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W 2018 r.  
Lasy Państwowe:

Zarządzały 76,9% lasów  
w Polsce, o łącznej 
powierzchni 7,1 mln ha 
i zasobach drzewnych 
szacowanych  
na 2,05 mld m3

Zatrudniały 26,5 tys. osób, 
wśród których 27% stanowiły 
kobiety

Gospodarowały lasem  
w sposób zrównoważony,  
m.in. wycinając jedynie 70% 
tego, co przyrosło, oraz stale 
powiększając zasoby leśne 
Polski

Działalność Lasów Państwowych  
na tle Celów Zrównoważonego Rozwoju

Pojęcia „zrównoważony rozwój” użyto po raz 
pierwszy w XVIII w. w odniesieniu do leśnictwa. 
Oznaczało ono wówczas, że w danym okresie nie 
można pozyskać więcej drewna niż go przyrosło. 
Wspomnianą ideę można było zatem sprowadzić 
do pouczenia, by gospodarkę leśną prowadzić  
w taki sposób, aby zachować lasy  
w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń. Obecna 
dyskusja dotycząca zrównoważonego rozwoju 
jest znacznie szersza, a rozpoczęła się w związku 
z zagrożeniami wynikającymi z nadmiernej 
eksploatacji środowiska przyrodniczego. 
Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 r. przyjęło 
jednogłośnie Agendę 2030, wyznaczającą  
w skali globalnej 17 Celów Zrównoważonego 
Rozwoju. Ich osiągnięcie będzie możliwe 
wyłącznie przy jednoczesnym zaangażowaniu 
rządów, przedsiębiorstw oraz organizacji 
pozarządowych. 

Zrównoważona gospodarka leśna, prowadzona 
przez Lasy Państwowe już od wielu lat, wpisuje 
się w realizację wielu zadań ujętych w Agendzie 

2030 i przypisanych do poszczególnych Celów 
Zrównoważonego Rozwoju. Mamy jednak 
świadomość, że należy stale obserwować 
otoczenie i dostosowywać się do zachodzących 
w nim zmian. Na bieżąco zastanawiamy 
się, co jeszcze możemy zrobić, aby pełniej 
przyczyniać się do realizacji międzynarodowego 
zobowiązania, by ludziom w Polsce i na świecie 
żyło się lepiej. Zapraszamy także podmioty 
zewnętrzne do wspólnych działań w duchu 
zrównoważonego rozwoju – razem możemy 
więcej. 

Publikacja zawiera kilkadziesiąt przykładów 
wybranych spośród setek jednorazowych akcji 
i wieloletnich działań, w które jednostki Lasów 
Państwowych i ich pracownicy angażują się 
każdego roku. 

Prezentowane treści dotyczą 13 Celów 
Zrównoważonego Rozwoju, w których realizację 
Lasy Państwowe są najbardziej zaangażowane  
w związku z prowadzoną działalnością. 

rezerwatami przyrody
1284
Opiekowały się

osób
3,5
Zorganizowały zajęcia  
edukacyjne dla łącznie

mln

Nie były dotowane z pieniędzy 
podatników

ok. 2
Przekazały do budżetu  
państwa i samorządów

mld zł

ośrodki wypoczynkowe  
i szkoleniowo-wypoczynkowe  
oraz 229 obozowisk harcerskich

363
Prowadziły m.in.
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Cel 2. Wyeliminować głód, osiągnąć 
bezpieczeństwo żywnościowe  
i lepsze odżywianie oraz promować 
zrównoważone rolnictwo 

Problem głodu, wbrew pozorom, 
nie jest w naszym kraju rzadkim 
zjawiskiem. UNICEF szacuje,  
że dotyka on aż 20% dzieci  
z państw rozwiniętych, do których 
zalicza się Polskę. Problemem 
społecznym o jeszcze szerszym 
zasięgu jest niedożywienie 
jakościowe, czyli dieta uboga  
w składniki odżywcze, grożąca 
m.in. otyłością.

Las to skarbnica zdrowej, 
nieprzetworzonej żywności. 
Grzyby, jagody i inne owoce  
leśne można zbierać bezpłatnie  
i bez ograniczeń. Ponadto,  
w jednostkach Lasów 
Państwowych funkcjonują  
44 punkty sprzedaży 
bezpośredniej dziczyzny,  
w których można zaopatrzyć 
się w mięso bez przemysłowych 
dodatków. Od 2017 r. w Warszawie 
funkcjonuje sklep „Dobre  
z lasu” ze starannie dobranym 
asortymentem pochodzenia 
leśnego.

Przyczyniamy się do realizacji zadania 2.2.

Gospodarstwa Rybackie Lasów Państwowych

są największym producentem karpia w Polsce, dostarczającym 
konsumentom ponad tysiąc ton zdrowych ryb rocznie! Karpie 
hodowane są w stawach, gdzie dba się o ich zdrowie i dokarmia 
jedynie zbożem zawierającym pełnowartościowe białko  
– pozostałe składniki odżywcze pozyskują same. Ryby z tych hodowli  
są całkowicie pozbawione szkodliwych związków chemicznych.

Warsztaty slow food „Kociołek nad ogniskiem”  
w Nadleśnictwie Spychowo wspólnie z zorganizowanymi 
grupami z lokalnych szkół i przedszkoli

Warsztaty odbywają się na terenie leśnym i polegają  
na samodzielnym przyrządzaniu potraw z warzyw i surowego 
mięsa – produktów nieprzetworzonych, z użyciem naturalnych 
przypraw. Towarzyszy im pogadanka na temat wpływu jakości i ilości 
spożywanych pokarmów na zdrowie oraz środowisko naturalne.

1000 ton karpia rocznie

Grzybobranie Towarzystwa 
Przyjaciół Lasu w Szczecinku,  
w którym uczestniczą: Koło TPL  
w Szczecinku, nadleśnictwa 
Czarnobór, Borne Sulinowo 
i Czaplinek oraz lokalne szkoły  
i instytucje

Akcja skierowana do seniorów,  
osób z niepełnosprawnością  
i młodzieży. Odbywa się od 2009 r. 
nad jeziorem Pile w leśnictwie 
Liszkowo (Nadleśnictwo Borne 
Sulinowo) z inicjatywy Koła 
Towarzystwa Przyjaciół Lasu 
w Szczecinku. Jej celem jest 
popularyzowanie racjonalnego 
korzystania z zasobów naturalnych, 
integracja wielopokoleniowa 
poprzez zabawę, edukację i wymianę 
doświadczeń oraz promowanie 
wiedzy na temat zbioru płodów runa 
leśnego, umiejętności poruszania się 
po lesie oraz zasad zachowania się  
w nim. W trakcie imprezy odbywa się 
szkolenie z rozpoznawania jadalnych 
i niejadalnych gatunków grzybów, 
prowadzone przez grzyboznawców, 
po którym wszyscy udają się  
na grzybobranie. Zwycięzcą jest 
osoba, która zbierze najwięcej 
grzybów jadalnych.

„Dary Lasu” organizowane przez Regionalną Dyrekcję 
Lasów Państwowych w Szczecinku razem z Urzędem Miasta 
Szczecinek, Starostwem Powiatowym w Szczecinku i firmą 
Kronospan

Cykliczne wydarzenie, w ramach którego szczecineckie 
nadleśnictwa inspirują lokalną społeczność lub turystów  
do świadomego i racjonalnego korzystania z lasów. Oprócz strefy 
edukacyjnej dużym zainteresowaniem uczestników wydarzeń 
cieszą się stoiska degustacyjne.

„Dziczyzna – smacznie i zdrowo”   
w Nadleśnictwie Maskulińskie

Akcja promująca zdrową żywność pochodzącą z lasu. Mięso z dziko 
żyjącej zwierzyny, odżywiającej się tym, co oferuje natura, jest 
najlepszym wyborem dla osób preferujących ten rodzaj pokarmu. 
W ramach akcji powstał folder z przepisami, popularyzujący 
dziczyznę i inne produkty pozyskiwane zgodnie  
z ideą zrównoważonego rozwoju.

Jarmark Galicyjski „Smaki Roztocza” w Nadleśnictwie Narol 
wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Narol

Cykliczna impreza Nadleśnictwa Narol, promująca żywność 
pochodzącą z lasu. W programie wydarzenia znajdują się wykłady  
i prelekcje na temat takich produktów, ich walorów smakowych  
i zdrowotnych, a także konkursy kulinarne na potrawy z dziczyzny, 
grzybów i jagód.
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Cel 3. Zapewnić wszystkim ludziom 
w każdym wieku zdrowe życie  
i promować dobrobyt

Kontakt z naturą ma bardzo istotne 
znaczenie dla dobrostanu psychicznego 
i fizycznego. Terapeutyczne korzyści 
z przebywania w lesie są szczególnie 
duże w przypadku osób żyjących  
w miastach, gdzie tempo życia, jakość 
powietrza czy poziom hałasu  
nie sprzyjają zdrowiu. Pobyt pośród 
drzew redukuje stres, poprawia 
nastrój i wycisza. Drzewa jonizują 
powietrze oraz zapewniają przyjemne 
uczucie chłodu w upalne dni.

Przyczyniamy się do realizacji zadania 3.4.

Ogólnopolski Marsz „Nordic Walking Studentów 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku” w Nadleśnictwie 
Rudka wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku  
w Wysokiem Mazowieckiem

Marsz organizowany od 2013 r. Celem marszu jest 
upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz aktywności 
ruchowej na świeżym powietrzu.

„Bezpieczny wypoczynek”  
w Nadleśnictwie Pisz razem 
z Państwowym Powiatowym 
Inspektoratem Sanitarnym

Akcja edukacyjna dotycząca 
profilaktyki chorób odkleszczowych 
i bezpieczeństwa zdrowotnego 
podczas wakacji.

„Bezpieczni i zdrowi w lesie”  
w Nadleśnictwie Kalisz razem 
ze Stowarzyszeniem  
„Pod Lasem”

Głównym celem cyklicznych 
spotkań jest pokazanie członkom 
Stowarzyszenia „Pod Lasem” 
(osoby dojrzałe, głównie emeryci 
i renciści z Kalisza), w jaki sposób 

6838

1467

37 85

85

67

4262

251

317

582bezpłatnie dostępnych obiektów, sukcesywnie 
przystosowywanych do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami:

Infrastruktura turystyczna na terenach LP 

¼ leków jest 
wytwarzana z roślin 

dostępnych w lasach.

można bezpiecznie korzystać  
z lasu przy uprawianiu rekreacji  
i sportu, a także zachęcenie  
do częstszego sięgania po jego uroki. 
Podczas wydarzenia poruszana 
jest też tematyka proekologicznych 
wyborów konsumenckich: „Drewno, 
czy plastik – jak dobrze wybrać”, 
„Rośliny jadalne – las jako spiżarnia”.

miejsc odpoczynku

punktów wodowania 
i cumowania sprzętu 
wodnego

placów zabaw

parkingów leśnych

ośrodków edukacji 
leśnej

miejsca postoju 
pojazdów

izb edukacji leśnej

punktów widokowych

zielone klasy, w tym 271 klas 
wyposażonych w urządzenia  
i pomoce dydaktyczne

Sport na świeżym powietrzu 
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Jednostki Lasów Państwowych na terenie 
całego kraju cyklicznie organizują maratony, 
biegi na orientację, rajdy rowerowe, marsze 

nordic walking, nocne spacery, zawody 
strzeleckie, rajdy hulajnogowe, plogging, 

duathlon czy biegi narciarskie.



Cel 4. Zapewnić wszystkim wysokiej 
jakości edukację oraz promować 
uczenie się przez całe życie Wood Basic w Nadleśnictwie Goleniów 

wspólnie z IKEA Purchasing Services Poland 
Sp. z o.o.

Szkolenie przeznaczone dla nowo przyjętych 
pracowników IKEA z całego świata, którzy  
na co dzień mają styczność z drewnem 
sosnowym. Obejmuje cały proces pozyskiwania 
i obróbki tego surowca, począwszy od lasu, 
poprzez tartak i fabrykę płyty klejonej  
aż do wyrobu gotowego. Nadleśnictwo prowadzi 
część szkolenia dotyczącą lasów.

Warsztaty edukacji przyrodniczoleśnej  
dla nauczycieli organizowane przez RDLP  
w Krośnie

Regionalna Dyrekcja LP w Krośnie 
zorganizowała dwa cykle warsztatów edukacji 
przyrodniczoleśnej dla nauczycieli przyrody  
i biologii z woj. podkarpackiego.  
Zajęcia miały postać wykładów, ćwiczeń 
oraz szkoleń terenowych, a ich zakres był 
dostosowany do nowej podstawy programowej. 
Nauczyciele otrzymali materiały edukacyjne,  
w tym książki, prezentacje multimedialne,  
karty pracy oraz propozycję tematów projektów 
edukacyjnych.

Współpraca z Żywieckim Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku  realizowana  
przez Nadleśnictwo Ujsoły

Nadleśnictwo organizuje dla studentów UTW 
wykłady oraz tematyczne wycieczki po lesie 
(„Gatunki obce – blaski i cienie”, „Zmiany 
klimatu”, „Woda – błękitne złoto”).

„Natura na pokolenia” w Nadleśnictwie 
Sieraków ze Stowarzyszeniem Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Sierakowie, Szkołą 
Podstawową w Sierakowie i Zespołem 
Szkół w Sierakowie

Międzypokoleniowy program edukacji 
ekologicznej mieszkańców obszarów 
chronionych. Celem projektu jest zbudowanie 
grupy ambasadorów lokalnej przyrody, 
świadomych jej bogactwa i potrzeby 
długoterminowych działań na rzecz jej ochrony. 
Dotychczas w ramach przedsięwzięcia odbyły 
się spacer edukacyjny oraz akcja sadzenia lasu.

Docieramy do wszystkich grup 
wiekowych nie tylko z edukacją 
przyrodniczoleśną, ale także 
z wiedzą i umiejętnościami 
dotyczącymi szeroko rozumianego 
zrównoważonego rozwoju  
i zrównoważonego stylu życia. 
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
naszych pracowników oraz bogatej 
bazie edukacyjnej każdego roku 
edukujemy średnio 3,7 mln osób. 
Współpracujemy z przedszkolami, 
szkołami, uczelniami wyższymi  
i uniwersytetami trzeciego wieku, 
organizując zajęcia dostosowane  
do potrzeb odbiorców. Ich 
wspólnym założeniem jest 
kontakt z przyrodą i kreowanie 
zaangażowanych, proekologicznych 
postaw uczestników. 

Przyczyniamy się do realizacji zadania 4.7.

9000
Ponad

pracowników LP 
zajmuje się edukacją

7000
Baza edukacyjna LP 
liczy blisko

obiektów

3,7mln

Każdego roku LP 
edukują średnio 

osób
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Stowarzyszenie Kobiet Lasu -  organizacja 
pozarządowa założona przez leśniczki  
i dla leśniczek

Stowarzyszenie podejmuje działania,  
aby kobiety w leśnictwie:

były postrzegane jako równoprawne 
pracowniczki z takim samym 
wynagrodzeniem i prawem do awansu  
czy nagród jak ich koledzy

miały równy dostęp do stanowisk 
kierowniczych, były solidarne i wzajemnie 
się wspierały

nigdy nie doświadczały dyskryminacji  
i molestowania

potrafiły się bronić

uwierzyły w swoje możliwości

Cel 5. Osiągnąć równość płci  
oraz wzmocnić pozycję kobiet  
i dziewcząt 

Zawód leśnika kojarzony jest stereotypowo  
z typowo męskim zajęciem. Tymczasem coraz 
więcej młodych kobiet kończy studia i technika 
leśne, a ponad 27% kadry Lasów Państwowych 
stanowią kobiety. Pracują na wszystkich 
szczeblach organizacji, zarówno w biurze,  
jak i w terenie, a część z nich zajmuje 
stanowiska kierownicze. 

27%
Ponad

kadry Lasów Państwowych  
to kobiety.
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Przyczyniamy się do realizacji zadania 5.5. 



Cel 6. Zapewnić wszystkim ludziom 
dostęp do wody i warunków 
sanitarnych poprzez zrównoważoną 
gospodarkę zasobami wodnymi

H2OLAS w jednostkach RDLP we Wrocławiu  
oraz Hydropolis

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych przygotowały 
wystawę, na którą składa się makieta przedstawiająca 
gospodarkę węglową w lasach, kolekcja roślin leczniczych 
oraz prezentacja gospodarki wodnej w lasach.  
Dla odwiedzających przygotowano zajęcia edukacyjne, 
doświadczenia i pokazy. Uczestnicy mogli dowiedzieć  
się o roli drzew w przyrodzie oraz o tym, w jaki sposób 
rośliny transportują wodę.

„Znaczenie wody w środowisku leśnym”  
w Nadleśnictwie Suwałki

Celem Warsztatów Terapii Zajęciowej było 
zwrócenie uwagi na fakt, że woda jest jednym 
z najistotniejszych elementów środowiska. 
Uczestnicy dowiedzieli się, jaka jest rola 
drzewostanów w magazynowaniu wody,  
oraz poznali wzajemne relacje ekosystemu 
leśnego i zasobów wodnych.

„Woda dla pszczół” w Nadleśnictwie 
Kluczbork wspólnie  
ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa 
Działania „Dolina Stobrawy”

W ramach projektu do końca 2019 r. 
zostaną zrewitalizowane 3 stawy 
paciorkowe w Maciejowie. Będą 
przeprowadzone nasadzenia roślin 
miododajnych (w pobliżu stawów znajdują 
się 2 pasieki, których właścicielem jest 
Dolina Stobrawy sp. z o. o. – Pasieka 
Zarodowa w Maciejowie). Powstaną 
również tablice informacyjno-edukacyjne 
na temat mikroretencji, wspomagające 
prowadzone działania edukacyjne.

„Woda to my! Młodzi badacze  
– środowisko wodne i jego ochrona”  
w Nadleśnictwie Garwolin  
wraz ze Specjalnym Ośrodkiem  
Szkolno-Wychowawczym  
w Trzciance

Zajęcia edukacyjne poświęcone temu, 
jak dużo zależy od wody. Uczestnicy 
dowiedzieli się m.in., jak chronić wody 
powierzchniowe, w szczególności przed 
zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku 
działalności człowieka na lądzie (śmieci, 
odpady niebezpieczne itp.). Przybliżono im 
także problemy humanitarne występujące 
na obszarach z niedoborem wody.

Las przyciąga deszcz

na terenach leśnych roczna suma 
opadów jest o 10% wyższa

sprzyja powstawaniu nowych 
siedlisk przyrodniczych

spełnia rolę przeciwpożarową

przeciwdziała skutkom suszy

chroni przed powodziami  
– ogranicza odpływ wody na tereny 
zamieszkane

powiększa krajowe zasoby wody

Mała retencja  – utrzymywanie wody 
w głębszych warstwach gleby:

Gospodarka zasobami wodnymi 
na terenach leśnych jako projekt 
strategiczny realizowana  
jest w Lasach Państwowych  
od 2007 r. W tym czasie powstało 
7197 obiektów małej retencji, 
dzięki którym zatrzymano  
w lesie 43,5 mln m3 wody.  
W ramach projektu budowane są 
śródleśne oczka wodne  
czy zastawki na rowach,  
a także utrzymywana jest 

7197
Od 2007 r. powstało w LP 

obiektów małej retencji

43,5 mln m3 

Zretencjonowano dzięki nim 

wody

naturalna struktura potoków. 
Retencja pozytywnie wpływa  
na leśny ekosystem, a także 
znacznie ogranicza ryzyko 
powodziowe w jego sąsiedztwie. 
Poza wspomnianym projektem 
leśnicy na co dzień działają  
na rzecz zatrzymania wody w lesie,  
m.in. poprzez dobór odpowiednich 
gatunków drzew do zasadzenia  
czy dbanie o wielopiętrowość lasu.
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Przyczyniamy się do realizacji zadania 6.6.    



Cel 7. Zapewnić wszystkim dostęp 
do źródeł stabilnej, zrównoważonej  
i nowoczesnej energii po przystępnej 
cenie

Przyczyniamy się do realizacji zadania 7.2 oraz 7.3.

Elektromobilność w LP 
Użytkowane przez nas samochody 
elektryczne to nie tylko środki 
transportu przyjazne środowisku, 
ale także jedno z narzędzi 
racjonalizacji zużycia prądu. Pełnią 
one funkcję magazynów energii 
– w razie potrzeby mogą służyć 
budynkom nadleśnictw jako źródło 
zasilania awaryjnego. 

81 109 31 000 GJ

Projekt zakłada spadek zużycia energii w każdym z modernizowanych budynków o minimum 25%.  
Efekty projektu w latach 2017–2018:

Termomodernizacja budynków PGL LP

budynków poddanych 
termomodernizacji

nowych mikroinstalacji 
OZE o łącznej mocy 
ponad 1,5 MW

oszczędności rocznie – tyle, ile zużywa ponad 
4000 gospodarstw domowych

Od zawsze ludzie korzystali 
z drewna jako źródła ciepła. 
Współcześnie, w postaci pelletu, 
spalane w piecach najnowszej 
generacji, drewno jest coraz 
powszechniejszym źródłem 
energii, odnawialnym, wydajnym 
i ekologicznie czystszym  
niż węgiel.  Badamy potencjał 

niewykorzystywanych dotąd 
pozostałości drewna do produkcji 
komponentów do biopaliw.

Ważnym polem naszych wysiłków 
jest zwiększanie efektywności 
energetycznej użytkowanych 
budynków i pojazdów.

Nasza e-flota:

15 samochodów osobowych,

1 samochód  
osobowo-dostawczy.

Chcemy, aby docelowo nasze auta 
elektryczne były zasilane energią  
ze źródeł odnawialnych.

ocieplenie budynków oraz podniesienie ich szczelności powietrznej
modernizacja/wymiana źródeł ciepła oraz systemu jego dystrybucji 
modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z zastosowaniem odzysku 
ciepła
montaż instalacji do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej wykorzystujących 
odnawialne źródła energii
wprowadzenie systemów umożliwiających kontrolę wykorzystania  
oraz zarządzanie energią

Przykładowe zadania realizowane w ramach projektu:
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Cel 8. Promować stabilny, 
zrównoważony i inkluzywny wzrost 
gospodarczy, pełne i produktywne 
zatrudnienie oraz godną pracę  
dla wszystkich ludzi

Cykl filmów pt. „Rolniku, co zrobić,  
aby zarobić” w Nadleśnictwie Rudka

Materiały promujące dobre praktyki  
i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie, 
pozwalające rolnikom uzyskiwać dodatkowe 
dochody. Odcinek 3, zatytułowany „Zioła  
z natury” i zrealizowany m.in. w Nadleśnictwie 
Rudka, prezentuje szanse dla gospodarstw 
rolnych wiążące się z uprawą ziół oraz 
możliwości zarobku dla mieszkańców obszarów 
wiejskich zbierających zioła dziko rosnące.

Zrównoważona gospodarka leśna  
w lasach prywatnych w Nadleśnictwie 
Tuszyma we współpracy z ARiMR, 
Starostwem Powiatowym w Mielcu  
oraz Urzędem Miasta i Gminy w Przecławiu

Szkolenia dla właścicieli lasów nienależących  
do Skarbu Państwa, wyposażające ich  
w kompetencje umożliwiające prowadzenie 
efektywnej i zrównoważonej gospodarki 
leśnej. Tematyka: wzbogacanie lasów poprzez 
wprowadzanie podrostów i podszytów, 
zakładanie remiz, budowa wielopiętrowości 
lasów na siedliskach ubogich. W szkoleniach 
dotychczas wzięło udział 150 właścicieli lasów.

Współpraca z Aresztem Śledczym w Jeleniej 
Górze w Nadleśnictwie Śnieżka

Celem współpracy jest aktywizacja osadzonych 
poprzez naukę zawodu drwala-pilarza  
i wykonywanie zadań interwencyjnych w lasach 
nadleśnictwa.

Przypomnienie prawidłowych zasad ścinki 
drzew w Nadleśnictwie Wyszków razem  
z lokalnymi zakładami usług leśnych

Praca w lesie należy do najniebezpieczniejszych. 
Celem szkoleń jest propagowanie zasad 
bezpiecznego pozyskiwania drewna. W zajęciach 
biorą udział wszyscy pracownicy nadleśnictwa 
zaangażowani w nadzór nad realizacją prac. 
Są one prowadzone przez instruktorów 
jednoosobowej ścinki drzew pracujących 
na co dzień w nadleśnictwie i obejmują część 
teoretyczną oraz praktyczną.

Leśnictwo, obok rolnictwa, jest 
głównym źródłem dochodów wielu 
mieszkańców obszarów wiejskich. 
Lasy Państwowe nie tylko same 
zatrudniają ponad 26 000 osób, ale 
także bezpośrednio przyczyniają 
się do utrzymania kilkuset 
tysięcy miejsc pracy. Bisko 50 000 
pracowników zatrudnia rynek 
usług leśnych, a cały przemysł 
drzewny – kolejne 300 000. 
Dominującą formą zatrudnienia  
w LP jest umowa o pracę.  
Taką formę zatrudnienia 
promujemy wśród dostawców 
usług leśnych, zawierając  
w dokumentach przetargowych 
odpowiednie klauzule społeczne. 

Przyczyniamy się do realizacji zadania 8.3 oraz 8.8.

26 000
Ponad

pracowników zatrudniają  
Lasy Państwowe

50 000
Rynek usług leśnych 
zatrudnia blisko

osób

300 000
Cały przemysł drzewny 
– kolejne

Zawody operatorów pilarek

Wydarzenia te mają stałe miejsce  
w kalendarzach lokalnych jednostek Lasów 
Państwowych. Promują one bezpieczne techniki 
pracy w leśnictwie oraz sprzyjają budowaniu 
partnerskich relacji z zakładami usług leśnych.

Święto Drwala w Nadleśnictwie Spychowo 
wspólnie z firmami Husqvarna i Stihl, ZUL 
Żubr oraz Kaczyński i Skłodowska, a także 
spółkami Drewpol i Zieleń Warmińska

Wydarzenie, w które zaangażowane są  
zakłady usług leśnych oraz sektor  
zaopatrujący drwali w sprzęt do pozyskiwania 
i zrywki drewna. Uczestnicy wykonują zadania 
z zakresu precyzyjnej i bezpiecznej pracy przy 
pozyskiwaniu drewna. Celem jest promocja 
BHP, innowacyjnych rozwiązań technicznych 
oraz samej pracy w lesie.

16 17 



Cel 10.  Zmniejszyć nierówności  
w krajach i między krajami 

“Las dobrej woli” w Nadleśnictwie 
Ciechanów razem ze Starostwem 
Powiatowym w Ciechanowie

Osoby z niepełnosprawnością,  
wraz z opiekunami i Służbą Leśną, posadziły  
ok. 0,25 ha lasu. Wśród sadzonek znalazło 
się blisko tysiąc dębów. Celem akcji, której 
towarzyszyły zajęcia edukacyjne, było 
uświadomienie społeczeństwu, że aktywne 
funkcjonowanie z niepełnosprawnością jest 
możliwe w niemal każdej sferze.

Festyn dla osób z niepełnosprawnością  
w Nadleśnictwie Radom wspólnie  
ze Stowarzyszeniem „Karuzela”

Celem wydarzenia jest przybliżenie środowiska 
przyrodniczego osobom z niepełnosprawnością, 
które poznają las przez dotyk, zapach czy smak. 
Impreza odbywa się cyklicznie, raz w roku.

Integracyjny Dzień Dziecka dla dzieci  
i młodzieży z niepełnosprawnością  
w Nadleśnictwie Drewnica razem  
z lokalnymi służbami mundurowymi, 
organizacjami pozarządowymi, 
placówkami oświatowymi  
i artystami

Celem imprezy, organizowanej od wielu lat, 
jest propagowanie idei lasów dostępnych 
dla wszystkich. Wydarzenie kierowane jest 
do podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, stowarzyszeń zrzeszających osoby 
z niepełnosprawnością oraz lokalnych 
szkół specjalnych. Podczas ostatnich edycji 
imprezy wśród atrakcji znalazły się m.in.: 
warsztaty lepienia z gliny, prezentacja ptaków 
drapieżnych, pokazy psich sztuczek, szkolenie 
z jazdy konnej, występy artystyczne uczniów 
szkoły podstawowej oraz… czołg Leopard.

Pilotażowa ścieżka nordic walking  
dla osób niewidomych i niedowidzących  
w Nadleśnictwie Oława razem  
ze Stowarzyszeniem GUIDE  
oraz Stowarzyszeniem „Janików  
nad Smortawą”

Celem projektu jest umożliwienie osobom  
z niepełnosprawnością uprawiania sportu  
oraz korzystania z zasobów leśnych.

Zapewnienie równego dostępu 
do lasu i pożytków, które mogą 
być z niego czerpane, jest 
jednym z naszych priorytetów. 
Planując zajęcia edukacyjne 
oraz rozwój infrastruktury 
turystycznej, dbamy o to, aby 
były one dostosowane do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami 
wzrokowymi, słuchowymi  
i ruchowymi. W naszej ofercie jest 
wiele wydarzeń przygotowywanych 
z myślą o osobach  
z niepełnosprawnością. Chcemy, 
aby las był miejscem integracji, 
gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. 

Jako największy dostawca drewna 
na polskim rynku gwarantujemy 
wszystkim podmiotom równy 
dostęp do jego zakupu. Sprzedaż 
odbywa się w formie aukcji 
internetowych na dedykowanych 
platformach (Portal Leśno-Drzewny 
i e-drewno).

Przyczyniamy się do realizacji zadania 10.2 oraz 10.3.

„Las bez barier” – las o czterech porach 
roku w Nadleśnictwie Biłgoraj razem  
ze Szkołą Podstawową nr 3 w Biłgoraju

Seria zajęć w lesie dla dzieci  
z niepełnosprawnością – wiosną, latem, jesienią 
i zimą. Katolickie Radio Zamość, partner akcji, 
zrealizowało audycje z ich przebiegu.

Dzień Godności w Nadleśnictwie Stary 
Sącz razem z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Stanowisko edukacyjne LP podczas obchodów 
Małopolskiego Dnia Godności Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną. W jego 
ramach pracownicy nadleśnictwa prowadzili 
zajęcia oraz konkursy edukacyjne  
dla uczestników wydarzenia.
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Stała współpraca z Aresztem Śledczym  
w zakresie edukacji i resocjalizacji  
w Nadleśnictwie Hajnówka

Nadleśnictwo organizuje dla osadzonych 
prelekcje oraz akcje sprzątania i sadzenia lasu. 
Wspólne działania mają na celu resocjalizację, 
walkę z wykluczeniem oraz edukację 
ekologiczną. Ułatwiają powrót do społeczeństwa 
po odbyciu kary.



Cel 11. Uczynić miasta i osiedla 
ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, 
zrównoważonymi oraz sprzyjającymi 
włączeniu społecznemu 

Zielona wiosna na Pradze w Nadleśnictwie 
Jabłonna razem z Dzielnicą Praga-Północ  
m.st. Warszawy

Akcja miała na celu zwiększenie powierzchni zieleni 
miejskiej, a tym samym przyczynienie się do poprawy 
jakości powietrza oraz warunków przyrodniczych wokół 
bloków mieszkalnych. Posadzono drzewa pochodzące 
z jabłonowskiej szkółki kontenerowej. Sadzenie było 
poprzedzone krótkim szkoleniem oraz informacją  
o znaczeniu takich działań dla środowiska.

„Zrównoważona turystyka w obszarach 
Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, 
Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie  
i Trzebież” w RDLP Szczecin

Projekt ma na celu ochronę cennych siedlisk 
przyrodniczych poprzez odpowiednie 
ukierunkowanie ruchu turystycznego. 
Budowana jest infrastruktura turystyczna 
oraz wytyczana najdłuższa ścieżka rowerowa 
w Puszczy Gorzowskiej.

Święto Sosny w Otwocku  
w Nadleśnictwie Celestynów razem 
z Miastem Otwock oraz Kołem 
„Otwockie Sosny” Polskiego Klubu 
Ekologicznego

Coroczne wydarzenie, którego głównym 
celem jest zwrócenie uwagi na rolę sosen 
w krajobrazie i życiu mieszkańców  
oraz propagowanie sadzenia drzew. 
Podczas ostatniej edycji imprezy  
m.in. nadano imię kolejnemu drzewu 
w Alei Sosen na terenie Urzędu Miasta, 
symbolicznie sadzono sosny, a w ramach 
akcji Kwiatoumilacze ozdobiono Otwock 
kwiatami w donicach.

„Zielonym do góry” w Nadleśnictwie 
Nowy Targ razem z Kołem Terenowym 
Polskiego Klubu Ekologicznego  
w Rabce-Zdroju

Celem projektu było kształtowanie postaw 
proekologicznych oraz poprawa stanu 
powietrza w Rabce-Zdroju. Pracownik 
nadleśnictwa omówił rolę drzew  
w miastach oraz poinstruował, jak należy  
je sadzić i jak się nimi opiekować. 
Następnie posadzono 100 drzew  
w Ogrodzie Różańcowym przy parafii  
św. Marii Magdaleny.

Dbamy o lokalne społeczności, 
wśród których funkcjonujemy. 
Zależy nam, aby mieszkańcom 
okolic leśnych żyło się dobrze; 
jesteśmy otwarci na ich 
potrzeby. Każdego roku  
we współpracy z samorządami 
budujemy i remontujemy setki 
kilometrów dróg  
oraz partycypujemy  
w związanych z tym kosztach. 

godzinę 
Z każdego miejsca  
w Polsce można w mniej niż 

dotrzeć do lasu 

Las jest miejscem dla każdego. 
Organizujemy różnorodne formy 
aktywności służące włączaniu 
społecznemu grup, które  
są narażone na wykluczenie. 
Tworząc naszą infrastrukturę, 
promujemy wykorzystanie 
odnawialnego surowca, jakim  
jest drewno. Powstają  
w ten sposób ekologiczne, 
energooszczędne obiekty.
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Przyczyniamy się do realizacji zadania 11.7.



Cel 12. Zapewnić wzorce 
zrównoważonej konsumpcji  
i produkcji

Idea odpowiedzialnej konsumpcji 
bierze pod uwagę nasz pośredni wpływ 
na kształt świata, w którym żyjemy. 
Drewno jest surowcem odnawialnym, 
ale jego „produkcja” trwa ok. 100 lat. 
Poprzez zajęcia edukacyjne i kampanie 
społeczne zachęcamy do odpowiedzialnego 
wykorzystywania drewna i produktów, 
które z niego powstają. Uwrażliwiamy 
społeczeństwo na problem odpadów  
w środowisku oraz popularyzujemy 
praktyki, które każdy może stosować  
w codziennym życiu.

Przyczyniamy się do realizacji zadania 12.5 oraz 12.8.

Gminny Konkurs Ekologiczny „Recykling – 
drugie życie odpadów, czyli zróbmy  
z niczego coś pożytecznego”  
w Nadleśnictwie Krościenko razem  
ze Szkołą Podstawową w Szlembarku

Celem akcji, organizowanej co roku,  
jest uświadomienie uczniom konieczności 
segregowania odpadów oraz ich niekorzystnego 
wpływu na środowisko oraz człowieka.

„Hortex Naturalnie”  
w Nadleśnictwie Przysucha 
razem z Hortexem

Uczniowie technikum  
w Przysusze i pracownicy Hortexu 
posprzątali wspólnie 2 km dróg 
leśnych. Nadleśnictwo Przysucha 
przeprowadziło lekcję pokazową, 
której uczestnicy dowiedzieli się, 
jak sadzić drzewa i jak o nie dbać. 
Odbył się także piknik edukacyjny.

„Makulatura to nie śmieć, bo za nią drzewko 
możesz mieć” w Nadleśnictwie Kozienice razem 
z Kozienicką Gospodarką Komunalną

W ramach akcji za zebraną makulaturę mieszkańcy 
otrzymywali drzewka i krzewy oraz materiały 
dotyczące techniki sadzenia i pielęgnacji. 

Redukcja zastosowania jednorazowych plastikowych  
opakowań w Nadleśnictwie Woziwoda

Nadleśnictwo ograniczyło wykorzystanie jednorazowych opakowań 
plastikowych, z których korzystało podczas wykonywania różnych prac 
(np. woda w butelkach PET przysługująca pracownikom latem zgodnie  
z przepisami BHP), a także przy okazji szkoleń terenowych oraz inicjatyw 
edukacyjnych. Plastik jest zastępowany opakowaniami wielorazowymi  
lub w ostateczności biodegradowalnymi. W roku 2019 zakupiono  
37 butelek filtrujących wodę. Znaczenie tej decyzji pokazuje fakt,  
że w 2018 r. pracownicy terenowi zużyli podczas pracy 2170 plastikowych 
butelek.

Plogging w Nadleśnictwie 
Siedlce razem z Zakładem 
Utylizacji Odpadów

Akcja zbierania śmieci w lesie 
połączona z aktywnością 
fizyczną. Jej głównym celem 
było kształtowanie postaw 
proekologicznych  
oraz prawidłowych zachowań  
w lesie.

„Do lasu weź bidon zamiast 
butelki” w Nadleśnictwie 
Świdnica razem z Gminą 
Pieszyce

Uczestnicy imprezy pt. „Otwarcie 
sezonu turystycznego na Wielkiej 
Sowie” mieli okazję wymienić 
plastikowe butelki na bidony 
wielorazowego użytku. Ponadto 
odbyły się prelekcje o tematyce 
proekologicznej. 

Dni otwarte Polpharmy  
w Nadleśnictwie Starogard 
razem z Polpharmą

Akcja edukacyjna skoncentrowana 
na znaczeniu recyklingu opakowań 
i wykorzystania surowców 
odnawialnych dla czystości miejsc 
zamieszkania oraz zdrowia i jakości 
życia. W jej ramach w zamian  
za makulaturę „Dziennik Bałtycki” 
rozdawał sadzonki drzew.

Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska  
dla pracowników Nestlé Polska w Nadleśnictwie 
Kalisz 

Pracownicy Nestlé dowiadywali się m.in.,  
czym jest zrównoważony rozwój i jakich wyborów 
konsumenckich powinni dokonywać, by zostawiać  
jak najmniejszy ślad węglowy. Podsumowaniem akcji 
było umożliwienie im wymiany plastikowych odpadów 
na drzewka.

Cykl warsztatów „Odpowiedzialny konsument 
6xR” w Nadleśnictwie Spychowo razem  
z lokalnymi placówkami oświatowymi

Program zajęć obejmował m.in. badanie śladu 
ekologicznego, zaznaczanie na mapie świata 
powiązań konsumenckich, eksperyment pokazujący 
zużycie energii wiążące się z gotowaniem wody  
na różne sposoby oraz zapoznanie się z zasadą 6xR.
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19 mln zł
Około

LP przeznaczają co roku  
na utrzymanie czystości w lasach

Dziesiątki firm angażują się w akcje sprzątania lasu  
w formie wolontariatu pracowniczego. Robimy wszystko, 
aby w lesie było czysto, jednak bez odpowiedzialnych 
postaw społecznych i efektywnych rozwiązań z zakresu 
gospodarki odpadami w dalszym ciągu w lasach będą 
powstawać dzikie wysypiska. 
#TrashChallenge #Zabierz5zLasu

100 000 m3
Wywożą z nich ponad

odpadów



Cel 13. Podjąć pilne działania w celu 
przeciwdziałania zmianom klimatu  
i ich skutkom

Lasy w procesie fotosyntezy 
pochłaniają CO2. Zwiększanie 
powierzchni leśnych pozwala zatem 
zmniejszać koncentrację tego gazu 
cieplarnianego w atmosferze,  
co jest najlepszym sposobem walki  
ze zmianami klimatu.

Jednym z największych wyzwań  
dla leśnictwa jest właściwe 
rozpoznanie wpływu zmian 
klimatycznych na ekosystemy 
leśne. Dotyczy to nowej dynamiki 
temperatur, opadów, klęsk 
żywiołowych i rozprzestrzeniania  
się szkodników, a także zmian  
w zasobach wodnych i glebie leśnej. 
Nawet najbardziej optymistyczne 
scenariusze ekspertów zakładają, 
że klimat będzie zmieniał się na tyle 
szybko, że bez pomocy człowieka 
drzewa nie poradzą sobie w nowych 
warunkach. Dlatego prowadzimy 
szereg działań pozwalających 
zachować ekosystemy leśne w dobrym 
zdrowiu, co jednocześnie pozwala  
im efektywnie pochłaniać CO2.

Przyczyniamy się do realizacji zadania 13.1.

10 000

104 000 3500 224

Profilaktyka przeciwpożarowa – działania 
edukacyjne Lasów Państwowych w 2018 r. prelekcji w szkołach,  

na koloniach, obozach  
i zebraniach wiejskich

plakatów, ulotek, 
folderów i kalendarzy

 tablic informacyjnych konkursy 
poświęcone ochronie 
przeciwpożarowej 

Chronimy lasy, aby mogły 
chronić klimat

1000
apeli w środkach 
masowego przekazu

Ponad Ponad

Ochrona przeciwpożarowa – sprawny system obserwacyjny

659
punktów obserwacji 
naziemnej,  
w tym 262 TV

7
samolotów 
patrolowych

35
samolotów gaśniczych

4
śmigłowce 

Corocznie prognozujemy zagrożenia  
na podstawie obserwacji owadów

Tworzymy efektywną sieć zbiorników 
małej retencji, skutecznych w walce  
z suszą

Przebudowujemy drzewostany, aby lasy 
były bardziej zbliżone do naturalnych  
i przez to odporniejsze na występowanie 
szkodników

Chronimy glebę przed degradacją

Prowadzimy monitoring mający na celu 
zapobieganie powstawaniu  
i rozprzestrzenianiu się pożarów

Chronimy zasoby genowe – rozwijamy 
szkółki drzew leśnych rodzimego 
pochodzenia

Główną przyczyną pożarów są podpalenia.
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Leśne Gospodarstwa Węglowe

Pilotażowy projekt polegający  
na poszukiwaniu działań z zakresu 
gospodarki leśnej, które zwiększą 
pochłanianie CO2 przez lasy. 
Zaangażowało się w niego  
26 nadleśnictw z całego kraju. Jednym  
z elementów inicjatywy jest 
dostosowanie do polskich warunków 
modelu, który precyzyjnie oblicza 
ilość pochłoniętego CO2. Dodatkowo 
pochłonięte jednostki tego gazu 
cieplarnianego wystawiamy na aukcje,  
a uzyskane środki w całości 
przeznaczamy na realizację 
przedsięwzięć prośrodowiskowych.

Co lasy robią  
dla nas?

Pochłaniają CO2 z atmosfery

Produkują tlen

Oczyszczają powietrze z pyłów

Regulują obieg wody w przyrodzie

Kształtują lokalny mikroklimat

Regulują temperaturę

Zacieniają

Co lasy mogą zrobić dla obszarów 
dotkniętych ekstremalnymi 

zjawiskami pogodowymi?

Zalesiony obszar po zniszczeniu  
przez powódź staje się bardziej odporny 
na kolejne takie wydarzenia (retencyjna 
funkcja lasu)

Drzewa na stromych zboczach 
zapobiegają osuwaniu się ziemi (system 
korzeniowy konsoliduje glebę)

Las na terenach nadmorskich, 
nawiedzanych przez silne wiatry, 
zmniejsza ich prędkość oraz chroni ludzi 
i infrastrukturę przed zniszczeniem

Huragan 100-lecia

11 sierpnia 2017 r. na terenach 
nadleśnictw zachodniej Polski 
powalonych i połamanych zostało 
blisko 10 mln m3 drzew. Łączny 
obszar zniszczeń to prawie  
70 000 ha – 1,5 razy tyle, ile wynosi 
powierzchnia Warszawy. Odbudowa 
tamtejszego krajobrazu zajmie nam 
wiele lat.

Lasy są coraz częściej dotykane przez 
gwałtowne zjawiska atmosferyczne, 
wobec których jesteśmy całkowicie 
bezsilni. Czujemy w związku z tym 
jeszcze pilniejszą potrzebę walki  
ze zmianami klimatu.

Zmniejszają hałas

Kojąco wpływają  
na samopoczucie ludzi

Wydzielają substancje bakteriobójcze
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Prowadzimy badania, aby dowiedzieć się, co zrobić, 
by lasy pochłaniały jeszcze więcej CO2.



Cel 15. Chronić, przywrócić  
oraz promować zrównoważone 
użytkowanie ekosystemów lądowych, 
zrównoważone gospodarowanie lasami, 
zwalczać pustynnienie, powstrzymywać  
i odwracać proces degradacji gleby  
oraz powstrzymać utratę różnorodności 
biologicznej 

Lasy Państwowe prowadzą zrównoważoną gospodarkę leśną, co potwierdzają posiadane od wielu lat 
międzynarodowe certyfikaty FSC i PEFC. Oznacza to, że w naszej działalności równoważymy potrzeby 
ochrony przyrody i oczekiwania przemysłu drzewnego odnośnie do podaży surowca, a jednocześnie 
zapewniamy społeczeństwu powszechny i bezpieczny dostęp do lasów. Dzięki działaniom leśników 
powierzchnia obszarów leśnych w Polsce stale rośnie. Jednym z naszych priorytetów jest zachowanie 
różnorodności biologicznej polskich lasów.

Przyczyniamy się do realizacji zadania 15.1, 15.2, 15.4 oraz 15.5.
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reintrodukcji

stref ochrony ostoi ptaków, ssaków, gadów, 
owadów, roślin i porostów istnieje  
na zarządzanych przez nas terenach

ośrodków rehabilitacji 
zwierzyny

głuszca i cietrzewia. Uczestniczymy w wysiłkach 
na rzecz reintrodukcji sokoła wędrownego i rysia

38%
gruntów w zarządzie Lasów 
Państwowych jest objęta 
siecią Natura 2000

Prowadzimy

Prowadzimy programy

ochrony
jarzębu brekinii, cisa pospolitego, żubra, konika polskiego, 
zająca, rybołowa, kuropatwy, cietrzewia, żółwia błotnego, 
niepylaka apollo i wielu innych gatunków

Realizujemy programy

PGE w ramach akcji „Lasy pełne 
energii” oraz Kronospan  
w projekcie „Kronodrzewko”,  
przy zaangażowaniu swoich 
pracowników oraz nadleśnictw  
z całego kraju, od wielu lat 
prowadzą działania nasadzeniowe. 
Każdego roku wspólnie sadzimy 
setki tysięcy drzew!

25 000 drzew na 25-lecie 
Volkswagena w Nadleśnictwie 
Babki z Volkswagen Poznań

W 2018 r. pracownicy VW posadzili 
25 000 drzew na powierzchni  
3 ha, zaś w roku 2019 wykonali 
poprawki. Z kolei pracownicy 
nadleśnictwa przekazali informacje, 
jak sadzić i pielęgnować drzewka. 

Akcja „Kolego, posadź z nami drzewo!”  
w Nadleśnictwie Piaski razem z Ardagh  
Group Polska

Na terenie leśnym należącym do gostyńskiej huty 
szkła, w związku z jej rozbudową, konieczne było 
usunięcie drzew. W ramach rekompensaty, w celu 
zachowania równowagi środowiska, pracownicy 
zakładu wspólnie z leśnikami posadzili prawie 
3000 drzew. Akcja odbyła się podczas pikniku 
zorganizowanego na terenie Nadleśnictwa Piaski.

Las a inwestycja drogowa  
w Nadleśnictwie Tuchola 
razem ze Skanska S.A.

W ramach współpracy 
wykonano nasadzenia 
kompensacyjne w zamian  
za grunty leśne o powierzchni 
1,39 ha, położone w rezerwacie 
przyrody Dolina Rzeki Brdy, 
przejęte pod inwestycje 
drogowe. W wyniku akcji 
posadzono 32 000 drzew 
i krzewów na gruntach 
o powierzchni 3,74 ha, 
zniszczonych przez nawałnicę. 

Kompleksowy projekt 
ochrony gatunków i siedlisk 
przyrodniczych na obszarach 
zarządzanych przez PGL LP

Bezpośrednim efektem realizacji 
projektu będzie przeprowadzenie 
działań ochrony czynnej na ponad 
90 obszarach Natura 2000,  
a przez to wsparcie ponad  
30 typów siedlisk przyrodniczych  
i ponad 30 chronionych gatunków. 
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Chętnie angażujemy się w sadzenie lasu z podmiotami zewnętrznymi. Takie spotkania stwarzają 
uczestnikom możliwość dyskusji o znaczeniu zrównoważonego gospodarowania zasobami 
naturalnymi oraz pozwalają zaobserwować w praktyce, na czym polega praca leśników. Akcje 
realizowane są najczęściej w formule wolontariatu pracowniczego. Podczas nich zawsze 
promujemy rodzime gatunki lasotwórcze.



„Ratując pszczoły, ratujemy 
plony – do Szlaku Piastowskiego 
przez pszczeli przystanek”  
w Nadleśnictwie Gniezno razem 
ze Stowarzyszeniem  
na Rzecz Aktywizacji 
Społeczności Lokalnej 
„Siedlisko” w Lubochni

Celem projektu jest kształtowanie 
postaw proekologicznych dzięki 
edukacji na temat wpływu 
chemizacji prac rolnych  
oraz zanieczyszczenia środowiska 
na gwałtowny spadek plonów 
w związku z ginięciem owadów 
zapylających. Nadleśnictwo  
wraz ze stowarzyszeniem stworzyło 
edukacyjny Przystanek Pszczeli  
na terenie leśnym we wsi Kalina.

Ogrody biocenotyczne  
w Nadleśnictwie Międzylesie 
razem z Urzędem Gminy 
Międzylesie

Celem inicjatywy jest stworzenie  
na terenie całej gminy ogrodów  
o wysokich walorach 
florystycznych, a jednocześnie 
przystosowanych do zasiedlenia 
przez owady zapylające. Będą one 
ponadto wyposażone w tablice 
edukacyjne z informacjami  
o żyjących w Polsce zapylaczach.

Sadzenie drzew nektarodajnych 
na gruntach LP w Nadleśnictwie 
Lipniki razem z Żarskim Kołem 
Pszczelarzy

Celem projektu jest kształtowanie 
postaw proekologicznych,  
w tym zwłaszcza zwrócenie uwagi  
na potrzebę ochrony pszczół.  
Akcja została zainicjowana  
w 2019 r. i ma być realizowana 
corocznie.

Wysiew nasion (sadzenie) roślin 
miododajnych i nektarodajnych 
na małych powierzchniach  
w celu dalszego rozmnażania  
i rozprzestrzeniania się nasion 
tych roślin oraz zwiększania 
areału pożytków pszczelich  
w Nadleśnictwie Lwówek Śląski 
razem z WFOŚiGW  
we Wrocławiu

Inicjatywa ma na celu zwiększanie 
różnorodności biologicznej poprzez 
wprowadzanie do środowiska 
roślin pyłkodajnych  
i nektarodajnych, czego efektem 
jest poprawa warunków życia  
i ochrony pszczołowatych.

Założenie ogrodu ziołowego 
w ramach wolontariatu 
pracowniczego PGE 
„Pomagamy”  
w Nadleśnictwie Marcule 
razem z PGE Polską Grupą 
Energetyczną

Pracownicy Polskiej Grupy 
Energetycznej wspólnie  
z nadleśnictwem założyli na terenie 
jego arboretum wielosezonowy 
ogród ziołowy. Każdemu  
z 30 gatunków poświęcono 
tabliczkę informacyjną z opisem 
biologii i zastosowania  
w ziołolecznictwie. Przy wyborze 
roślin brano pod uwagę mniej 
znane gatunki, w tym chronione.

„Pszczoły wracają do lasu” 
W ramach projektu, przy zaangażowaniu 104 leśników pszczelarzy oraz wsparciu naukowym 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, monitorujemy różnorodność biologiczną pszczół oraz ich 
roślin pokarmowych w środowisku leśnym, a także badamy sezonowy rozkład kwitnienia roślin 
pokarmowych pszczoły miodnej na obszarach zdominowanych przez lasy. Celem projektu jest 
wdrożenie przyjaznych zapylaczom praktyk gospodarczych do codziennych działań leśników. 

„Zdrowie z lasu – lasy 
naturalnym środowiskiem  
dla ziołolecznictwa  
i zwiększania populacji pszczoły 
w Polsce” w Nadleśnictwie 
Tuszyma z Powiatowym Kołem 
Pszczelarzy w Mielcu  
oraz Specjalnym Ośrodkiem  
Szkolno-Wychowawczym  
w Ropczycach

W ramach projektu założono 
dla zapylaczy 3 remizy o łącznej 
powierzchni 0,35 ha. W akcji wzięło 
udział 60 osób, posadzono  
350 roślin zielnych, krzewów  
i drzewek miododajnych. Ponadto 
w ogrodzonych częściach upraw 
leśnych zasadzono 150 drzew 
owocowych.
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Owady zapylające mają ogromny wpływ 
na różnorodność biologiczną oraz na plony 
warzyw i owoców. Podejmujemy szereg 
działań, aby stworzyć w lesie przyjazne 
środowisko dla pszczół i innych zapylaczy.



Cel 17. Wzmocnić środki wdrażania  
i ożywić globalne partnerstwo na rzecz 
zrównoważonego rozwoju

Każdego roku 
współpracujemy z setkami 
partnerów zewnętrznych. 
Zapraszamy do współpracy 
firmy, instytucje, 
organizacje pozarządowe  
i wszystkie inne podmioty,  
które chcą realizować 
działania prośrodowiskowe 
lub prospołeczne  
na terenach leśnych.

Enea EkoProjekty – współpraca  
z Fundacją Enea

W ramach inicjatywy w 2019 r. zaplanowano  
9 proekologicznych wydarzeń adresowanych  
do lokalnych społeczności. Mają one  
na celu pokazanie, jak ważna jest ochrona 
środowiska oraz jak wiele zależy od naszego 
zaangażowania. Działania zostały  
tak zaplanowane, aby uczestnicy aktywnie 
spędzili czas na świeżym powietrzu.

Ochrona rybołowa na wybranych 
obszarach SPA Natura 2000 w Polsce – 
współpraca z Enea Operator i Polskimi 
Sieciami Elektroenergetycznymi

W ramach projektu zaplanowano montaż 
platform z gniazdami na drzewach i słupach 
wysokiego napięcia, a także szczegółowy 
monitoring każdego ze znanych stanowisk 
rybołowa. Montaż platform na słupach 
energetycznych to dobra i sprawdzona 
praktyka. Razem z partnerami zaangażowanymi 
w projekt liczymy, że platformy zostaną 
zasiedlone przez rybołowy i odbędą się na nich 
skuteczne lęgi. W celu popularyzacji wiedzy  
o ochronie rybołowów powstał fanpage 
Rybołowy Online (facebook.com/
RybolowyOnline), gdzie można obserwować 
transmisje z gniazda tego rzadkiego ptaka.
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Przyczyniamy się do realizacji zadania 17.17.
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Zapraszamy do współpracy biznes, instytucje 
publiczne i organizacje społeczne.  

Wspólnie możemy m.in.:

ulepszyć leśną infrastrukturę turystyczną

chronić rzadkie i zagrożone gatunki występujące  

w lasach

zbudować budki lęgowe czy hotele dla owadów

przeprowadzić kampanię społeczną promującą 

postawy odpowiedzialne środowiskowo

zorganizować zajęcia edukacyjne lub wolontariat 

pracowniczy

posadzić las

założyć łąkę kwietną
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