowanie drewnem wykorzystywanym
do celów energetycznych, z drugiej – spad∏a
produkcja drewna tartacznego w efekcie kryzysu. Jak wynika z informacji przekazanych przez
Dengga leÊnictwo za Odrà równie˝ mierzy si´
z obcià˝eniem, jakie wywiera ochrona przyrody.
– To proste prze∏o˝enie. 1% lasów wy∏àczony
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