
Debata: „Lasy Państwowe kluczem do zrównoważonego rozwoju terenów niezurbanizowanych”. 

Sękocin Stary, 8 grudnia 2016 r. 

 

Rekomendacje adresowane do instytucji władzy publicznej, ośrodków nauki i szkolnictwa  

oraz kręgów opiniotwórczych i opiniodawczych. 

REKOMENDACJA PIERWSZA w sprawie MISJI LASÓW PAŃSTWOWYCH 

Uczestnicy debaty  po wysłuchaniu wystąpień oraz głosów w dyskusji wyrażają pogląd, że wszelkie 

działania, podejmowane w celu dalszego doskonalenia formy organizacyjno – prawnej Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe powinny być rozpatrywane w kontekście misji tego 

podmiotu. 

Misją Lasów Państwowych jest: 

 kształtowanie bezpieczeństwa ekologicznego w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym  

i globalnym poprzez wykorzystywanie lasów jako narzędzia ochrony i kształtowania 

środowiska, w tym poprzez wypełnianie przez lasy funkcji ochrony i wzmagania 

różnorodności biologicznej wraz ze sprzężoną z nią zwrotnie funkcją poprawy roli lasów jako 

naturalnego zbiornika gazów cieplarnianych; 

 doprowadzanie do możliwie pełnego zaopatrzenia gospodarstw domowych oraz różnych 

gałęzi gospodarki narodowej w surowiec drzewny, w połączeniu z szerokim  wachlarzem 

innych świadczeń społeczno – gospodarczych o charakterze materialnym i niematerialnym, 

udostępnianych wielu beneficjentom na warunkach niekomercyjnych (możliwość zbioru 

grzybów i jagód, możliwość rekreacji i wypoczynku, obowiązek udostępniania lasów do badań 

itd.) 

 

Współdziałanie oraz udzielanie pomocy organom i instytucjom sektora rządowego oraz 

samorządowego w zakresie dominium, np.: 

 gromadzenie wiedzy o państwie na drodze inwentaryzacji wielkoobszarowej; 

 uczestniczenie w edukacji ekologicznej, w tym edukacji leśnej społeczeństwa; 

 kształtowanie bezpieczeństwa terytorialnego kraju poprzez utrzymywanie w należytym 

stanie gruntów leśnych własności Skarbu Państwa, zajmujących znaczącą część powierzchni 

terytorium kraju; 

 doprowadzanie do rozwoju terenów niezurbanizowanych, a na tej drodze do zmniejszania 

bezrobocia na tych terenach; 

 udzielanie organom i instytucjom władzy publicznej pomocy w zakresie ich funkcji 

imperialnych.  

 

 

 



REKOMENDACJA DRUGA w sprawie STATUSU LASÓW PAŃSTWOWYCH 

Należy zachować: 

 obecną przynależność sektorową Lasów Państwowych; 

 podstawowe rozstrzygnięcia co do formy organizacyjno – prawnej Lasów Państwowych;  

 status osób, wypełniających funkcje organów wewnętrznych Lasów Państwowych.  

Należy zdecydowanie odrzucić koncepcje: 

 quasi komercjalizacji Lasów Państwowych poprzez zamianę Lasów Państwowych w spółkę 

Skarbu Państwa; 

 zaliczenia Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych; 

 wykorzystania majątku Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych do zaspokajania 

roszczeń reprywatyzacyjnych; 

 przeznaczenia Lasów Państwowych do realizacji koncepcji Funduszu Majątku Państwowego. 

 

 

REKOMENDACJA  TRZECIA w sprawie DZIAŁALNOŚCI LEGISLACYJNEJ DOTYCZĄCEJ LEŚNICTWA 

 

Do wszelkich zmian legislacyjnych, dotyczących leśnictwa, należy podchodzić z niezwykłą rozwagą, 

ograniczając te zmiany do niezbędnego minimum – ponad podziałami politycznymi, a także przy 

uwzględnieniu misji przypadającej Lasom Państwowym, jak również z bezwzględnym zachowaniem 

obecnej przynależności sektorowej oraz formy organizacyjnej i prawnej Lasów Państwowych. 

 

 

REKOMENDACJA CZWARTA w sprawie ROLI PLANU URZĄDZENIA LASU W NADLEŚNICTWIE 

 

Plan urządzenia lasu powinien stanowić podstawowy zewnętrzny instrument realizacji polityki leśnej 

państwa na poziomie nadleśnictwa, a jednocześnie powinien stanowić podstawowe narzędzie 

integrowania gospodarki leśnej z pozostałą częścią gospodarki narodowej w wykonaniu art. 1 ustawy 

o lasach. 

 

REKOMENDACJA PIĄTA  

w sprawie OKREŚLANIA WARTOŚCI LASÓW i OCENY WYNIKÓW WARTOŚCIOWANIA LASÓW 

 

Pilnego rozwiązania wymaga problem metodyki określania wartości zasobów leśnych w powiązaniu  

z prawidłową oceną wyników tego postępowania. Informacje o kształtowaniu się w funkcji czasu 

wartości lasów Skarbu Państwa , przy prawidłowym interpretowaniu wyników wartościowania tych 

lasów, należy uznać za najbardziej syntetyczny sposób dokonywania obiektywnej oceny działalności 

Lasów Państwowych jako podmiotu obowiązanego do prowadzenia trwale zrównoważonej 

gospodarki leśnej. 

 


