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1 W cią gu trzech dni trwa nia Kon gre su od by ło się po nad sto se sji te ma tycz nych z udzia łem po -
nad sześciu ty się cy go ści. „Wiel ka de ba ta w Ka to wi cach”, M. Szcze pa niuk. In for ma cje Kon gre -
so we, Ka to wi ce, maj 2012.

Wpro�wa�dze�nie

Na IV Eu ro pej skim Kon gre sie Go spo dar czym, któ ry od by wał się w dniach
14–16 ma ja 2012 r. w Ka to wi cach, naj więk szej im pre zie go spo dar czej w Eu -

ro pie Środ ko wej gro ma dzą cej spe cja li stów, eks por te rów i po li ty ków dys ku tu ją -
cych o naj waż niej szych pro ble mach go spo dar czych i spo łecz nych Eu ro py,
z ini cja ty wy In sty tu tu Tech no lo gii Drew na, Pol skiej Plat for my Tech no lo gicz nej Sek -
to ra Le śno -Drzew ne go i ze spo łu in nych pra cow ni ków zwią za nych z tym sek to -
rem, na za pro sze nie or ga ni za to rów Kon gre su (Pol skie go To wa rzy stwa Wspie -
ra nia Przed się bior czo ści SA) zor ga ni zo wa no se sję pt. „Drew no – su ro wiec
stra te gicz ny?”1.

Or ga ni za to rzy i uczest ni cy se sji po sta wi li so bie za cel uzy ska nie od po wie -
dzi na py ta nie za war te w jej ty tu le. Ocze ki wa no, że pre zen to wa ne w po szcze -
gól nych wy stą pie niach za gad nie nia po zwo lą na re ali za cję ce lu.

Se sja, w pew nym sen sie, by ła echem wcze śniej szej, cy klicz nej kon fe ren cji,
któ ra od by ła się 10 ma ja 2011 r. w Van co uver, BC pt. Glo�bal�Wo�od�Pro�ducts
In�du�stry�and�Mar�ket,�Ain�sworth�En�gi�ne�ered�Ca�na�da�LP. Kon fe ren cja zgro ma -
dzi ła po nad trzy stu spe cja li stów z ca łe go świa ta, a głów ny wnio sek z niej wy -
ni ka ją cy, przy ję ty i po wszech nie za ak cep to wa ny brzmiał: Su ro wiec drzew ny stał
się dziś, po dob nie jak ro pa naf to wa i gaz ziem ny, su row cem stra te gicz nym.

W ten spo sób sta ra no się pod kre ślić zna cze nie su row ca drzew ne go w ży -
ciu współ cze sne go spo łe czeń stwa i go spo dar ki bez ja kich kol wiek wa run ków
ogra ni cza ją cych, co ozna cza, że drew no jest su row cem stra te gicz nym za rów -
no w kra jach, któ re po sia da ją go w nad mia rze, jak i w od czu wa ją cych je go nie -
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do sta tek. Po wsta ło py ta nie, dla cze go w Pol sce sek tor opar ty na drew nie nie jest
w peł ni do ce nia ny ani przez de cy den tó w2, ani przez pol skie spo łe czeń stwo.

Fak tem jest, że w no wym sys te mie spo łecz no -go spo dar czym, tj. od po nad
dwu dzie stu lat, pol ski sek tor le śno -drzew ny na brał i na dal na bie ra co raz więk -
sze go zna cze nia go spo dar cze go i spo łecz ne go, co prze ja wia się na wie lu płasz -
czy znach. Przede wszyst kim sek tor ten zaj mu je wy so ką po zy cję w Unii Eu ro -
pej skiej, a to ze wzglę du na wiel kość i za sob ność la sów oraz po ziom roz wo ju
prze my słów opar tych na drew nie, du ży eks port drew na w po sta ci prze two rzo -
nej, wy so ką ja kość pro duk cji i no wo cze sność wy ro bów. W waż nych gru pach
pro duk to wych i kie run kach eks por tu Pol ska znaj du je się w czo łów ce państw UE.
Po nad to o wy raź nej prze wa dze sek to ra le śno -drzew ne go w od nie sie niu do kon -
ku ru ją cych z nim dzie dzin go spo dar ki de cy du je od na wial ność drew na – su row -
ca, na któ rym ów sek tor ba zu je. Waż nym atu tem sek to ra le śno -drzew ne go jest
też peł nie nie przez la sy funk cji po za pro duk cyj nych, co w du żym stop niu de cy -
du je o two rze niu nie zbęd nych wa run ków ży cia na na szej pla ne cie (kli mat,
woda, po wie trze itp.).

War to pod kre ślić, że w ska li glo bal nej 90% drew na prze my sło we go wy twa -
rza ne jest w dwu dzie stu pię ciu kra jach, a Pol ska w tym ran kin gu zaj mu je wy -
so ką, je de na stą po zy cję. Szyb ki roz wój prze my słu opar te go na drew nie w ostat -
nich la tach wy wo łu je w wie lu kra jach jego de fi cyt, do któ re go przy czy nia się tak że
gwał tow ny wzrost po py tu na drew no na ce le ener ge tycz ne, che micz ne i na in -
ne, no we za sto so wa nia.

Do tych czas, za rów no w Eu ro pie, jak i w Pol sce, naj więk szym po ten cja łem
w za kre sie do dat ko wej po da ży drew na dys po nu ją la sy, co sta wia je w wy jąt ko -
wo ko rzyst nej sy tu acji na ryn ku te go su row ca. Z ko lei od bior cy co raz czę ściej
za da ją py ta nia: „Ile mo że my mieć drew na z kra jo wych za so bów? Ja ka jest ska -
la de fi cy tu?”. Są to pro ble my szcze gól nie istot ne w kon tek ście po trzeb roz wo -
ju ener ge ty ki od na wial nej i mię dzy na ro do wych zo bo wią zań Pol ski w tym za kre -
sie. Ge ne ral nie za kła da się, że wiel kość ta po win na być usta la na na
bez piecz nym po zio mie z punk tu wi dze nia wie lo funk cyj no ści la sów i ich zrów -
no wa żo ne go roz wo ju.

DDRREEWWNNOO  ––  ssuurroowwiieecc  ssttrraatteeggiicczznnyy??

�

2 War to pod kre ślić, że mi mo du że go i ro sną ce go zna cze nia sek to ra le śno -drzew ne go w go spo -
dar ce pol skiej nie zo sta ło to uwzględ nio ne w waż nych opra co wa niach rzą do wych. W pod sta wo -
wych stra te giach roz wo ju kra ju na naj bliż sze la ta brak ta kich słów jak drew no, su ro wiec drzew -
ny. Zob. W. Stry kow ski. 2009. Spo�łecz�no�-eko�no�micz�ne�uwa�run�ko�wa�nia�przy�szło�ści�pol�skie�go
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te�gia�Sek�to�ro�wa�„Bez�pie�czeń�stwo�Ener�ge�tycz�ne�i Śro�do�wi�sko”, Mi ni ster stwo Go spo dar ki 2011.



Już obec nie i w dal szej per spek ty wie na le ży się li czyć z ko niecz no ścią
więk sze go niż do  tej pory uwzględ nia nia kwe stii spo łecz nych w kre owa niu roz -
wo ju sek to ra le śno -drzew ne go. Cho dzi m.in. o zmia nę wi ze run ku po zy ski wa nia
drew na w spo łe czeń stwie (po strze ga ne go nie kie dy ja ko nisz cze nie la sów),
o za spo ka ja nie róż no rod ne go po py tu na za so by la sów i zrów no wa żo ne go za -
rzą dza nia ni mi, a tak że o uwzględ nia nie ro dzą ce go się po wo li po py tu na eko -
lo gicz ne pro duk ty drzew ne (np. „zie lo ne bu dow nic two”) czy o zmia ny w po py -
cie w kon tek ście go spo dar ki elek tro nicz nej (np. spa dek zna cze nia pa pie ro wych
no śni ków in for ma cji). Waż ne jest rów nież urze czy wist nia nie idei zrów no wa żo -
ne go roz wo ju w prze my słach opar tych na drew nie po przez ho li stycz ne po dej -
ście do roz wo ju, tj. łą cze nie ce lów eko no micz nych, spo łecz nych i śro do wi sko -
wych dla ochro ny za so bów. Moż li we to bę dzie dzię ki ta kim dzia ła niom, jak:
zrów no wa żo ny roz wój le śnej ba zy su row co wej, wie lo krot ny re cy kling, wy ko rzy -
sty wa nie drew na po użyt ko we go, su row co - i ener go osz częd ne tech no lo gie,
a tak że wdra ża ne in no wa cyj ne roz wią za nia, za rów no pro duk to we i pro ce so we,
jak i mar ke tin go we oraz or ga ni za cyj ne.

WWpprroowwaaddzzeenniiee
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Czy�drew�no�jest�su�row�cem�
stra�te�gicz�nym?
Wła�dy�sław�Stry�kow�ski

Drew no jest za so bem od na wial nym, za li cza nym do nie licz nych su row ców ma -
ją cych dłu gą hi sto rię i jed no cze śnie du że zna cze nie go spo dar cze i spo -

łecz ne. G. Pin chot (do rad ca pre zy den ta T. Ro ose vel ta) stwier dził pod ko niec
XIX w., że za so by na tu ral ne to pięć ro dza jów su row ców nie zbęd nych do funk -
cjo no wa nia cy wi li za cji: drew no, wo da, wę giel, że la zo i pro duk ty rol ni cze. Na wią -
zu jąc do Gle sin ge ra, któ ry w 1951 r. pi sał: „drew no jest nie do za stą pie nia”, wy -
pa da po twier dzić, że się nie my lił. Drew no jest su row cem in te gral nym, tzn.
umoż li wia ją cym róż ne kie run ki użyt ko wa nia. Przez wie le wie ków by ło i jest na -
dal nie zbęd ne w bu dow nic twie, do wy ko ny wa nia przed mio tów co dzien ne go
użytku i ja ko źró dło ener gii. Hi sto ria drew na wska zu je wy raź nie ist nie nie ści słej
za leż no ści mię dzy drew nem -su row cem a czło wie kiem bę dą cym je go użyt kow -
ni kiem, po cząw szy od my śli wych epo ki ka mie nia do współ cze snej, glo bal nej
go spo dar ki, w któ rej drew no prze ży wa swój wie lo stron ny, nie ocze ki wa ny, acz
za słu żo ny re ne san s1. Je że li w cza sach Ju liu sza Ce za ra (85 r. p.n.e.) drew no uży -
wa ne by ło w ok. dwu stu za sto so wa niach, na po cząt ku XX w. – w dwóch ty sią -
cach, to współ cze śnie licz ba za sto so wań drew na sza co wa na jest na dzie sięć,
a mo że na wet trzy dzie ści ty się cy. Wzrost cen no śni ków ener gii i su row ców,
wzrost po pu la cji ludz kiej, zmia ny kli ma tycz ne – pro ce sy te bę dą umac nia ły zna -
cze nie drew na ja ko su row ca od na wial ne go, któ ry nie po chła nia du żej ilo ści ener -
gii i w do dat ku ab sor bu je wę giel oraz wy twa rza tlen.

Ostat nia de ka da, po raz ko lej ny w dzie jach na zy wa na po cząt kiem wie ku drew -
na, nie sie ze so bą no we pro ble my zwią za ne z po wsta ją cym de fi cy tem drew na.
Już obec nie stan de fi cy tu jest zróż ni co wa ny w uję ciu kon ty nen tów, re gio nów
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1 Cy wi li za cja od po cząt ków swo je go ist nie nia opar ta by ła w znacz nie więk szym stop niu na drew -
nie niż na su row cach nie od na wial nych. W dal szym cią gu jed nym z wy kład ni ków roz wo ju współ -
cze snych spo łe czeństw jest po ziom zu ży cia drew na i pa pie ru w prze li cze niu na jed ne go miesz -
kań ca.



i państw. Znacz ny wpływ na po ja wia ją cy się de fi cyt mia ły czę sto ra bun ko wa go -
spo dar ka le śna i nie le gal ne po zy ski wa nie drew na. Współ cze sne spo łe czeń stwa
pró bu ją z pew ny mi suk ce sa mi za po bie gać tym nie ko rzyst nym zja wi skom, jed -
nak że są one trud ne do opa no wa nia. In ne nie bez pie czeń stwa dla la sów i drew -
na nie sie ze so bą rów nież po stę pu ją ca glo ba li za cja.

War to pod kre ślić, że od wie lu wie ków trwa swo ista kon ku ren cja w wy ko rzy -
sty wa niu zie mi mię dzy pro duk ta mi rol ny mi i drew nem. Hi sto ria wy ka zu je, że drew -
no tę kon ku ren cję z za sa dy prze gry wa. Moż na są dzić, że wraz ze wzro stem lud -
no ści na Zie mi współ za wod nic two to bę dzie się na si lać. Cha rak te ry stycz nym
przy kła dem w tym za kre sie jest Pol ska. Rol ni cy, któ rzy de cy du ją się na za le -
sie nie nie użyt ków, mo gą z te go ty tu łu otrzy mać za po śred nic twem Agen cji Re -
struk tu ry za cji i Mo der ni za cji do ta cję z UE. Jed nak że do pła ty UE do użyt ko wa -
nia grun tów są znacz nie ko rzyst niej sze dla wła ści cie li zie mi. W wy ni ku te go
w Pol sce zo stał znacz nie za ha mo wa ny pro ces za le sia nia nie użyt ków.

DDRREEWWNNOO  ––  ssuurroowwiieecc  ssttrraatteeggiicczznnyy??
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Rys. 1. Trzy głów ne za so by śro do wi sko we
Źró dło: opra co wa nie wła sne. 

TRZY ZA SO BY – CZTE RY ZA STO SO WA NIA



CCzzyy  ddrreewwnnoo  jjeesstt  ssuurroowwcceemm  ssttrraatteeggiicczznnyymm??
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Głów nym użyt kow ni kiem pro duk tów drzew nych, szcze gól nie w Eu ro pie
i Ame ry ce Pół noc nej, są prze my sły opar te na drew nie. W ta be li 1 przed sta wio -
no ty po lo gię pro duk tów drzew nych sto so wa ną po wszech nie w Eu ro pie.

Waż ną ro lę w ca łym łań cu chu las – prze mysł drzew ny od gry wa ją in no wa -
cje tech no lo gicz ne i pro duk to we. In no wa cje te pier wot nie by ły wy wo ła ne po trze -
bą zwięk sze nia fak tycz nej do stęp no ści su row ca. Zmia ny te cha rak te ry zo wa no
ja ko:

• oszczęd ność drew na,
• roz sze rze nie za kre su sto so wa nia drew na,
• zwięk sze nie ilo ści drew na.

W Pol sce i pań stwach UE in we stu je się w po szcze gól ne ele men ty war to ści
łań cu cha drzew ne go, a efek tyw ność tych in we sty cji zmie nia się wraz ze wzro -
stem war to ści pro duk tu koń co we go i dłu go ścią cy klu je go ży cia.

Kon ku ren cyj ność drew na ja ko ma te ria łu dla bu dow nic twa ma to do sie bie,
że jest zróż ni co wa na re gio nal nie, w po szcze gól nych kra jach, a na wet kra inach,
a to głów nie ze wzglę du na uwa run ko wa nia hi sto rycz ne. Kra je o du żych za so -
bach drew na i roz bu do wa nym prze my śle opar tym na drew nie ma ją dłu gą hi -
sto rię wy ko rzy sty wa nia drew na na ce le bu dow la ne. Na przy kład kon struk cje

Ta be la 1. Eu ro pej ska ty po lo gia pod sta wo wych pro duk tów drzew nych i ich po chod nych

Pod sta wo we 
pro duk ty 

(prze my sło we 
drew no okrą głe)

Prze rób pier wot ny Prze rób wtór ny

Dłu ży ce tar tacz ne
i okle ino we

Tar ci ca
Okle ina
Sklej ka
Zręb ki i wió ry

– pły ty wió ro we 
– pły ty o wió rach 

oriento wa nych 
– pły ty pil śnio we 
– pły ty śred niej gę sto ści 
– lek kie pły ty izo la cyj ne

Bu dyn ki
Sto lar ka bu dow la na
Me ble
Opa ko wa nia drew nia ne
Środ ki trans por tu
Pa li wa 

Pa pie rów ka Ce lu lo za → pa pier Opa ko wa nia z pa pie ru i tek tu ry
Użyt ko we pro duk ty pa pier ni cze
Książ ki, ma ga zy ny i ga ze ty

Od pa dy drzew ne → pe le ty

Źró dło: Eu ro stat Sta ti sti cal bo oks. Envi ron men tal sta ti stics and ac co unts in Eu ro pe 2010 edi tion.
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drew nia ne są sto so wa ne w po nad 90% przy bu do wie do mów w Ame ry ce Pół -
noc nej i kra jach skan dy naw skich, ale tyl ko w 45% w Ja po nii i w 10% w nie któ -
rych kra jach Eu ro py Wschod niej, tak że w Pol sce.

Si�ły�na�pę�dza�ją�ce�pro�duk�cję�drew�na�

Do pod sta wo wych czyn ni ków na pę dza ją cych pro duk cję drew na za li cza się:
• wzrost licz by lud no ści,
• ogól ny wzrost eko no micz ny,
• po stęp tech nicz ny,
• glo ba li za cję,
• śro do wi sko we atry bu ty pro duk tów,
• po ten cjał in no wa cyj ny,
• tren dy spo łecz ne.
Do nie ma te rial nych czyn ni ków pro duk cji naj czę ściej za li cza się ka pi tał wie -

dzy oraz bie żą ce na kła dy na B+R2.

Rys. 2. In we sty cje w drew no
Źró dło: opra co wa nie wła sne.

2 War to za uwa żyć, że ro sną cy po pyt na od na wial ne za so by na tu ral ne, wraz z ne ga tyw ny mi kon -
se kwen cja mi nad mier ne go bądź nie wła ści we go wy ko rzy sty wa nia drew na, spra wia, że wie le kor -
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Uj mu jąc kwe stię hi sto rycz nie, na le ży stwier dzić, że głów nym czyn ni kiem wpły -
wa ją cym na wiel kość zu ży cia jest wzrost licz by lud no ści. Po pu la cja na świe cie
wzra sta w tem pie po nad 100 mln lu dzi rocz nie. Lud ność świa ta zwięk szy ła się
z 2,4 mld w 1950 r. do 6,9 mld w po ło wie ro ku 2010. Praw do po dob nie czyn -
nik ten bę dzie rów nież waż ny w przy szło ści, ale już nie w ta kim stop niu jak w la -
tach mi nio nych.

Po stęp tech nicz ny od dzia łu je na podniesienie po py tu na drew no przez kre -
owa nie no wych pro duk tów oraz ob ni ża nie kosz tów pro duk cji wy ro bów.

Ob ser wu je my cią głe zmia ny w efek tach glo ba li za cji. Mię dzy in ny mi nie któ -
re pań stwa sta ły się sil niej zwią za ne z go spo dar ką świa to wą głów nie ze wzglę -
du na po li ty kę kra jo wą i re for mę ryn ko wą, ma ją ce zwią zek ze zmia na mi sys te -
mów go spo dar czo -spo łecz nych. Do tych państw za li cza się tak że Pol ska.

Z ko lei po ten cjał in no wa cyj ny de cy du je o tem pie ich wdra ża nia, a śro do wi -
sko we atry bu ty, np. w od nie sie niu do drew na, de ter mi nu ją po zy tyw ny je go obraz
w od bio rze przez czło wie ka.

Tren dy to m.in.: zmia ny po zio mu do cho dów, po ziom za spo ko je nia pod sta -
wo wych po trzeb, po pyt na in ne do bra i usłu gi, któ re w efek cie od dzia łu ją na
wiel kość pro duk cji drew na po przez two rze nie po py tu na no we wy ro by drzewne.

• Ogra ni cze nia – bio lo gicz ne ogra ni cze nia pro duk cji; stra ty net to po wierzch -
ni le śnej i co raz bar dziej ogra ni czo ny do stęp do za so bów.

• War tość śro do wi sko wych roz wią zań – zdol ność la sów do ma ga zy no wa -
nia wę gla mo że od gry wać istot ną ro lę w zmia nach kli ma tycz nych; drew -
no wy stę pu je co raz czę ściej ja ko na tu ral ny sub sty tut ener ge tycz ny.

La�sy�w Pol�sce

La sy pań stwo we w Pol sce za li cza się do stra te gicz nych za so bów na tu ral nych,
co znaj du je swój wy raz w od po wied niej usta wie (o za cho wa niu na ro do we go cha -
rak te ru stra te gicz nych za so bów na tu ral nych kra ju). Na le ży przy po mnieć, że usta -
wa ta po wsta ła w try bie przy spie szo nym w oko licz no ściach, gdy la sy by ły wy -
raź nie za gro żo ne pry wa ty za cją. Od no śnie do nie któ rych sfor mu ło wań usta wy
na su wa ją się pew ne nie ja sno ści, np. w usta wie mó wi się o stra te gicz nym za -
so bie, ja kim są la sy pań stwo we. Czy w ta kim ra zie las ja ko ca łość jest za so -
bem stra te gicz nym, czy też po szcze gól ne użyt ki, w tym tak że drew no? Je że li

po ra cji zwią za nych z po zy ski wa niem drew na uwzględ nia w swo ich stra te giach dzia ła nia zna cze -
nie czyn ni ka wie dzy. Z jed nej stro ny po szu ku je się al ter na tyw nych za so bów, z dru giej na to miast
– dzię ki wie dzy – zwięk sza się tech nicz ne moż li wo ści bar dziej efek tyw ne go wy ko rzy sty wa nia drew -
na ja ko za so bu na tu ral ne go. Z pew no ścią wzrost zna cze nia wie dzy w glo bal nym po zy ski wa niu
drew na przy czy nia się do więk szej kon so li da cji dzia łań firm w tym za kre sie.



tak, to dla cze go tyl ko z la sów pań stwo wych, a nie z la sów pry wat nych? To sa -
mo moż na po wie dzieć rów nież o la sach in nych form wła sno ści. Nie wy klu czo -
ne, że za li cze nie tyl ko la sów pań stwo wych do stra te gicz nych za so bów na tu ral -
nych kra ju mia ło aspek ty po li tycz ne.

Jed nak że bio rąc pod uwa gę za kres sto so wa nia drew na i je go zna cze nie
w pol skiej go spo dar ce, wy da je się, że ist nie ją waż ne prze słan ki me ry to rycz ne
za li cze nia drew na po cho dzą ce go ze wszyst kich form wła sno ści do su row ców
stra te gicz nych, a mia no wi cie:

• za sob na ba za su row ca drzew ne go w Pol sce (pią te miej sce w Unii Eu ro -
pej skiej pod wzglę dem wiel ko ści po zy ski wa nia su row ca z ten den cją ro -
sną cą),

• wy so ki po ziom wy twa rza nia wie lu pro duk tów drzew nych o wy so kiej i ro -
sną cej ja ko ści,

• li czą ca się w eu ro pej skim eks por cie po zy cja pol skich ma te ria łów (np. sto -
lar ka i pod ło gi drew nia ne) oraz wy ro bów go to wych (me ble, do my drew -
nia ne, ło dzie i jach ty).

Fak ty te po twier dza ją wcze śniej sfor mu ło wa ną hi po te zę o nie do ce nia niu zna -
cze nia drew na w dłu go okre so wych pro gra mach roz wo ju kra ju, jak rów nież
w ope ra cyj nej dzia łal no ści pod mio tów go spo dar czych i co dzien nym ży ciu
miesz kań ców.

Wy�bra�ne�in�for�ma�cje�do�ty�czą�ce�sek�to�ra�
le�śno�-drzew�ne�go�Pol�ski�w��0�� r.

• Po zy ska nie su row ca drzew ne go ogó łem – 37,2 mln m3;
• im port su row ca drzew ne go – 3,4 mln m3; 
• eks port su row ca drzew ne go – 1,9 mln m3; 
• zu ży cie su row ca drzew ne go – 38,7 mln m3; 
• zu ży cie drew na na jed ne go miesz kań ca – 1,01 m3;
• orien ta cyj na struk tu ra zu ży cia drew na:

– 94% na ce le prze my sło we: 50% ma te ria ły tar te, 28% pły ty drew no po -
chod ne, 12% ce lu lo za, 4% po zo sta łe wy ro by;

– 5% na ce le ener ge tycz ne;
– 1% na in ne ce le (rol nic two, ogrod nic two);

• pro duk cja:
– tar ci cy – wg GUS 4,4 mln m3, wg ITD – 8,3 mln m3; 
– płyt drew no po chod nych – 8,4 mln m3, w tym:

-  pły t wió ro wych (z OSB) – 4,9 mln m3,
-  pły t pil śnio wych – 3,0 mln m3, 
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-  mas włók ni stych – 1,2 mln ton, 
-  pa pie ru i tek tu ry – 3,7 mln ton,
-  me bli – 25 922,1 mln zł;

• pro duk cja me bli w Pol sce – 6,3 mld €;
• po zy cja Pol ski wśród eks por te rów me bli w UE – trze cie miej sce.
Wy bra ne in for ma cje w spo sób kom plek so wy po twier dza ją wy so ką po zy cję

le śnic twa i branż opar tych na drew nie. Do waż niej szych na le ży za li czyć wy so -
ki po ziom po zy ska nia su row ca, co się łą czy z du żą sa mo wy star czal no ścią su -
row co wą. W go spo dar ce wy stę pu je ko rzyst na struk tu ra zu ży cia drew na, po nie -
waż aż 96% su row ca prze zna cza się na ce le prze my sło we. Zde cy do wa nie
naj wię cej su row ca zu ży wa prze mysł tar tacz ny, na stęp nie płyt drew no po chod -
nych i ce lu lo zy. Na ce le ener ge tycz ne prze zna cza się ok. 4–5% su row ca.
Z ana li zy wskaź ni ków zu ży cia drew na i wy ro bów drzew nych wy ni ka, że Pol ska
jest li czą cym się pro du cen tem płyt pil śnio wych, wió ro wych i me bli. Wskaź ni ki
zu ży cia płyt drew no po chod nych są znacz nie wyż sze w Pol sce niż w UE i Eu -
ro pie.

Nie ty po wa sy tu acja do ty czy me bli. Z pro duk cją me bli o war to ści 6,3 mld €
nasz kraj zaj mu je szó ste miej sce w UE, a trze cie pod wzglę dem ich eks por tu.
Jed nak że zu ży cie me bli w kra ju per�ca�pi�ta jest ok. pięć ra zy niż sze niż w UE,
gdyż wy no si za le d wie 27 €. War to za uwa żyć, że eks port me bli w la tach 2008–
–2011 sta no wił aż 79–90% pro duk cji.

Wiel kość zu ży cia su row ca drzew ne go w prze li cze niu na miesz kań ca wy ma -
ga krót kie go omó wie nia. Z ofi cjal nych da nych sta ty stycz nych wy ni ka, że dla Pol -
ski wy no si ona ok. 1,01 m3 (ta be la 2) i jest nie co wyż sza niż w pań stwach UE,
gdzie kształ tu je się na po zio mie 0,87 m3. W rze czy wi sto ści wiel kość ta jest znacz -
nie niż sza i kształ tu je się po ni żej za rów no wskaź ni ka dla UE, jak i państw eu -
ro pej skich (ta be la 2), gdyż znacz ny wo lu men wy pro du ko wa nych wy ro bów
drzew nych, szcze gól nie cięż kich me bli, jest eks portowany, a im port me bli tyl -
ko w ok. 10–15% rów no wa ży wiel kość eks por tu.

Na pod kre śle nie za słu gu je fakt, że w ostat nich la tach w Pol sce znacz nie wzro -
sło zu ży cie pa pie ru i tek tu ry, któ re jest jed nym z waż niej szych wskaź ni ków ob -
ra zu ją cych cy wi li za cyj ny roz wój kra ju. Rys. 3 i 4 przed sta wia ją zu ży cie drew na
w Pol sce i w UE. Da ne te po twier dza ją wcze śniej sze in for ma cje o znacz nym po -
ten cja le pol skie go sek to ra le śno -drzew ne go, jak rów nież o je go sła bo ściach.
Z da nych wy ni ka ją tak że dwie cha rak te ry stycz ne róż ni ce – do mi nu ją cy udział
su row ca w Pol sce prze zna cza ny jest na pro duk cję ma te ria łów tar tych (50%),
a w pań stwach UE du ży udział drew na zu ży wa ny jest na ce le ener ge tycz ne
(42%). 
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Rys. 3. Orien ta cyj na struk tu ra zu ży cia drew na w Pol sce w 2011 r.
Źró dło: opra co wa nie wła sne na podstawie danych ITD.

Ta be la 2. Zu ży cie drew na i wy ro bów z drew na per ca pi ta w Pol sce, Unii Eu ro pej skiej 
i Eu ro pie w 2011 r.

Wy szcze gól nie nie Jed nost ka
mia ry Pol ska UE

Eu ro pa 
(łącz nie 

z azja tyc ką 
czę ścią Ro sji)

Su ro wiec drzew ny m3 1,010 0,870 0,900

Ma te ria ły tar te m3 0,126 0,179 0,150

– igla ste m3 0,110 0,160 0,133

– li ścia ste m3 0,016 0,019 0,017

Pły ty wió ro we m3 0,138 0,068 0,060

Pły ty pil śnio we m3 0,052 0,027 0,024

Ma sy włók ni ste kg 46,2 81,3 65,5

Pa pier i tek tu ra kg 127,7 162,9 127,7

Zu ży cie me bli € 27 140 –

Źró dło: opra co wa nie wła sne ITD na podstawie danych FAOSTAT.
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No�wa�stra�te�gia�la�sów�UE

Od pew ne go cza su trwa ją in ten syw ne pra ce zwią za ne z przy go to wa niem no -
wej stra te gii dla la sów UE. W dzia ła niach tych skon cen tro wa no się na na stę -
pu ją cych za gad nie niach:

• przy go to wa niu pod staw do ko or dy na cji po li ty ki le śnej UE,
• wzmac nia niu ro li fo rów zwią za nych z la sa mi,
• związ kach z mię dzy na ro do wy mi pro ce sa mi za cho dzą cy mi w la sach,
• moż li wych ob sza rach dzia ła nia,
• zmia nach kli ma tycz nych,
• bio róż no rod no ści,
• przy go to wa niu no wej stra te gii i pró bie jej wdro że nia.

Sek�tor�drzew�ny�i je�go�spe�cy�fi�ka

• Po wierzch nia la sów to ok. 1/3 ob sza ru kra ju.
• Opar cie pro duk cji na drew nie – su row cu na tu ral nym, od na wial nym i eko -

lo gicz nym (we wszyst kich eta pach prze ro bu i uty li za cji). Wy so ka sa mo -
wy star czal ność su row co wa kra ju. 

Rys. 4. Zu ży cie za so bów drzew nych w UE -27 w 2010 r.
Źró dło: Fo re stry in the EU and the world. A sta ti sti cal por tra it. Eu ro stat 2011 edi tion.



• La sy w Pol sce – stra te gicz nym za so bem na tu ral nym (usta wa z 6 lip ca
2001 r. o za cho wa niu na ro do we go cha rak te ru stra te gicz nych za so bów na -
tu ral nych kra ju). W mia rę za sob na ba za su row co wa – siód me miej sce
w Eu ro pie pod wzglę dem po wierzch ni i pią te pod wzglę dem wiel ko ści po -
zy ski wa nia drew na.

• Drew no w kra jo wej go spo dar ce speł nia ro lę jed ne go z głów nych su row -
ców stra te gicz nych.

• Na ryn kach drzew nych za cho dzi wie le zmian, w tym tak że struk tu ral -
nych, któ re do ty czą ba zy su row ca drew na użyt ko we go oraz ca łe go łań -
cu cha do staw. Na ich pod sta wie są i bę dą w dal szym cią gu two rzo ne fun -
da men tal ne pa ra dyg ma ty do ty czą ce go spo dar ki drew nem.

• Moż na są dzić, że glo bal ny prze mysł i ry nek pro duk tów z drew na bę dą się
zmie niać dość spek ta ku lar nie, co zna czy, że być mo że nad cho dzi era „su -
per cy kli pro duk tów drzew nych” – pro blem w tym, że nie wie my, kie dy ona
na stą pi. 

No�we�wy�zwa�nia�sto�ją�ce�przed�prze�my�słem�
opar�tym�na�drew�nie

• Do stęp do drew na.
• Sub sty tu cja pro duk tów, któ rych wy twa rza nie po wo du je znacz ne emi sje ga -

zów cie plar nia nych.
• Pro duk cja ener gii i pa liw ze źró deł od na wial nych.
• Bio ra fi ne rie/bio pa li wa sta łe i płyn ne, re cy kling od pa dów włó kien w prze -

my śle ce lu lo zo wo -pa pier ni czym.
• Od dzia ły wa nie po li ty ki zwią za nej ze zmia na mi kli ma tu.
• In no wa cje, ba da nia i roz wój.
• Han del oraz współ pra ca z kra ja mi trze ci mi.
• In for ma cja i ko mu ni ka cja.
• Praw do po do bień stwo za kłó ca nia rów no wa gi ryn ko wej ze wzglę du na:

– wej ście na ry nek no wych gra czy (bio ma sa i ener ge ty ka, che mia i in.),
– suk ce syw ny wzrost po py tu na su ro wiec ze stro ny prze my słu opar te go

na drew nie.
• Pod sta wo we wa dy obec nej stra te gii le śnej:

– brak spój no ści z in ny mi po li ty ka mi od no szą cy mi się do la sów,
– frag men ta rycz ne po dej ście do la sów ja ko efekt bra ku po li ty ki le śnej na

po zio mie UE,
– nie do sta tecz na ko mu ni ka cja po za sek to rem le śnym.
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Sek tor le śny w pod sta wo wym za kre sie od po wia da za po pyt na bio ma sę
i wzrost kon ku ren cyj no ści te re nów rol ni czych/wiej skich. 

Za�bez�pie�cze�nie�kon�ku�ren�cyj�no�ści�pol�skie�mu�
prze�my�sło�wi�opar�te�mu�na�drew�nie

Kra jo wy prze mysł opar ty na drew nie ma re al ne szan se dal sze go dy na micz ne -
go roz wo ju w wa run kach wzro stu:

• efek tyw no ści zu ży cia i pro duk cji bio ma sy drzew nej, za co są od po wie dzial -
ne la sy – wzdłuż łań cu cha do staw;

• na kła dów na ba da nia i in no wa cje (sza co wa ny do tych cza so wy po ten cjał
jest ni ski, ale z nie wiel ką ten den cją wzro stu);

• opty ma li za cji uży cia ogra ni czo nych are ałów zie mi i do staw bio ma sy
w przy szło ści – nie zbęd na od po wied nia po li ty ka su row co wa pań stwa.

W kre owa niu dłu go fa lo we go roz wo ju sek to ra drzew ne go, za rów no w UE, jak
i w Pol sce, ob ser wo wa ny jest od prze ło mu wie ków wzrost zna cze nia aspek tów
spo łecz nych i eko no micz nych. Szcze gól nie istot ne są:

• po trze ba za spo ka ja nia róż no rod ne go po py tu na za so by la sów i zrów no -
wa żo ne go za rzą dza nia ni mi;

• uwzględ nie nie po py tu na eko lo gicz ne pro duk ty drzew ne (np. „zie lo ne bu -
dow nic two”, „zie lo na” bądź eko lo gicz na go spo dar ka);

• no we for my ryn ku oraz zmia ny w po py cie w kon tek ście go spo dar ki elek -
tro nicz nej;

• ko niecz ność zmia ny per cep cji po zy ski wa nia drew na przez spo łe czeń -
stwo (po strze ga ne go nie kie dy ja ko nisz cze nie la sów).

Na�ro�do�wa�stra�te�gia�le�śna�

Pol ska na le ży do państw UE, gdzie jak do tych czas brak jest czy tel nej stra te gii
le śnej. Do nie do mo gów za li czyć moż na tak że nie do koń czo ną re for mę sys te mo -
wą w le śnic twie i asy me trię in for ma cyj ną mię dzy le śnic twem a prze my sła mi opar -
ty mi na drew nie.

Po�li�ty�ka�su�row�co�wa�w od�nie�sie�niu�do�drew�na

• Nie zwe ry fi ko wa ny de fi cyt od no śnie do drew na, wy ni ka ją cy w znacz nym
stop niu ze sto so wa nych do tych czas me tod sprze da ży drew na.

• Brak w ostat nich la tach sta bi li za cji na ryn ku su row ca (m.in. brak umów
dłu go ter mi no wych na do sta wy su row ca).



DDRREEWWNNOO  ––  ssuurroowwiieecc  ssttrraatteeggiicczznnyy??

��

• Pró by wej ścia na ry nek drzew ny no wych pod mio tów go spo dar czych
o du żym po ten cja le po py tu i z do pła ta mi do cen drew na.

• Du że roz pro sze nie od bior ców, ogra ni czo na si ła od dzia ły wa nia prze my słu
na la sy.

• Zmo no po li zo wa ny ry nek po da ży drew na.
• Dłu go okre so we kon tro wer sje mię dzy la sa mi i prze my sła mi opar ty mi na

drew nie na tle sto so wa ne go sys te mu cen i me tod je go sprze da ży.

Struk�tu�ra�przy�cho�dów�La�sów�Pań�stwo�wych

Na rys. 5 przed sta wio no udział przy cho dów La sów Pań stwo wych ze sprze da -
ży drew na w przy cho dach ogó łem za okres osiemnastu lat, a więc za czas po -
zwa la ją cy na uchwy ce nie w mia rę trwa łych ten den cji.

• W okre sie ob ję tym ana li zą na stą pił pra wie 10-pro cen to wy wzrost udzia -
łu przy cho dów ze sprze da ży drew na w przy cho dach ogó łem LP. Udział
ten wy no sił 79,7% w 1994 r. i 88% w ro ku 2011.

• Moż na są dzić, że głów nym czyn ni kiem wpły wa ją cym na wzrost udzia łu
przy cho dów z ty tu łu sprze da ży drew na był wzrost cen drew na i wo lu men
je go sprze da ży.

• Nie po ko ją cy jest jed no cze sny spa dek przy cho dów z re ali za cji funk cji po -
za pro duk cyj nych LP, któ re zgod nie z usta wą o la sach już przed wie lu la -
ty zrów na no z funk cja mi pro duk cyj ny mi.

Rys. 5. Udział przy cho dów po cho dzą cych ze sprze da ży drew na w przy cho dach ogó łem
La sów Pań stwo wych w la tach 1994–2011
Źró dło: Ra por ty o sta nie la sów i in ne ma te ria ły źró dło we La sów Pań stwo wych; Kra jo wy pro gram zwięk sza nia
le si sto ści w 2010 r., Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej VII ka den cji. Druk nr 45. War sza wa 8.12.2010, s. 32; In -
for ma cja o sta nie la sów oraz o re ali za cji „Kra jo we go pro gra mu zwięk sza nia le si sto ści w 2011 r.”, Mi ni ster stwo
Śro do wi ska, War sza wa, wrze sień 2012, s. 31.



CCzzyy  ddrreewwnnoo  jjeesstt  ssuurroowwcceemm  ssttrraatteeggiicczznnyymm??

��

• Na tym tle po wsta je py ta nie: czy La sy Pań stwo we zmie rza ją do for mu ły
la su su row co we go?

In�no�wa�cyj�ność

Z ba dań prze pro wa dzo nych m.in. przez In sty tut Tech no lo gii Drew na wy ni ka, że
ist nie je pil na ko niecz ność po pra wy in no wa cyj no ści w sek to rze le śno -drzew nym.
Nie na stą pi ona sko ko wo bądź w krót kim okre sie. Jej osią gnię cie mo że na stą -
pić w wy ni ku opra co wa nia kom plek so wej stra te gii roz wo ju sek to ra, tj. le śnic twa
i prze my słów opar tych na drew nie, oraz kon se kwent na jej re ali za cja, nie za leż -
nie od zmie nia ją cej się sy tu acji po li tycz nej, przy jed no cze snym wdra ża niu nie -
zbęd nych re form. 

Je że li nie bę dzie świa do mie kształ to wa ny pro ces roz wi ja nia in no wa cyj no ści
sek to ra, to sa mo czyn ny jej po stęp bę dzie na dal nie znacz ny. Wzrost in no wa cyj -
no ści wy ma ga nada nia wy so kiej ran gi jej two rze niu, a jed no cze śnie sko or dy -
no wa nych dzia łań ze stro ny władz (mi ni sterstw, re gio nów, wo je wództw).

Waż ną ro lę ma tu taj do speł nie nia Pol ska Plat for ma Tech no lo gicz na Sek to -
ra Le śno -Drzew ne go, po wo ła na w 2005 r. Głów nym za da niem Eu ro pej skiej Plat -
for my Tech no lo gicz nej Sek to ra Le śno -Drzew ne go (FTP) jest po moc sek to ro wi
le śno -drzew ne mu i wszyst kim współ pra cu ją cym w ba da niach do ty czą cych roz -
wo ju oraz in no wa cji. Cho dzi o in te rak cję z prze my słem i ośrod ka mi ba daw czy -
mi, kla stra mi oraz in ny mi in sty tu cja mi re ali zu ją cy mi pro gra my ba daw cze w za -
leż no ści od swo jej moż li wo ści w pro ce sie roz wo ju sek to ra le śno -drzew ne go.
Przyj mu je się, że Plat for ma Tech no lo gicz na Sek to ra Le śno -Drzew ne go ma na
ce lu re ali za cję ta kich za dań, jak:

• zie lo ny wę giel,
• sku tecz ność ener ge tycz na,
• efek tyw ność za so bów,
• pro duk ty nie szko dli we dla śro do wi ska.
Rys. 6 przed sta wia w spo sób sche ma tycz ny obec ne i przy szło ścio we pro -

duk ty drzew ne. Sek tor le śno -drzew ny jest sek to rem o du żym po ten cja le in no -
wa cyj nym, wno szą cym no wą bio eko no mię (eko lo gicz ną go spo dar kę). Jed no -
cze śnie jest przy kła dem wy so kiej efek tyw no ści za so bów z od na wial nych
ma te ria łów i pod da wa nych re cy klin go wi pro duk tów.

Szcze gól ne zna cze nie la sów i branż opar tych na drew nie po twier dził pierw -
szy w Pol sce fo�re�si�ght tech no lo gicz ny zre ali zo wa ny przez ze spół In sty tu tu
Tech no lo gii Drew na w pro jek cie „Fo�re�si�ght w drzew nic twie – sce na riu sze roz -
wo ju ba dań na uko wych w Pol sce do 2020 ro ku” (PO IG.01.01.01-30-022/08).



Waż ne dla prze my słów opar tych na drew nie jest urze czy wist nia nie idei
zrów no wa żo ne go roz wo ju po przez po dej ście ho li stycz ne (łą cze nie ce lów eko -
no micz nych, spo łecz nych i śro do wi sko wych) dla ochro ny za so bów.

Do 2020 r. naj więk szy wpływ na in no wa cyj ny roz wój pol skie go sek to ra
drzew ne go bę dą mia ły ob sza ry: „Kom po zy ty drzew ne” oraz „Bio ener gia”.

Rów nież w ostat nich la tach wi docz ny jest du ży po stęp w in no wa cjach w za -
kre sie tzw. in ży nier skich pro duk tów drzew nych – w tym róż ne no we od mia ny
i ro dza je kle jo nej war stwo wo tar ci cy.

Jak już wcze śniej po wie dzia no, prze my sły opar te na drew nie kon cen tru ją się
głów nie na in no wa cjach pro duk to wych i pro ce so wych, na to miast sto sun ko wo
nie wie le jest w pol skich prze my słach in no wa cji mar ke tin go wych i or ga ni za cyj -
nych. Otwie ra ją się no we, ni szo we ryn ki dla bio ra fi ne rii, głów nie w za kre sie pro -
duk cji no wo cze snych, cen nych che mi ka liów. Moż na są dzić, że po pyt bę dzie
wzra stał, kie dy zo sta nie prze kro czo na war tość szczy to wa wy do by cia ro py. Na -
le ży w związ ku z tym ocze ki wać in no wa cji or ga ni za cyj nych i mar ke tin go wych
umoż li wia ją cych do sto so wa nie się do no wej sy tu acji.

DDRREEWWNNOO  ––  ssuurroowwiieecc  ssttrraatteeggiicczznnyy??
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Rys. 6. Te raź niej szość i przy szłość drew na
Źró dło: opra co wa nie wła sne.
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Za�koń�cze�nie

Drew no we współ cze snej glo bal nej go spo dar ce prze ży wa swój wie lo stron ny, nie -
ocze ki wa ny, acz za słu żo ny re ne sans. Sek tor le śno -drzew ny na to miast, z ra cji
swo ich uwa run ko wań, od gry wa co raz więk szą ro lę w go spo dar ce kra ju, za rów -
no ze wzglę du na ro sną cy po ten cjał pro duk cyj ny prze my słu, jak i wie lo funk cyj -
ną go spo dar kę le śną.

Prze mysł opar ty na drew nie to roz wi ja ją cy się sek tor zie lo nej go spo dar ki
nisko emi syj nej, pra cu ją cy zgod nie z za sa da mi zrów no wa żo ne go roz wo ju, wy -
twa rza ją cy przy ja zne pro duk ty.

Drew no, su ro wiec od na wial ny, wy gry wa i bę dzie wy gry wa ło w kon ku ren cji
z su row ca mi ko pal ny mi (wę giel, ro pa, gaz itp.) ze wzglę du na ich ogra ni czo ne
za so by i ko niecz ność nie uchron ne go wzro stu cen. Ce ny drew na w du żym
stop niu zwią za ne bę dą z je go po da żą, wy ni ka ją cą z po li ty ki su row co wej.

Drew no, ze wzglę du na je go wszech stron ną i co raz waż niej szą ro lę, za li czyć
moż na do su row ców stra te gicz nych. Z ko lei czte ry bran że opar te na drew nie:
me blar stwo, sto lar ka okien na i drzwio wa, pro duk cja jach tów i ło dzi re kre acyj -
nych, bu dow nic two – to bran że, któ re sta no wią pol ską spe cjal ność na ryn kach
za gra nicz nych. 

Obiek tyw nie rzecz bio rąc, ro sną ca i waż na ro la sek to ra le śno -drzew ne go
w go spo dar ce po win na w wi docz ny spo sób być do strze ga na przez róż ne gre -
mia po li tycz ne i go spo dar cze, za rów no w Unii Eu ro pej skiej, jak i w kra ju. Bio -
rąc to pod uwa gę, ko niecz ne jest two rze nie grup na ci sku mo ral ne go i uświa -
da mia nie miesz kań com kra ju i wła dzom po li tycz no -go spo dar czym ro li, miej sca
i zna cze nia sek to ra le śno -drzew ne go w go spo dar ce i w roz wo ju współ cze sne -
go spo łe czeń stwa.
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Czło�wiek�i drew�no�w idei�
zrów�no�wa�żo�ne�go�roz�wo�ju
Sta�ni�sław�Gor�czy�ca

Wstęp

Sek tor drzew ny, mi mo swe go pro eko lo gicz ne go cha rak te ru – wy twa rza nia
eko lo gicz nych wy ro bów o dłu gim cy klu ży cia, sa mo wy star czal no ści ener -

ge tycz nej – naj więk sze ba rie ry roz wo ju wią że z po li ty ką ochro ny śro do wi ska.
Cho dzi o ogra ni cze nie roz wo ju in fra struk tu ry, ogra ni cze nie po zy ska nia drew na
na ob sza rach Na tu ra 2000, kwe stię re duk cji emi sji CO2, wspar cie współ spa -
la nia drew na ja ko bio ma sy w ener ge ty ce prze my sło wej. Ro dzi to py ta nie o stan
i per spek ty wy re ali za cji idei zrów no wa żo ne go roz wo ju w za kre sie za cho wa nia
rów no wa gi mię dzy ko niecz no ścią ochro ny przy ro dy i jej za so bów a po trze ba -
mi spo łecz ny mi i roz wo jem eko no micz nym kra ju.

Czym�jest�zrów�no�wa�żo�ny�roz�wój?

Kon sty tu cja Rze czy po spo li tej Pol skiej w art. 5 okre śla, że: […] Rzecz�po�spo�li�ta
Pol�ska�strze�że�nie�pod�le�gło�ści�i nie�na�ru�szal�no�ści�swe�go�te�ry�to�rium,�za�pew�nia
wol�no�ści�i pra�wa�czło�wie�ka�i oby�wa�te�la�oraz�bez�pie�czeń�stwo�oby�wa�te�li,�strze�-
że�dzie�dzic�twa�na�ro�do�we�go�oraz�za�pew�nia�ochro�nę�śro�do�wi�ska,�kie�ru�jąc�się
za�sa�dą�zrów�no�wa�żo�ne�go�roz�wo�ju�[...].

Zrów no wa żo ny roz wój (ang. su�sta�ina�ble�de�ve�lop�ment) to po ję cie, któ re zo -
sta ło zde fi nio wa ne w ra por cie Brund tland „Na sza Wspól na Przy szłość” i w ślad
za nim w „Agen dzie 21”, uchwa lo nej w for mie re zo lu cji na Szczy cie Zie mi w Rio
de Ja ne iro w 1992 r., ja ko pra wo do za spo ko je nia aspi ra cji roz wo jo wych obec -
nej ge ne ra cji bez ogra ni cza nia praw przy szłych po ko leń do za spo ko je nia ich
po trzeb roz wo jo wych. Tym sa mym roz wój go spo dar czy i cy wi li za cyj ny obec ne -
go po ko le nia nie po wi nien dla do bra przy szłych po ko leń od by wać się kosz tem
wy czer py wa nia za so bów nie od na wial nych i nisz cze nia śro do wi ska.

Znacz nie rza dziej cy tu je się jesz cze jed ną – za war tą w „Agen dzie 21” – de -
fi ni cję zrów no wa żo ne go roz wo ju, któ ry okre śla się ja ko […] ciąg�zmian,�w któ�-
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rym�ko�rzy�sta�nie�z za�so�bów,�struk�tu�ra�in�we�sty�cji,�ukie�run�ko�wa�nie�po�stę�pu�tech�-
nicz�ne�go�oraz�struk�tu�ry�in�sty�tu�cjo�nal�ne�ma�ją�być�do�ko�ny�wa�ne�w ta�ki�spo�sób,
aby�nie�by�ło�sprzecz�no�ści�mię�dzy�przy�szły�mi�a te�raź�niej�szy�mi�po�trze�ba�mi�[…]. 

W pol skim pra wie znaj du je my de fi ni cję zrów no wa żo ne go roz wo ju w art. 3
ust. 50 usta wy z dnia 27 kwiet nia 2001 r. Pra wo ochro ny śro do wi ska: […] Zrów�-
no�wa�żo�ny�roz�wój�–�ro�zu�mie�się�przez�to�ta�ki�roz�wój�spo�łecz�no�-go�spo�dar�czy,
w któ�rym�na�stę�pu�je�pro�ces�in�te�gro�wa�nia�dzia�łań�po�li�tycz�nych,�go�spo�dar�czych
i spo�łecz�nych,�z za�cho�wa�niem�rów�no�wa�gi�przy�rod�ni�czej�oraz�trwa�ło�ści�pod�sta�-
wo�wych�pro�ce�sów�przy�rod�ni�czych,�w ce�lu�za�gwa�ran�to�wa�nia�moż�li�wo�ści�za�spo�-
ka�ja�nia�pod�sta�wo�wych�po�trzeb�po�szcze�gól�nych�spo�łecz�no�ści�lub�oby�wa�te�li�za�-
rów�no�współ�cze�sne�go�po�ko�le�nia,�jak�i przy�szłych�po�ko�leń�[…].

Na le ży jed no cze śnie pod kre ślić, co uczy ni li rów nież au to rzy do ku men tu
„Stra te gia zrów no wa żo ne go roz wo ju Pol ski do 2025 ro ku”, że re ali za cja po stu -
la tów – ta kich, jak suk ce syw ne eli mi no wa nie pro ce sów i dzia łań go spo dar czych
szko dli wych dla śro do wi ska i zdro wia lu dzi, pro mo wa nie spo so bów go spo da -
ro wa nia „przy ja znych śro do wi sku” oraz przy śpie sza nie pro ce sów przy wra ca nia
śro do wi ska do wła ści we go sta nu wszę dzie tam, gdzie na stą pi ło na ru sze nie rów -
no wa gi przy rod ni czej – nie mo że jed no cze śnie po wo do wać nie po żą da ne go
zmniej sza nia tem pa wzro stu go spo dar cze go ani po sze rzać mar gi ne su ubó stwa,
czy li po głę bia nia lub po wsta wa nia no wych na pięć spo łecz nych i za gro żeń
eko no micz nych.

Drew�no�w roz�wo�ju�go�spo�dar�czym

Prze mysł opar ty na prze ro bie su row ca drzew ne go jest jed ną z naj waż niej -
szych ga łę zi pol skiej go spo dar ki. Świad czą o tym za rów no da ne ma kro eko no -
micz ne, w tym suk ce sy eks por to we, jak i fakt, że wśród pięt na stu wy ty po wa -
nych przez Mi ni ster stwo Go spo dar ki branż ma ją cych pro mo wać pol ską
go spo dar kę na ro do wą zna la zły się aż czte ry, któ re wy ko rzy stu ją do pro duk cji
drew no: me blar stwo, sto lar ka okien na i drzwio wa, pro duk cja jach tów i ło dzi re -
kre acyj nych, bu dow nic two.

Przed się bior stwa drzew ne, po śród któ rych do mi nu ją ma łe i śred nie za kła -
dy to ta kie, o któ rych nie miec ki „Der Spie gel” pi sał w czerw cu br.: […] Go�spo�-
dar�ka�[pol ska] roz�wi�ja�się�nie�ty�le�dzię�ki�wiel�kim�in�we�sto�rom�z Za�cho�du,�co�dzię�-
ki�śred�nim�fir�mom�bę�dą�cym�wła�sno�ścią�za�ło�ży�cie�li�tych�przed�się�biorstw�i ich
ro�dzin�[…].

Za kła dy prze my słu drzew ne go, lo ka li zo wa ne bli sko ob sza rów le śnych, są jed -
nym z naj waż niej szych pra co daw ców na ob sza rach wiej skich, czy li tam, gdzie
o za trud nie nie w in nych ga łę ziach prze my słu jest bar dzo trud no.
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Udział pol skie go sek to ra le śno -drzew ne go w PKB wy no si 1,5–2% i jest
wyż szy od śred niej unij nej (1%). Wzra sta tak że zu ży cie drew na per�ca�pi�ta na
miesz kań ca i wy no si w na szym kra ju 1,064 m3, zbli ża jąc się do po zio mu eu -
ro pej skie go (1,160 m3). We dług pro gnoz eks per tów, za war tych m.in. w naj now -
szym ra por cie UNE CE na te mat per spek tyw roz wo ju sek to ra le śno -drzew ne go,
za po trze bo wa nie na drew no i wy ro by drzew ne ze stro ny ryn ku bę dzie wzra stać.
W cią gu naj bliż szych dwu dzie stu lat zwięk szy się z 759 do 853 mln m3 i bę -
dzie wy ni kać głów nie ze wzro stu za po trze bo wa nia na su ro wiec ze stro ny in sta -
la cji spa la nia i współ spa la nia bio ma sy.

Drew�no�dla�ener�ge�ty�ki

Za opa trze nie ener ge ty ki w bio ma sę w ce lu spro sta nia unij nym wy mo gom
udzia łu zie lo nej ener gii w ogól nym bi lan sie ener ge tycz nym sta no wi już te raz po -
waż ne za gro że nie dla sta bil no ści do staw i cen za ku pu drew na przez pol ski prze -
mysł drzew ny. Naj prost szym roz wią za niem, z punk tu wi dze nia re la cji po py -
tu/po da ży, by ło by zwięk sze nie po zy ska nia drew na w la sach. Ze wzglę du jed nak
na po ziom zło żo no ści te go za gad nie nia na le ży po zo sta wić tę kwe stię do roz -
wa że nia eks per tom z za kre su pla no wa nia go spo dar ki le śnej, nie zaś ja ko ele -
ment na ci sku ze stro ny prze my słu czy też śro do wisk eko lo gów.

War to wspo mnieć, że w ostat nim cza sie po ja wi ły się za po wie dzi za rów no ze
stro ny Mi ni ster stwa Śro do wi ska, Dy rek cji Ge ne ral nej La sów Pań stwo wych, jak
i Biu ra Urzą dza nia La su i Geo de zji Le śnej do ty czą ce moż li wo ści zwięk sze nia
po zy ska nia drew na w stop niu więk szym niż wy ni ka ło to z do tych cza so we go pla -
no wa nia. Wzrost po zy ska nia na stą pi jed nak głów nie w sor ty men tach wiel ko wy -
mia ro wych, ma leć na to miast bę dzie po zy ska nie drew na śre dnio wy mia ro we go,
po któ re chęt nie się ga du ży i świet nie roz wi nię ty w Pol sce prze mysł pa pier ni -
czy oraz płyt drew no po chod nych, a tak że nie wiel kie ro dzin ne fir my pro du ku ją -
ce ma łą ar chi tek tu rę ogro do wą czy opa ko wa nia drew nia ne. Czy o ta ki su ro wiec
po win na rów nież wal czyć na au kcjach e -drew no ener ge ty ka prze my sło wa?
Czy ta kie drew no po win no zo stać skon su mo wa ne przez za kła dy spa la ją ce je
ja ko bio ma sę dla uzy ska nia zie lo nych cer ty fi ka tów?

Ob ję tość 82 m3 drew na po zy ska ne go z la sów to jed no miej sce pra cy. Spa -
la jąc je w imię pro duk cji zie lo nej ener gii, po zba wia my źró dła utrzy ma nia lu dzi,
a to jest dzia ła nie wbrew za sa dzie zrów no wa żo ne go roz wo ju.

Za rów no na szcze blu usta wo daw czym (Sejm i Se nat), jak i wy ko naw czym
(Mi ni ster stwo Go spo dar ki, Mi ni ster stwo Śro do wi ska) pro blem ten jest do strze -
ga ny i bra ny pod uwa gę pod czas przy go to wy wa nia choć by pro jek tów ustaw.
Przy kła dem mo że być za pre zen to wa na w ma ju 2012 r. usta wa o OZE, któ ra zna -



czą co ob ni ża współ czyn nik kształ tu ją cy wiel kość wspar cia dla współ spa la nia
z 0,7 do 0,3; w ko lej nych la tach bę dzie on da lej ogra ni cza ny, aż do wy eli mi -
no wa nia współ spa la nia ja ko tech no lo gii pod le ga ją cej sys te mo wi zie lo nych cer -
ty fi ka tów w ro ku 2020.

Drew�no�dla�eko�lo�gów

W Eu ro pie wie le mó wi się o tym, że aby spro stać po py to wi i jed no cze śnie nie
za chwiać rów no wa gi w po da ży su row ca na ce le prze my słu prze twór cze go, leś -
nic two bę dzie zmu szo ne do się gnię cia po nie wy ko rzy sta ne do tąd za so by,
takie jak bio ma sa po zrę bo wa. Te mu roz wią za niu już te raz sprze ci wia ją się jed -
nak śro do wi ska eko lo gów. Ich ra dy ka lizm w ostat nich la tach przy czy nia się do
na si le nia kon flik tów, a brak chę ci kom pro mi su pro wa dzi do im pa su w roz wią -
zy wa niu waż nych kwe stii do ty czą cych in we sty cji i roz wo ju.

Sed no kon flik tów, w któ rych udział bio rą ra dy kal ne gru py eko lo gów, wy ni -
ka czę sto z bra ku rze tel nej wie dzy i z ba zo wa nia na ste reo ty po wym my śle niu.
Jed nym z ta kich utrwa la nych ste reo ty pów, blo ku ją cych dia log i osią gnię cie kon -
sen su su, jest utoż sa mia nie plan ta cji z la sem, a tak że twier dze nie, że drze wo -
sta ny prze szło ręb ne ma ją więk sze zna cze nie w ku mu la cji CO2 niż mło de drze -
wa itp.

Zu peł nie nie ro zu mia ny i nie roz pow szech nio ny – na wet w śro do wi skach
uzur pu ją cych so bie pra wo do wy po wia da nia się w kwe stiach go spo dar ki le śnej
– jest fakt, że dwu tle nek wę gla jest usu nię ty z at mos fe ry tak dłu go, jak pro dukt
drzew ny po zo sta je w uży ciu, a na wet wów czas, gdy jest po now nie wy ko rzy sty -
wa ny lub pod da wa ny re cy klin go wi w ce lu po zy ska nia wtór ne go ma te ria łu lub
od zy sku ener gii. Ta ką wie dzę moż na zdo być, czy ta jąc m.in. eks per ty zy Ko mi -
sji Eu ro pej skiej.

Przede wszyst kim prze mysł drzew ny, pro du ku jąc wy ro by z drew na po zy ska -
ne go w la sach, przy czy nia się do re duk cji emi sji CO2. Co wię cej, prze mysł ten
two rzy wy ro by o bar dzo dłu gim cy klu ży cia, któ re mo gą pod le gać wie lo krot ne -
mu re cy klin go wi. 

Po nad to pod czas pro duk cji wy ro bów z drew na wy ko rzy stu je się bar dzo
czę sto ener gię wy two rzo ną na miej scu z od pa dów po pro duk cyj nych (zrzy nów,
tro cin), bez ko niecz no ści trans por to wa nia pa li wa na du że od le gło ści. To je dy -
nie kil ka przy kła dów pro eko lo gicz ne go dzia ła nia prze my słu drzew ne go. 

Cie ka wym zo bra zo wa niem eko lo gicz ne go cha rak te ru wy ro bów z drew na, ta -
kich jak ma te ria ły tar te i ich po chod ne, jest wy kres po rów nu ją cy emi sję CO2

róż nych su row ców wy ko rzy sty wa nych w bu dow nic twie.
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Pod czas gdy stal czy alu mi nium emi tu ją od po wied nio na wet 15 i 25 tys. kg
CO2/m3, tar ci ca wy ka zu je ujem ny wskaź nik, gdyż nie tyl ko nie emi tu je, ale ku -
mu lu je dwutlenek węgla.

Pod�su�mo�wa�nie

Oso by na sta wio ne pro eko lo gicz nie po win ny nie tyl ko nie blo ko wać roz wo ju prze -
my słu drzew ne go, in we sty cji w bu do wę no wych za kła dów, de cy zji o zwięk szeniu
po zy ska nia drew na, lecz wręcz wspie rać i pro mo wać po wszech ne ko rzy sta nie
z drew na. Po zwo li to na re ali za cję idei zrów no wa żo ne go roz wo ju, w któ rym to
przy ro da słu ży czło wie ko wi, a czło wiek, po przez mą dre go spo darowa nie jej za -
so ba mi, przy czy nia się do jej za cho wa nia dla przy szłych po ko leń. 

To wła śnie re ali za cji ta kiej idei ma słu żyć po li ty ka ochro ny śro do wi ska.
Dlate go waż ne jest, aby pol scy po li ty cy – na róż nych szcze blach – ak tyw nie
uczest ni czy li w two rze niu ta kie go pra wa, któ re bę dzie słu ży ło za rów no przy ro -
dzie, jak i lu dziom.

Ja ko wi ce prze wod ni czą cy se nac kiej Ko mi sji Śro do wi ska sta ram się szcze -
gól nie zwra cać uwa gę na im pli ka cje zwią za ne z po li ty ką kli ma tycz ną, w tym kwe -
stię re duk cji CO2. Uzgod nie nia po dej mo wa ne na ta kich gre miach jak Kon fe ren -
cja Kli ma tycz na ONZ Rio +20, czy wcze śniej sze na po zio mie Par la men tu
Eu ro pej skie go, mo gą za wa żyć na przy spie sze niu lub spo wol nie niu roz wo ju go -
spo dar cze go na sze go kra ju.

Rys. 1. Po rów na nie su row ców: emi sja CO2 / po chła nia nie CO2

Źró dło: As ses sing the CO2 im pact of dif fe rent ma te rials (www.ath.com.my).
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Wal ka z glo bal nym ocie ple niem nie mo że wią zać się z obar cze niem koszta -
mi za jej re ali za cję państw, któ re są na po cząt ku dro gi roz wo ju go spo dar czego.
Na sze we to wo bec zwięk sze nia re duk cji CO2 na wet do 80% w cią gu za le d wie
kil ku dzie się ciu lat by ło pró bą zwró ce nia uwa gi tak że na ideę zrów no wa żo ne -
go roz wo ju, gdzie na cze le hie rar chii stoi czło wiek. Czło wiek, któ ry chce re ali -
zo wać swo je po my sły, któ ry ocze ku je two rze nia no wych miejsc pra cy. Tym cza -
sem ry go ry stycz ne i ogra ni czo ne je dy nie do kon ty nen tu eu ro pej skie go (bez
so li da ry zmu wiel kich go spo da rek kon ty nen tów azja tyc kie go czy ame ry kań -
skie go) za ło że nia zwią za ne z re duk cją CO2 ozna cza ły by znacz ne ob cią że nia
fi nan so we dla na szych przed się biorstw. Dla wie lu za kła dów, w tym pa pier ni czych
czy pro du ku ją cych pły ty drew no po chod ne, ozna cza ło by to re ali za cję za po wia -
da nej od dłuż sze go cza su groź by wy co fa nia in we sty cji z na sze go kra ju i prze -
nie sie nia fa bryk za wschod nią gra ni cę.
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Wy�ko�rzy�sta�nie�drew�na�i po�więk�sza�nie
je�go�za�so�bów�ja�ko�cel�po�li�ty�ki�le�śnej�
–�kon�tekst�eu�ro�pej�ski�i kra�jo�wy
Adam�Ka�li�szew�ski

Wstęp

Zna cze nie drew na dla eg zy sten cji czło wie ka i pro wa dzo nej przez nie go go -
spo dar ki prze ja wia się na trzy za sad ni cze spo so by. Drew no: 

• jest uni wer sal nym i od na wial nym su row cem, pół pro duk tem i pro duk tem,
znaj du ją cym za sto so wa nie w nie mal każ dej dzie dzi nie dzia łal no ści ma te -
rial nej czło wie ka;

• sta no wi od na wial ne źró dło ener gii, a je go wy ko rzy sta nie po zwa la na
ogra ni cze nie emi sji ga zów cie plar nia nych z pa liw ko pal nych do at mos fery;

• two rzy pod sta wę przy cho dów go spo dar stwa le śne go, umoż li wia jąc re ali -
za cję wie lu po za pro duk cyj nych funk cji la su, nie zbęd nych dla ży cia czło -
wie ka i pra wi dło we go funk cjo no wa nia spo łe czeń stwa.

Moż li wość wie lo aspek to we go wy ko rzy sta nia drew na spra wia, że jest ono su -
row cem stra te gicz nym. We dług de fi ni cji słow ni ko wej „stra te gicz ny” to za rów no
„bar dzo waż ny z ja kichś wzglę dów; istot ny, klu czo wy”, jak i „zwią za ny z dłu go -
ter mi no wy mi dzia ła nia mi, ma ją cy mi do pro wa dzić do okre ślo ne go ce lu”. W wy -
pad ku drew na obie de fi ni cje są nie zwy kle traf ne, gdyż jest ono klu czo wym surow -
cem, uzy ski wa nym w wy ni ku pla no we go i dłu go trwa łe go cy klu pro duk cyj ne go.
Ja ko klu czo wy su ro wiec, drew no wpi sa ne jest w plan dzia ła nia pań stwa, a więc
je go po li ty kę, ma ją cą pro wa dzić do po więk sza nia i utrzy my wa nia za so bów drew -
na, a tak że je go ra cjo nal ne go użyt ko wa nia.

W ni niej szym opra co wa niu pod ję to pró bę przy bli że nia zna cze nia i kon tek -
stu przy pi sy wa ne go su row co wi drzew ne mu w po li ty ce le śnej na szcze blu 
euro pej skim, unij nym i kra jo wym. Przed sta wio no tu usta le nia Pa neu ro pej -
skiego Pro ce su Ochro ny La sów, stra te gii le śnic twa Unii Eu ro pej skiej i po li ty ki
le śnej pań stwa w za kre sie wy ko rzy sty wa nia drew na i po więk sza nia je go za so -
bów.
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Trwa�ła�pro�duk�cja�i zrów�no�wa�żo�ne�użyt�ko�wa�nie
drew�na�w usta�le�niach�Pa�neu�ro�pej�skie�go�Pro�ce�su
Ochro�ny�La�sów

Mi ni ste rial ny Pro ces Ochro ny La sów w Eu ro pie (MCP FE), od koń ca 2009 r. prze -
bie ga ją cy pod na zwą FO REST EU RO PE (Le śna Eu ro pa), jest do bro wol ną ini -
cja ty wą współ pra cy na wy so kim szcze blu po li tycz nym na rzecz ochro ny i za -
cho wa nia eu ro pej skie go dzie dzic twa le śne go. Ge ne za pro ce su się ga koń ca lat
osiem dzie sią tych XX w., gdy przed sta wi cie le rzą dów eu ro pej skich, w od po wie -
dzi na ro sną ce za gro że nie eko sys te mów le śnych w nie któ rych czę ściach kon -
ty nen tu, pod ję li pró bę wspól ne go dzia ła nia na rzecz ochro ny za so bów le śnych
Eu ro py. Pierw sza kon fe ren cja mi ni ste rial na od by ła się w 1990 r. w Stras bur gu.
Do chwi li obec nej przed sta wi cie le rzą dów spo tka li się na sze ściu kon fe ren cjach,
pod czas któ rych przy ję to kil ka dzie siąt re zo lu cji i de kla ra cji. Ich po sta no wie nia
wpro wa dza no na stęp nie w ży cie na po zio mie pa neu ro pej skim i kra jo wym. Po -
mię dzy ko lej ny mi kon fe ren cja mi od by wa ją się m.in. spo tka nia ple nar ne przed -
sta wi cie li mi ni strów od po wie dzial nych za spra wy le śnic twa, eks per tów pro ble -
mo wych, a tak że Głów ne go Ko mi te tu Ko or dy na cyj ne go, ma ją ce na ce lu
za cie śnia nie współ pra cy w za kre sie już ure gu lo wa nym po ro zu mie nia mi oraz roz -
wi ja nie no wych dzia łań wspól nych (MŚ 2004).

Pro ble ma ty ka trwa łej pro duk cji i wy ko rzy sty wa nia drew na jest obec na w pro -
ce sie pa neu ro pej skim nie mal od je go po cząt ku. W Re zo lu cji H1, przy ję tej
podczas dru giej kon fe ren cji mi ni ste rial nej w Hel sin kach w 1993 r. i do ty czą cej
ogól nych wy tycz nych trwa le zrów no wa żo ne go za go spo da ro wa nia la sów, sy gna -
ta riu sze uzna li, że […] w związ�ku�ze�wzro�stem�za�so�bów�le�śnych�Eu�ro�py�na�le�-
ży�po�pie�rać�zu�ży�cie�drew�na�i pro�duk�tów�nie�drzew�nych�zgod�ne�z za�sa�dą�trwa�-
le� zrów�no�wa�żo�ne�go� za�go�spo�da�ro�wa�nia� la�sów,� pod�no�sząc�w ten� spo�sób
po�ten�cjał�ryn�ko�wy�tra�dy�cyj�nych�i no�wych�pro�duk�tów�le�śnych,�któ�rych�sprze�daż
mo�że�do�star�czać�wła�ści�cie�lo�wi�la�su�i spo�łe�czeń�stwu�nie�zbęd�nych�środ�ków�po�-
trzeb�nych�do�fi�nan�so�wa�nia�go�spo�dar�ki�le�śnej [p. I.11.].

Wię cej uwa gi su row co wi drzew ne mu po świę co no w do ku men tach z ko lej -
ne go spo tka nia, któ re od by ło się w Li zbo nie w 1998 r. W „De kla ra cji ogól nej”
pań stwa zo bo wią za ły się do dal sze go pro mo wa nia zrów no wa żo nej go spo dar -
ki le śnej m.in. […] przez po�dej�mo�wa�nie�dzia�łań�na�rzecz�sty�mu�lo�wa�nia�i pro�-
mo�wa�nia�wła�ści�we�go�użyt�ko�wa�nia�drew�na�i in�nych�pro�duk�tów�le�śnych�ja�ko�ma�-
te�ria�łów� przy�ja�znych� śro�do�wi�sku� i od�na�wial�nych [p. 2c]. W Re zo lu cji L1,
sku pia ją cej się na spo łecz no -eko no micz nych aspek tach zrów no wa żo nej go spo -
dar ki le śnej, pań stwa uzna ły, że […] pro�duk�cję,�mar�ke�ting�i kon�sump�cję�drew�-
na�oraz�in�nych�pro�duk�tów�i usług�le�śnych�–�klu�czo�we�go�za�so�bu�od�na�wial�ne�-
go�[…] na�le�ży�ak�tyw�nie�pro�mo�wać�ja�ko�śro�dek�do�uspraw�nie�nia�ży�wot�no�ści

DDRREEWWNNOO  ––  ssuurroowwiieecc  ssttrraatteeggiicczznnyy??

��



WWyykkoorrzzyyssttaanniiee  ddrreewwnnaa  ii  ppoowwiięękksszzaanniiee  jjeeggoo  zzaassoobbóóww  jjaakkoo  cceell  ppoolliittyykkii  lleeśśnneejj  

��

go�spo�dar�ki�le�śnej�z uwzględ�nie�niem�no�wych�moż�li�wo�ści�ryn�ko�wych [p. I.9.].
Po nad to sy gna ta riu sze zo bo wią za li się do […] za�chę�ca�nia�do�po�rów�naw�czych
stu�diów�nad�drew�nem�i sub�sty�tu�ta�mi�in�ny�mi�niż�drew�no�[…] ja�ko�istot�nych�alter�-
na�tyw� kon�ku�ren�cyj�nych� dla� pro�duk�tów� opar�tych� na� nie�od�na�wial�nych� za�so�-
bach�na�tu�ral�nych,�two�rzą�cych�wzrost�za�trud�nie�nia�i do�chód [p. II.7.]. 

Pod czas kon fe ren cji w Li zbo nie przy ję te zo sta ły tak że „Pa neu ro pej skie kry -
te ria i wskaź ni ki zrów no wa żo nej go spo dar ki le śnej”. Wśród kry te riów zna la zły
się te bez po śred nio zwią za ne z utrzy ma niem i po więk sza niem za so bów drew -
na na pniu oraz pro duk cyj ną funk cją la sów, w tym:

• kry te rium 1 – utrzy my wa nie i wła ści we po więk sza nie za so bów le śnych i ich
wkła du do glo bal ne go cy klu wę glo we go (obej mu ją ce m.in. za so by drew -
na na pniu),

• kry te rium 3 – utrzy my wa nie i po pie ra nie pro duk cyj nych funk cji la sów, obej -
mu ją ce pro duk cję drew na oraz to wa rów in nych niż drew no.

Dal sze po ro zu mie nia w za kre sie ochro ny, użyt ko wa nia i wy ko rzy sta nia zaso -
bów drzew nych za war to pod czas czwar tej kon fe ren cji mi ni ste rial nej w Wied niu
w 2003 r. W De kla ra cji Wie deń skiej, za ty tu ło wa nej „La sy eu ro pej skie – wspólne
ko rzy ści, wspól na od po wie dzial ność”, przed sta wi cie le kra jów -sy gna ta riu szy
zo bo wią za li się do […] po�dej�mo�wa�nia� dzia�łań�w ce�lu� zna�czą�ce�go�wzro�stu
zuży�cia�drew�na�po�cho�dzą�ce�go�z la�sów�za�go�spo�da�ro�wa�nych�w spo�sób�zrów�-
no�wa�żo�ny�i trwa�ły�ja�ko�od�na�wial�ne�go�i przy�ja�zne�go�śro�do�wi�sku�su�row�ca [p. 9].
Z ko lei w Re zo lu cji W2, po świę co nej wzmac nia niu po ten cja łu eko no micz ne go
trwa łej i zrów no wa żo nej go spo dar ki le śnej, po ja wia się de kla ra cja […] pro�mo�-
wa�nia�zu�ży�cia�drew�na�po�cho�dzą�ce�go�z la�sów�za�rzą�dza�nych�w spo�sób�zrów�-
no�wa�żo�ny�i trwa�ły� ja�ko�su�row�ca�od�na�wial�ne�go�wie�lo�krot�ne�go�wy�ko�rzy�sta�nia
i przy�ja�zne�go�śro�do�wi�sku�[…], co ma przy czy niać się do […] two�rze�nia�przy�kła�-
dów�rów�no�wa�gi�mię�dzy�pro�duk�cją�i kon�sump�cją�[p. 8]. 

Pod czas kon fe ren cji w Wied niu pro ble ma ty kę drew na po ru szo no tak że
w Re zo lu cji W3, do ty czą cej ochro ny i wzmac nia nia spo łecz ne go i kul tu ro wego
wy mia ru zrów no wa żo nej go spo dar ki le śnej, oraz w Re zo lu cji W5, po świę co nej
zna cze niu la sów w ła go dze niu zmian kli ma tu. W Re zo lu cji W5 pod ję to zo bo -
wią za nie do […] pro�mo�wa�nia�za�stę�po�wa�nia�su�row�ców�po�cho�dzą�cych�ze�źró�-
deł�nie�od�na�wial�nych�i ener�go�chłon�nych�tech�no�lo�gii�przez�sze�ro�kie�za�sto�so�wa�-
nie�drew�na [oraz] pro�mo�wa�nia�szer�sze�go�sto�so�wa�nia�ener�gii�wy�pro�du�ko�wa�nej
przy�wy�ko�rzy�sta�niu� za�so�bów� po�cho�dzą�cych� z la�sów� za�go�spo�da�ro�wa�nych
w spo�sób�zrów�no�wa�żo�ny�i trwa�ły�oraz�pro�duk�tów�drzew�nych [p. 5]. 

W Wied niu przy ję te zo sta ły tak że „Udo sko na lo ne pa neu ro pej skie wskaź ni -
ki trwa łej i zrów no wa żo nej go spo dar ki le śnej”. Wśród wskaź ni ków ilo ścio wych
zna la zły się m.in.:



• za pas drew na na pniu w la sach i in nych grun tach le śnych (wskaź nik 1.2),
• przy rost i po zy ska nie drew na (wskaź nik 3.1),
• war tość i ilość sprze da ne go drew na okrą głe go (wskaź nik 3.2),
• zu ży cie per�ca�pi�ta drew na i pro duk tów drzew nych (wskaź nik 6.7),
• wiel kość im por tu i eks por tu drew na i pro duk tów drzew nych (wskaź nik 6.8),
• udział ener gii pro du ko wa nej z drew na w ogól nym zu ży ciu ener gii (wskaź -

nik 6.9).
W De kla ra cji War szaw skiej, przy ję tej pod czas pią tej kon fe ren cji MCP FE

w 2007 r., pań stwa -sy gna ta riu sze zo bo wią za ły się m.in. do […] zwięk�sza�nia�stop�-
nia�wy�ko�rzy�sta�nia�drew�na�ja�ko�od�na�wial�ne�go�su�row�ca�oraz�źró�dła�ener�gii�z la�-
sów […], a tak że pod ję ły we zwa nie do: 

• two rze nia sprzy ja ją cych wa run ków ce lem zwięk sze nia mo bi li za cji drew na
do wszyst kich za sto so wań;

• za pew nie nia, że ca łość pro duk cji drew na bę dzie pro wa dzo na w myśl za -
sad zrów no wa że nia ce lem za pew nie nia uczci wej kon ku ren cji mię dzy sek -
to ra mi;

• pro mo wa nia nad zo ru oraz eg ze ku cji pra wa le śne go ce lem zwal cza nia nie -
le gal ne go po zy ski wa nia drew na oraz zwią za ne go z tym han dlu pro duk -
ta mi le śny mi (MCP FE 2007a).

Pierw sza re zo lu cja war szaw ska „La sy, drew no, ener gia” w ca ło ści zo sta ła
po świę co na kwe stii wy ko rzy sta nia drew na do pro duk cji ener gii. Licz ne po sta -
no wie nia do ty czą wzmoc nie nia ro li sek to ra le śne go w pro duk cji ener gii, m.in.
po przez zwięk sza nie wy ko rzy sta nia bio ma sy le śnej, prze my sło wych od pa dów
drzew nych oraz drew na po użyt ko we go ja ko od na wial nych źró deł ener gii, a tak -
że mo bi li za cji za so bów drzew nych dla ce lów pro duk cji ener gii z la sów za go -
spo da ro wa nych w spo sób trwa ły (MCP FE 2007b).

Szó sta kon fe ren cja mi ni ste rial na na te mat ochro ny la sów w Eu ro pie, któ ra
od by ła się w Oslo w 2011 r., otwo rzy ła no wy roz dział w pro ce sie kształ to wa -
nia po li ty ki le śnej na sze go kon ty nen tu. Pod czas spo tka nia przy ję to m.in. „Mi -
ni ste rial ny man dat z Oslo do ne go cjo wa nia praw nie wią żą ce go po ro zu mie nia
w spra wie la sów w Eu ro pie”.

Przyj mu jąc man dat, sy gna ta riu sze zo bo wią za li się do pod ję cia dal szych
działań mię dzy na ro do wych zmie rza ją cych do opra co wa nia wią żą cej umo wy
w spra wie la sów eu ro pej skich (ang. le�gal�ly�bin�ding�agre�ement) i usta no wie nia
Mię dzy rzą do we go Ko mi te tu Ne go cja cyj ne go. Udzie lo ny man dat upo waż nia
Mię dzy rzą do wy Ko mi tet Ne go cja cyj ny do opra co wa nia praw nie wią żą ce go ra -
mo we go po ro zu mie nia w spra wie la sów, opar te go m.in. na do tych cza so wych
re zo lu cjach i de kla ra cjach przy ję tych w ra mach Mi ni ste rial ne go Pro ce su Ochro -
ny La sów w Eu ro pie oraz sto sow nych zo bo wią za niach mię dzy na ro do wych.
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W od nie sie niu do wy ko rzy sta nia drew na po ro zu mie nie po win no sku piać się m.in.
na za gwa ran to wa niu trwa łej go spo dar ki le śnej w Eu ro pie oraz dłu go okre so wym
za pew nie niu sze ro kie go za kre su dóbr i usług świad czo nych przez la sy, a tak -
że na ogra ni cza niu, z za mia rem cał ko wi te go wy eli mi no wa nia, nie le gal ne go
po zy ska nia drew na i pro duk tów drzew nych oraz zwią za ne go z tym han dlu.

Ko lej nym przy ję tym w Oslo do ku men tem jest „Mi ni ste rial na de cy zja z Oslo:
Eu ro pej skie La sy 2020”. Do ku ment ten okre śla ce le dla le śnic twa i go spo dar -
ki le śnej do 2020 r. Na le żą do nich m.in.:

• za pew nie nie wie lo ra kich funk cji wszyst kich la sów i zwięk sza nie cią głe go
świad cze nia dóbr i usług w ra mach trwa łej go spo dar ki le śnej;

• udział la sów eu ro pej skich w zie lo nej go spo dar ce, w tym przez zwięk szo -
ne za opa trze nie w drew no i in ne pro duk ty le śne;

• za sad ni czy wzrost po da ży drew na i in nych pro duk tów le śnych w ra mach
trwa łej go spo dar ki le śnej w od po wie dzi na usta no wio ne ce le w za kre sie
wy ko rzy sta nia od na wial nych su row ców i źró deł ener gii;

• pod ję cie na po zio mie re gio nal nym, sub re gio nal nym i kra jo wym sku tecz -
nych środ ków eli mi na cji nie le gal ne go po zy ska nia drew na i zwią za ne go
z nim han dlu.

Pro�duk�cja�i wy�ko�rzy�sta�nie�drew�na�ja�ko�cel�
stra�te�gii�le�śnic�twa�Unii�Eu�ro�pej�skiej

Unia Eu ro pej ska nie ma osob no wy od ręb nio nej, au to no micz nej, wspól nej po -
li ty ki le śnej. Trak tat rzym ski usta na wia ją cy Eu ro pej ską Wspól no tę Go spo dar czą
nie za wie ra po sta no wień w spra wie ta kiej po li ty ki. Art. 2 i 3 mó wią o wspól nej
po li ty ce i pre cy zu ją ob sza ry dzia łań Wspól no ty, nie wspo mi na ją jed nak o la sach.
Art. 43 trak ta tu usta na wia za sa dy wspól nej po li ty ki rol nej, jed nak rów nież
w tym ar ty ku le nie wy mie nia się po li ty ki le śnej. Go spo dar ka le śna nie jest przy -
to czo na tak że w art. 38 p. 1 do ty czą cym wspól ne go ryn ku, któ ry obej mu je m.in.
„pro duk ty zie mi”. Drew no, bę dą ce pro duk tem go spo dar ki le śnej, nie zna la zło
się w Za łącz ni ku II do trak ta tu rzym skie go, wy mie nia ją cym „pro duk ty zie mi” ob -
ję te po sta no wie nia mi prze pi sów do ty czą cych wspól nej po li ty ki rol nej.

Żad nych pod staw praw nych dla wspól nej po li ty ki do ty czą cej la sów nie
stwo rzy ły tak że ko lej ne trak ta ty Unii Eu ro pej skiej: trak tat z Ma astricht (Trak tat
o Unii Eu ro pej skiej, 1992), trak tat z Am ster da mu (1997), trak tat z Ni cei (2001)
oraz trak tat z Li zbo ny (2007). Po dej mo wa ne przez Unię Eu ro pej ską dzia ła nia
w za kre sie le śnic twa wią żą się z re ali za cją ce lów w ra mach: wspól nej po li ty ki
rol nej i po li ty ki roz wo ju ob sza rów wiej skich, po li ty ki ochro ny śro do wi ska, han -
dlu, ryn ku we wnętrz ne go, ba dań, prze my słu, współ pra cy roz wo ju i po li ty ki



ener ge tycz nej kra jów Unii (o czym mó wią m.in. art. 4, 6, 26, 38, 180, 191, 194,
206, 207 trak ta tu z Li zbo ny). W wy pad ku, gdy wy mie nio ne prze pi sy nie sta no -
wią wy star cza ją cej pod sta wy praw nej do pod ję cia wspól nych dzia łań, po zo sta -
je art. 352 ust. 1 trak ta tu w brzmie niu: Je�że�li�dzia�ła�nie�Unii�oka�że�się�nie�zbęd�-
ne� do� osią�gnię�cia,� w ra�mach� po�li�tyk� okre�ślo�nych�w Trak�ta�tach,� jed�ne�go
z ce�lów,�o któ�rych�mo�wa�w Trak�ta�tach,�a Trak�ta�ty�nie�prze�wi�dzia�ły�upraw�nień
do�dzia�ła�nia�wy�ma�ga�ne�go�w tym�ce�lu,�Ra�da,�sta�no�wiąc�jed�no�myśl�nie�na�wnio�-
sek�Ko�mi�sji�i po�uzy�ska�niu�zgo�dy�Par�la�men�tu�Eu�ro�pej�skie�go,�przyj�mu�je�sto�sow�-
ne�prze�pi�sy�[…].

Mi mo bra ku pod staw trak ta to wych dla re ali za cji wspól nych dzia łań w za kre -
sie le śnic twa w ska li ca łej Unii Eu ro pej skiej, od wie lu lat na fo rum wspól no to -
wym po dej mo wa ne są pró by stwo rze nia po li ty ki okre śla ją cej wspól ne za sa dy
za rzą dza nia za so ba mi le śny mi. Dzia ła nia w za kre sie le śnic twa ini cjo wa ne przez
Wspól no tę w la tach sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych XX w. re ali zo wa no w ra -
mach wspól nej po li ty ki rol nej. 

W 1997 r. Par la ment Eu ro pej ski, ko rzy sta jąc po raz pierw szy z przy słu gu ją -
cej mu ini cja ty wy pra wo daw czej, przy jął re zo lu cję w spra wie stra te gii le śnic twa
Unii Eu ro pej skiej. Zo bo wią zał Ko mi sję Eu ro pej ską do przy go to wa nia w cią gu
dwóch lat pro po zy cji le gi sla cyj nej w spra wie stra te gii, ma ją cej sta no wić uzu peł -
nie nie dla na ro do wej po li ty ki le śnej po szcze gól nych państw człon kow skich. Ko -
mi sja Eu ro pej ska przed sta wi ła swo je sta no wi sko w tej spra wie w li sto pa dzie
1998 r., a w grud niu te go sa me go ro ku Ra da Unii Eu ro pej skiej przy ję ła re zo -
lu cję w spra wie stra te gii le śnic twa Unii Eu ro pej skiej (1999/C 56/01; Re zo lu cja
1999). 

Za je den z za sad ni czych ele men tów stra te gii le śnic twa Unii Eu ro pej skiej Ra -
da uzna je w do ku men cie […] pro�mo�wa�nie�wy�ko�rzy�sta�nia�drew�na�i pro�duk�tów
nie�drzew�nych�z trwa�le�za�go�spo�da�ro�wa�nych�la�sów�ja�ko�przy�ja�znych�śro�do�wi�sko�-
wo�pro�duk�tów�zgod�nie�z za�sa�da�mi�wol�ne�go�ryn�ku. Po nad to pod kre śla ko niecz -
ność in te gra cji la sów i pro duk tów le śnych do wszyst kich sek to ro wych po li tyk
Unii oraz moż li wo ści wy ko rzy sta nia bio ma sy le śnej i pro duk tów drzew nych
w ogra ni cza niu emi sji ga zów cie plar nia nych i wią za niu wę gla. 

W 2005 r. Ko mi sja Eu ro pej ska przed sta wi ła ra port oce nia ją cy re ali za cję stra -
te gii. Pod kre śli ła w nim do tych cza so we osią gnię cia państw człon kow skich
i or ga nów unij nych w re ali za cji wy ty czo nych ce lów, nie mniej jed nak przed sta -
wi ła rów nież wie le uwag kry tycz nych. Moż li wo ści po pra wie nia sku tecz no ści dzia -
łań w przy szło ści Ko mi sja upa try wa ła w opra co wa niu i wdro że niu kon kret ne go
pla nu dzia łań w za kre sie go spo dar ki le śnej. Plan ta ki Ko mi sja prze ka za ła Ra -
dzie Unii Eu ro pej skiej i Par la men to wi Eu ro pej skie mu w po ło wie 2006 r. w for -
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mie Ko mu ni ka tu w spra wie pla nu dzia łań do ty czą ce go go spo dar ki le śnej UE
[SEK(2006) 748].

Ogól nym ce lem pla nu dzia łań jest wspie ra nie i wzmac nia nie zrów no wa żo -
nej go spo dar ki le śnej oraz wie lo funk cyj nej ro li peł nio nej przez la sy. Plan słu ży
stwo rze niu spój nych ram wpro wa dza nia w ży cie dzia łań do ty czą cych la sów
w kra jach człon kow skich i sta no wi in stru ment ko or dy na cji po mię dzy dzia ła nia -
mi Wspól no ty a po li ty ką le śną re ali zo wa ną przez po szcze gól ne pań stwa.
Dokument za cho wu je głów ne za sa dy i ele men ty przy ję tej w 1998 r. stra te gii
leśnic twa UE.

W za kre sie wy ko rzy sta nia drew na plan dzia łań za wie ra ze staw dzia łań pod -
sta wo wych, któ re bę dą re ali zo wa ne przez Ko mi sję Eu ro pej ską w ści słej współ -
pra cy z pań stwa mi człon kow ski mi. Dzia ła nia kon cen tru ją się na czte rech za sad -
ni czych ce lach:

• po pra wie dłu go trwa łej kon ku ren cyj no ści oraz upo wszech nie niu zrów no -
wa żo ne go wy ko rzy sty wa nia pro duk tów le śnych i usług zwią za nych z leśnic -
twem,

• po pra wie sta nu śro do wi ska i je go ochro nie,
• po pra wie ja ko ści ży cia po przez za cho wa nie i wspie ra nie spo łecz ne go oraz

kul tu ro we go wy mia ru la sów,
• wspie ra niu ko or dy na cji i ko mu ni ka cji w za kre sie za rzą dza nia za so ba mi

leśny mi.
Plan de fi niu je rów nież osiem na ście dzia łań pod sta wo wych, spo śród któ rych

dwa bez po śred nio po ru sza ją kwe stie wy ko rzy sta nia su row ca drzew ne go:
• pro pa go wa nie wy ko rzy sta nia bio ma sy le śnej do wy twa rza nia ener gii

(dzia ła nie 4), obej mu ją ce m.in. oce nę przez pań stwa człon kow skie do stęp -
no ści drew na i od pa dów drzew nych oraz moż li wo ści ich wy ko rzy sta nia do
pro duk cji ener gii, a tak że wspo ma ga nie przez Ko mi sję Eu ro pej ską ba dań
do ty czą cych wy ko rzy sta nia drew na ni skiej ja ko ści, drew na ma ło wy mia ro -
we go i od pa dów drzew nych do wy twa rza nia ener gii;

• za chę ca nie do wy ko rzy sty wa nia drew na i in nych pro duk tów le śnych po -
cho dzą cych z la sów za rzą dza nych zgod nie z za sa dą zrów no wa żo ne go roz -
wo ju (dzia ła nie 17); sto sow ne dzia ła nia zo sta ły włą czo ne do Ko mu ni ka -
tu Ko mi sji do Ra dy i Par la men tu Eu ro pej skie go na te mat in no wa cyj ne go
i zrów no wa żo ne go prze my słu zwią za ne go z le śnic twem w UE [KOM
(2008) 113 wer sja osta tecz na] i obej mu ją m.in. wy ko rzy sty wa nie bio ma -
sy w spo sób zrów no wa żo ny, nie tyl ko do pro duk cji ener gii od na wial nej,
oraz wspie ra nie dal sze go roz wo ju ryn ku wtór ne go pa pie ru i drew na.

Po dob nie jak przy ję ta kil ka lat wcze śniej stra te gia le śnic twa Unii Eu ro pej skiej,
plan dzia łań nie sta no wi źró dła pra wa i nie wią że państw człon kow skich, co jest



z pew no ścią je go sła bą stro ną. Atu tem pla nu jest to, że zo stał on przy go to wany
przez sze ro kie gro no za in te re so wa nych: kra je człon kow skie, przed sta wi cie li sek -
to ra le śne go i drzew ne go, na ukow ców, urzęd ni ków z unij nych in sty tu cji i or ga -
ni za cje po za rzą do we. Dzia ła nia po dej mo wa ne przez pań stwa człon kow skie
i Komi sję Eu ro pej ską by ły ko or dy no wa ne przez Sta ły Ko mi tet ds. Le śnic twa, który
wziął rów nież czyn ny udział w prze pro wa dza niu oce ny śred nio okre so wej (doko -
na nej w 2009 r.) i koń co wej, któ ra bę dzie prze pro wa dzo na w 2012 r., gdy Komi -
sja Eu ro pej ska przed sta wi Ra dzie i Par la men to wi Eu ro pej skie mu spra woz da -
nie z re ali za cji pla nu dzia łań.

Pro�duk�cja�i wy�ko�rzy�sta�nie�drew�na�w „Po�li�ty�ce�
le�śnej�pań�stwa”�

Przy ję ta w kwiet niu 1997 r. przez Ra dę Mi ni strów „Po li ty ka le śna pań stwa” (MOŚ -
ZNiL 1997) de fi niu je pro duk cyj ne funk cje la su ja ko po le ga ją ce m.in. na […] za�-
cho�wa�niu�od�na�wial�no�ści�i trwa�łe�go�użyt�ko�wa�nia�drew�na�[…] i wy ra ża ją ce się
[…] przede�wszyst�kim�pro�duk�cją�drew�na�–�od�na�wial�ne�go,�przy�ja�zne�go�czło�wie�-
ko�wi,�su�row�ca�eko�lo�gicz�ne�go�bę�dą�ce�go�pod�sta�wą�wie�lu�za�wo�dów,�tra�dy�cji�i kul�-
tur,�wszech�stron�nie�wy�ko�rzy�sty�wa�ne�go,�któ�ry�wa�run�ku�je�roz�wój�wie�lu�ga�łę�zi�prze�-
my�słu. Do ku ment stwier dza tak że, że […] drew�no�wią�że�i aku�mu�lu�je�po�nad�to
wę�giel�at�mos�fe�rycz�ny,�przy�czy�nia�jąc�się�do�ogra�ni�cze�nia�efek�tu�cie�plar�nia�ne�-
go,�a tak�że�ła�two�pod�da�je�się�uty�li�za�cji,�co�ma�du�że�zna�cze�nie�pro�śro�do�wi�sko�-
we [p. I.4–5.].

Zgod nie z do ku men tem po li ty ka le śna w ob sza rze swo ich kom pe ten cji
powin na fa wo ry zo wać two rze nie […] wa�run�ków� sprzy�ja�ją�cych�wła�ści�we�mu
doce�nia�niu�i wy�ko�rzy�sty�wa�niu�drew�na�ja�ko�od�na�wial�ne�go�su�row�ca�eko�lo�gicz�-
ne�go�o wszech�stron�nym�za�sto�so�wa�niu�i ja�ko�bio�lo�gicz�ne�go�no�śni�ka�ener�gii
[p. 2.8.]. Wzmac nia nie funk cji pro duk cyj nych la sów, zwłasz cza la sów pu blicz -
nych, po win no obej mo wać m.in. dzia ła nia w za kre sie:

• do sko na le nia in te gra cji funk cjo nal nej le śnic twa z prze my słem drzew nym
oraz współ dzia ła nie z in ny mi od bior ca mi drew na,

• sta bi li za cji kra jo we go ryn ku drzew ne go,
• za chę ca nia do sze ro kie go sto so wa nia drew na – ma te ria łu eko lo gicz -

nego – w bu dow nic twie, do je go ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia, ochro ny
i kon ser wa cji (p. III.8.).

„Po li ty ka le śna pań stwa” pod kre śla po nad to, że mię dzy le śnic twem a od -
bior ca mi drew na, a szcze gól nie prze my słem drzew nym i ce lu lo zo wo -pa pier -
niczym, po win na być or ga ni zo wa na i roz wi jać się in te gra cja funk cjo nal na, wy -
ra ża ją ca się w:
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• opra co wa niu i re ali za cji wie lo let niej stra te gii za po trze bo wa nia na drew no
i okre śle nia wiel ko ści moż li wych je go do staw z kra jo wej ba zy su row co -
wej;

• uzu peł nie niu kra jo wej, le śnej ba zy su row ca drzew ne go drew nem z za drze -
wień i plan ta cji drzew;

• uwzględ nie niu moż li wo ści i po trzeb im por tu i eks por tu drew na;
• in spi ro wa niu do sto so wy wa nia się tech no lo gii i kie run ków pro duk cji w prze -

my śle drzew nym do ja ko ści sor ty men tów drzew nych pro du ko wa nych
przez wie lo funk cyj ną go spo dar kę le śną;

• wspie ra niu przez le śnic two i prze mysł drzew ny pro ce su ob ro tu drew nem
przez wpro wa dze nie no wo cze sne go sys te mu in for ma cji ryn ko wej, dosko -
na le nie sys te mu sprze da ży i roz li czeń, ła go dze niu nie sta bil no ści popy tu
i po da ży (p. 9). 
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Zie�lo�na�eko�no�mia�w sek�to�rze�
le�śno�-drzew�nym�
(pol�ska�pro�eko�lo�gicz�na�go�spo�dar�ka�
le�śna)
Ma�ciej�Sko�rup�ski

Stra te gicz na ro la drew na ja ko su row ca od na wial ne go za wsze peł ni ła klu czo -
wą ro lę w pro wa dze niu go spo dar ki le śnej, a efek tem pra cy le śni ków od kil -

ku dzie się ciu lat był i jest cią gły wzrost za so bów drzew nych w La sach Pań stwo -
wych. Po dą ża jąc za po stu la ta mi Pol skie go To wa rzy stwa Le śne go już z lat
osiem dzie sią tych ubie głe go wie ku, w ro ku 1991 uchwa lo no no wą usta wę o la -
sach, a go spo dar ka le śna w Pol sce od te go cza su ob ra ła kie ru nek roz wo ju wie -
lo funk cyj ne go le śnic twa. Osta tecz ny prze łom na stą pił w ro ku 1996, od kie dy
to za sa da pro wa dze nia trwa le zrów no wa żo nej go spo dar ki le śnej wa run ko wa -
ła wszyst kie in ne dzia ła nia go spo dar cze na te re nie la sów, ale przede wszyst -
kim kre owa ła przy szłą po li ty kę le śną. Owo cem tych prze mian jest wy jąt ko we
w ska li świa to wej pra wo daw stwo le śne, ogni sku ją ce się na przy rod ni czych
aspek tach la su, w rze czy wi sto ści re ali zo wa ne w La sach Pań stwo wych. W tych
la tach roz wo ju le śnic twa, za rów no ba zy na uko wej, jak i dzia łań prak tycz nych,
roz wi nę ła się na świe cie idea kre owa nia Do brej Go spo dar ki Le śnej, pro mo wa -
nej m.in. przez FSC (Fo�rest� Ste�ward�ship�Co�un�cil) oraz sys tem cer ty fi ka cji
PEFC (Pro�gram�for�the�En�dor�se�ment�of�Fo�rest�Cer�ti�fi�ca�tion�Sche�mes), z za -
sa da mi prak tycz nie po kry wa ją cy mi się z obo wią zu ją cy mi i prze strze ga ny mi prze -
pi sa mi praw ny mi w Pol sce. 

Jed nak za rów no idee Do brej Go spo dar ki Le śnej, kry te ria i wskaź ni ki cer ty -
fi ka cyj ne, jak i na uka, pra wo daw stwo i prak ty ka le śna w Pol sce ule ga ły roz wojowi
i do sko na le niu. Nie spo ty ka ne w ska li świa to wej jest po dej ście do pla no wa nia
le śne go na po zio mie wy dzie le nia le śne go, ho dow la sta bil nych drze wo sta nów
z opty mal nym skła dem ga tun ko wym wzglę dem sie dli ska, pro wa dze nie na
znacz nym ob sza rze prze bu do wy drze wo sta nów oraz re ali za cja za dań ochro ny
przy ro dy w la sach go spo dar czych (fot. 1). Wy jąt ko wą po zy cję pol skie go le śnic -
twa do strze ga się rów nież na are nie mię dzy na ro do wej.
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Do dat ko wo „Za sa dy ho dow li la su” do wo dzą, że dzia ła nia pol skich le śni ków
nie są ode rwa ne od po trzeb spo łecz nych, wręcz prze ciw nie – za le ca ją na wią -
zy wa nie dia lo gu spo łecz ne go i ak cep ta cję Do brej Go spo dar ki Le śnej:

La�sy� ja�ko� zbio�ro�wi�ska� dłu�go�wiecz�ne� i wiel�ko�po�wierzch�nio�we�wy�wie�ra�ją
ogrom�ny�wpływ�na�za�cho�wa�nie�rów�no�wa�gi�w przy�ro�dzie.�Stan�tej�rów�no�wa�gi
za�le�ży�od�stop�nia�zróż�ni�co�wa�nia�la�sów�i ich�po�ten�cja�łu�przy�rod�ni�cze�go.�La�sy
w znacz�nym�stop�niu�wpły�wa�ją�też�na�kształ�to�wa�nie�się�wa�run�ków�kli�ma�tycz�nych,
sto�sun�ków�wod�nych�i pro�ce�sów�gle�bo�twór�czych.
Ob�ser�wo�wa�ne�obec�nie�zmia�ny�kli�ma�tu,�o trud�nym�do�usta�le�nia�kie�run�ku�i in�-

ten�syw�no�ści,�przy�czy�nia�ją�się�do�stop�nio�wych�zmian�bu�do�wy�i struk�tu�ry�zbio�-
ro�wisk�le�śnych.�Z ko�lei�za�nie�czysz�cza�nie�śro�do�wi�ska�po�wo�du�je�za�mie�ra�nie�po�-
szcze�gól�nych�ga�tun�ków�lub�ca�łych�ze�spo�łów�le�śnych.�Nie�ba�ga�tel�ne�zna�cze�nie
dla�tych�zmian�ma�stop�nio�wy�wzrost�go�spo�dar�czy�i zwięk�sza�nie�się�licz�by�lud�-
no�ści,�któ�re�wzma�ga�ją�pre�sję�spo�łecz�ną�na�la�sy,�a jed�no�cze�śnie�ro�dzą�co�raz
więk�sze�ocze�ki�wa�nia�wo�bec�nich.

Fot. 1. W wie lo funk cyj nej zrów no wa żo nej go spo dar ce le śnej po zo sta wia się w okre ślo -
nych miej scach na tu ral ne wy kro ty do ich cał ko wi te go roz pa du (fot. Ma ciej Sko rup ski)
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Spo�łe�czeń�stwo�do�ma�ga�się�za�rów�no�po�zy�ski�wa�nia�co�raz�więk�szych�ilo�ści
drew�na,�jak�i ochro�ny�na�tu�ral�nych�wa�lo�rów�la�sów.�W tej�sy�tu�acji�nie�zbęd�ny�jest
ra�cjo�nal�ny�kom�pro�mis�przy�po�dej�mo�wa�niu�naj�waż�niej�szych�de�cy�zji�go�spo�dar�-
czych�i przy�trwa�ją�cym�pro�ce�sie�zwięk�sza�nia�le�si�sto�ści�kra�ju.�Las�ja�ko�do�bro
pu�blicz�ne�wy�ma�ga�udzia�łu�spo�łe�czeń�stwa�w za�rzą�dza�niu�go�spo�dar�ką�le�śną,
głów�nie�na�eta�pie�wdra�ża�nia�pro�ce�dur�zwią�za�nych�z opra�co�wy�wa�niem�pla�nów
urzą�dze�nia�la�su,�w tym�po�wią�za�nia�pla�no�wa�nia�urzą�dze�nio�we�go�w le�śnic�twie
z pla�no�wa�niem�i za�go�spo�da�ro�wa�niem�prze�strzen�nym�oraz�pod�da�wa�nia�pro�jek�-
tu�te�go�pla�nu�stra�te�gicz�nej�oce�nie�od�dzia�ły�wa�nia�na�śro�do�wi�sko.�

„Za�sa�dy�ho�dow�li�la�su”

Ten ob szer ny do ku ment wska zu je na spo so by kre owa nia drze wo sta nów
w Pol sce, a jed nym z naj waż niej szych ce lów jest dą że nie do zgod no ści bio ce -
no zy le śnej z wa run ka mi bio to pów. Pro po no wa ne za sa dy ho dow li la su cha rak -
te ry zu ją się naj wyż szą szcze gó ło wo ścią i są opra co wa ne z uwzględ nie niem:

• re gio na li za cji geo bo ta nicz nej kra ju;
• re gio na li za cji przy rod ni czo -le śnej (eko lo gicz no -fi zjo gra ficz nej) róż ni cu ją cej

kraj na dwa stop nie re gio nów: 
1) krainy,
2) me zo re gio ny; 

• re gio na li za cji na sien nej;
• roz po zna nia na tu ral ne go po ten cja łu sie dlisk le śnych me to dą ty po lo gicz -

ną i wa run ków śro do wi ska przy rod ni cze go. 
Je że li po rów na my to ze stop niem szcze gó ło wo ści roz róż nia nia spo so bów

go spo da ro wa nia państw re jo nu Mo rza Bał tyc kie go, sy gna li zo wa nym w ra por -
cie na te mat har mo ni za cji stan dar dów FSC w tych kra jach, gdzie roz dzie lo no
ten re gion na kil ka stref we ge ta cyj nych, nie ma naj mniej szych wąt pli wo ści co
do utrzy my wa nia po zio mu, a na wet znacz ne go prze kra cza nia mię dzy na ro do -
wych stan dar dów Do brej Go spo dar ki Le śnej.

Jed nak że do ce nia na w go spo dar ce le śnej stra te gicz na ro la drew na, szcze -
gól nie ja ko bo gac twa od na wial ne go, i ra cjo nal ne go spo da ro wa nie za so ba mi
drzew ny mi w La sach Pań stwo wych, umoż li wia ją ce za opa try wa nie prze my słu
drzew ne go w su ro wiec i zdo by wa nie środ ków na pro wa dze nie wie lo funk cyj nej
go spo dar ki le śnej, są pod cią głą pre sją nie któ rych or ga ni za cji spo łecz nych, któ -
re pod ha sła mi eko lo gi za cji śro do wi ska le śne go lob bu ją za dzia ła nia mi, mo gą -
cy mi zna czą co wpły nąć na kosz ty pro wa dze nia go spo dar ki le śnej, a co za tym
idzie – na ce nę drew na. Jest wie le przy kła dów róż nych pro po zy cji przed sta wia -
nych na kon fe ren cjach, spo tka niach dys ku syj nych czy też w pu bli ka cjach wy -



da wa nych przez te or ga ni za cje. Dzia ła nia te jed nak przyj mu ją czę sto bar dzo re -
al ny kształt, gdy po ja wia ją się ja ko pro po zy cje wpro wa dze nia np. wskaź ni ków
Do brej Go spo dar ki Le śnej al bo ja ko wska za nia dla go spo dar ki le śnej w róż ne -
go ro dza ju wy da wa nych eks per ty zach i opi niach. 

Ska lę rosz czeń wo bec La sów Pań stwo wych po ka zu ją dwa pod sta wo we
przy kła dy: na ci ski na wy łą cze nie z go spo dar ki le śnej la sów re fe ren cyj nych
oraz na zwięk sze nie ilo ści mar twe go drew na w la sach. Pro po zy cje usta no wie -
nia la sów re fe ren cyj nych o po wierzch ni 5% po wierzch ni le śnej przy nio sły by do -
ce lo wo bar dzo du że utra co ne ko rzy ści w go spo dar ce le śnej. Pro ste ob li cze nie
wska zu je, jak du żych kwot te pro po zy cje do ty czą. Utra co ne ko rzy ści z wy łą cze -
nia z go spo dar ki le śnej i użyt ko wa nia la su eko sys te mów re fe ren cyj nych o łącz -
nej po wierzch ni za cho wy wa nych eko sys te mów nie mniej szej niż 5% w ska li
Lasów Pań stwo wych, przy za ło że niu prze cięt nej za sob no ści na 1 ha grun tów
za le sio nych i nie za le sio nych na po zio mie 267 m3 i po wierzch ni grun tów za le -
sio nych i nie za le sio nych, wy no szą cej 7 277 128,01 ha, oraz przy śred niej cenie
drew na za pierw sze trzy kwar ta ły ro ku 2011, po da nej w Ko mu ni ka cie Preze sa
GUS, na po zio mie 186,68 zł/m3, wy no szą 18 135 898 329,71 zł.

Ko niecz ność po zo sta wie nia w La sach Pań stwo wych 5% miąż szo ści drew na
w od dzia le w po sta ci drew na mar twe go i roz kła da ją ce go się, przy za ło że niu prze -
cięt nej za sob no ści na 1 ha grun tów za le sio nych na po zio mie 271 m3 i po wierzch -
ni grun tów za le sio nych, wy no szą cej 6 972 127,69 ha, oraz przy śred niej ce nie
drew na za pierw sze trzy kwar ta ły ro ku 2011, po da nej w Ko mu ni ka cie Pre ze sa
GUS, na po zio mie 186,68 zł/m3, wy łą cza jąc z te go ob li cze nia obec ną prze cięt -
ną ilość mar twe go drew na w La sach Pań stwo wych na po zio mie ok. 5,2 m3/ha
(fot. 2) – da je kwo tę utra co nych ko rzy ści na po zio mie 10 867 999 256,36 zł.
W tym kon tek ście tym bar dziej bu dzi zdzi wie nie ła twość sza fo wa nia pro po no -
wa ny mi wskaź ni ka mi przez lob bu ją ce or ga ni za cje, gdyż ostat nio pro pa go wa ne
ilo ści mar twe go drew na na po zio mie 5% w la sach go spo dar czych i 15% w la -
sach ochron nych (któ re sta no wią bli sko po ło wę po wierzch ni la sów) ge ne ro wa -
ły by do dat ko we utra co ne ko rzy ści, ale już na po zio mie po nad 17 mld zł. 

Nie ma żad ne go uza sad nie nia eko no micz ne go dla te go ty pu dzia łań, nie ma
rów nież kom plek so wych opra co wań na uko wych wska zu ją cych, ja kie ilo ści
mar twe go drew na są nie zbęd ne do two rze nia trwa łych i sta bil nych drze wo sta -
nów. Jest wie le in nych przy kła dów pro po zy cji eko lo gi za cji śro do wi ska le śne go,
kie ro wa nych do me diów i de cy den tów przez ta kie or ga ni za cje, nie są one jed -
nak po par te łącz ną ana li zą eko no micz ną i eko lo gicz ną, wska zu ją cą nie tyl ko
ko rzy ści eko lo gicz ne, ale też kosz ty wpro wa dze nia ta kich pro po zy cji i źró dła ich
fi nan so wa nia. Dla te go uza sad nio ne jest, aby śro do wi ska sek to ra le śno -drzew -
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ne go wspie ra ły się w obro nie przed te go ty pu dzia ła nia mi, któ re zna czą co mo -
gą wpły nąć na ry nek drzew ny i kon dy cję eko no micz ną sek to ra le śno -drzew nego.

Li�te�ra�tu�ra

Bli char ska M., An gel stam P., El ba ki dze M., Axels son R., Sko rup ski M., Wę giel A.
2012. The�Po�lish�Pro�mo�tio�nal�Fo�rest�Com�ple�xes:�ob�jec�ti�ves,�im�ple�men�ta�-
tion�and�out�co�mes�to�wards�su�sta�ina�ble�fo�rest�ma�na�ge�ment? Fo rest Po li cy
and Eco no mics 23, s. 28–39.

Cer�ty�fi�ka�cja�FSC�i har�mo�ni�za�cja�stan�dar�dów�w kra�jach�nad�bał�tyc�kich.�FSC�–
le�śnic�two�po�nad�gra�ni�ca�mi. 2006. http://www.fsc.pl/in dex.php?lang=pl&sek -
cja=pu bli ka cje.

Ra�port�o sta�nie�la�sów�w Pol�sce�2010. 2011. Dy rek cja Ge ne ral na La sów Pań -
stwo wych, CILP, War sza wa.

Spra�woz�da�nie�fi�nan�so�wo�-go�spo�dar�cze�PGL�LP�za�2011�rok. 2012. Dy rek cja
Gene ral na La sów Pań stwo wych, CILP, War sza wa.

Wiel�ko�ob�sza�ro�wa�in�wen�ta�ry�za�cja�sta�nu�la�sów�w Pol�sce.�Wy�ni�ki�za�okres�2006–
–2010. 2011. Biu ro Urzą dza nia La su i Geo de zji Le śnej, Sę ko cin Sta ry.

Za�sa�dy�ho�dow�li� la�su. 2012. Dy rek cja Ge ne ral na La sów Pań stwo wych, CILP,
Warsza wa.

Fot. 2. W La sach Pań stwo wych śred nio na hek tar przy pa da ok. 5,2 m3 mar twe go drew na
(fot. Ma ciej Sko rup ski)
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Las�i drew�no�a in�ne�sek�to�ry�
go�spo�dar�ki
Mar�cin�Po�lak

La�sy�są�naj�bar�dziej�na�tu�ral�ną�for�ma�cją�przy�rod�ni�czą�od�wie�ków�nie�-
ro�ze�rwal�nie�zwią�za�ną�z kra�jo�bra�zem�Pol�ski,�nie�zbęd�nym�czyn�ni�kiem
rów�no�wa�gi�śro�do�wi�ska�przy�rod�ni�cze�go,�wa�run�ku�ją�cym�roz�wój�kra�ju.
La�sy,�dzię�ki�wnie�sio�nej�pra�cy�czło�wie�ka�wy�ko�rzy�stu�ją�cej�na�tu�ral�ne�siły
przy�ro�dy�dla�po�trzeb�spo�łe�czeń�stwa,�sta�ły�się�nie�roz�łącz�nym�ele�men�-
tem�współ�cze�snej�i przy�szłej�cy�wi�li�za�cji.

Po li ty ka Le śna Pań stwa, Mi ni ster stwo Ochro ny
Śro do wi ska, Za so bów Na tu ral nych i Le śnic twa.
War sza wa 1997, s. 3.

Zgod nie z usta wą z dnia 6 lip ca 2001 r. o za cho wa niu na ro do we go cha rak -
te ru stra te gicz nych za so bów na tu ral nych kra ju La sy Pań stwo we pro wa dzą

go spo dar kę le śną na za sa dzie zrów no wa żo ne go roz wo ju w in te re sie do bra ogól -
ne go. Sek tor le śno -drzew ny, po dob nie jak in ne ro dza je dzia łal no ści spo łecz no -
-go spo dar czej, funk cjo nu je w okre ślo nym oto cze niu. Je go moż li wo ści roz wo -
jo we de ter mi no wa ne są z jed nej stro ny sta nem i per spek ty wa mi ca łej go spo dar ki
kra ju, a z dru giej – wy ni ka ją ze spo łecz no -eko no micz nych uwa run ko wań ryn -
ku mię dzy na ro do we go. Jed no cze śnie stan i roz wój sek to ra le śno -drzew ne go
mo że i po wi nien być waż nym aspek tem funk cjo no wa nia go spo dar ki i im pul sem
jej roz wo ju. Wy ma ga to ko niecz no ści go dze nia ze so bą czę sto sprzecz nych funk -
cji, któ re las peł ni. Naj czę ściej wy stę pu ją ce kon flik ty to ocze ki wa nia za pew nie -
nia po da ży co raz więk szej ma sy su row ca drzew ne go i rów no cze snej ochro ny
za so bów przy rod ni czych, czę sto wy stę pu ją cych ja ko ewe ne ment w ska li eu ro -
pej skiej czy na wet świa to wej.

Sprze daż su row ca drzew ne go jest głów nym źró dłem środ ków fi nan so wych
dla La sów Pań stwo wych. W 2011 r. w La sach Pań stwo wych sprze da no łącz nie
35 079 420 m3 drew na za 6 604 334 574 zł. Funk cja pro duk cyj na la sów to oczy -
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wi ście nie tyl ko su ro wiec drzew ny, ale tak że pro duk ty ubocz ne go użyt ko wa nia,
ta kie jak cho in ki (w 2011 r. sprze da no ich 81,3 tys.), ło wiec two lub ko pa li ny.

Dla La sów Pań stwo wych naj bar dziej kosz to chłon ną funk cją la su jest oczy -
wi ście ochro na i za cho wa nie je go za so bów dla przy szłych po ko leń. Na te re nie
La sów Pań stwo wych zlo ka li zo wa nych jest więk szość sta no wisk pod le ga ją cych
róż nym for mom ochro ny. Szcze gó ło we da ne po da no w ta be li 1.

Ma jąc na wzglę dzie szyb ko po stę pu ją ce zmia ny kli ma tu, co raz więk sze go
zna cze nia na bie ra funk cja la su zwią za na z po chła nia niem CO2. Pro wa dzo ne
przez Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu ba da nia obie gu wę gla w eko sys -
te mach le śnych na te re nie Nad le śnic twa Tucz no po zwo li ły usta lić, że drze wo -
sta ny so sno we w wie ku 56 lat są bar dzo sil nym po chła nia czem CO2. Śred nia
ku mu la cja rocz na war to ści po chło nię te go z at mos fe ry CO2 w Tucz nie wy nio sła
21,5 ton na każ dy hek tar. La sy te za ję ły w ten spo sób dru gie miej sce wśród
wy bra nych w Eu ro pie po wierzch ni ba daw czych (kra je ob ję te ba da nia mi to
Fran cja, Fin lan dia, Bel gia, Ho lan dia i Szwe cja). Jest to war tość ustę pu ją ca w ba -
da niach tyl ko drze wo sta nom so sno wym, w po dob nym wie ku, ro sną cym na te -
re nie Fran cji. W wy pad ku fran cu skich drze wo sta nów so sno wych de cy du ją cy oka -
zał się wpływ wa run ków kli ma tycz nych: dłuż szy okres we ge ta cyj ny, śred nia
tem pe ra tu ra i opa dy.

Wzra sta rów nież świa do mość spo łe czeń stwa od no śnie do peł nio nych przez
las funk cji po za pro duk cyj nych, w tym szcze gól nie ja ko miej sca re kre acji i tu -
ry sty ki. Re kre ację, któ rej bez płat ny cha rak ter w ce lach nie ko mer cyj nych gwa -
ran tu je usta wa o stra te gicz nych za so bach na tu ral nych kra ju, na le ży wpi sać rów -
nież po stro nie wy dat ków La sów Pań stwo wych. Mi mo to re kre acja peł ni bar dzo
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Ta be la 1. For my ochro ny i za cho wa nia za so bów przy rod ni czych w Pol sce

For my ochro ny
PGL LP Pol ska

szt. tys. ha szt. tys. ha
Re zer wa ty 1 232 121 1 451 163
Par ki kra jo bra zo we – 1 310 121 2 607
Ob sza ry chro nio ne go kra jo bra zu – 2 279 384 7 059
Użyt ki eko lo gicz ne 8 787 28 – 47
Po mni ki przy ro dy 10 847 – 35 420 –
Ze spo ły przy rod ni czo -kra jo bra zo we 140 44 – –
Sta no wi ska do ku men ta cyj ne 364 1 – –
Stre fy ochro ny ga tun ko wej 2 964 157 – –
Ob sza ry Na tu ra 2000 – 2 860 – 6 022

Źró dło: Dy rek cja Ge ne ral na La sów Pań stwo wych.
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waż ną funk cje spo łecz ną, bez któ rej la sów, szcze gól nie wo kół aglo me ra cji
miej skich, już so bie dziś nie wy obra ża my.

Nie spo sób wy mie nić wszyst kie funk cje peł nio ne przez las. Naj waż niej szą
z punk tu wi dze nia sek to ra drzew ne go jest nie wąt pli wie funk cja pro duk cyj na, da -
ją ca moż li wość ba zo wa nia na od na wial nym, na tu ral nym su row cu drzew nym. Pol -
ska mo że się wy ka zać jed nym z naj więk szych je go za so bów w Eu ro pie, o war -
to ści sza co wa nej na ok. 252,5 mld zł. Po zy ska nie drew na w na szym kra ju
pla su je nas na pią tej po zy cji wśród kra jów eu ro pej skich (rys. 1). 

Rys. 1. Po zy ska nie su row ca drzew ne go w Eu ro pie w mln m3

Źró dło: FA OSTAT 2010. www.ueanet.com.
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Ta be la 2. Po ten cjał go spo dar czy sek to ra drzew ne go w Pol sce w 2010 r.

Źró dło: Rocz nik Sta ty stycz ny Rze czy po spo li tej Pol skiej 2011. GUS.

Wyszczególnienie
Produkcja 
globalna

Wartość 
dodana 
brutto

Produkcja
sprzedana

Zatrud-
nienie

przeciętne

%

Polska ogółem 100 – – 100 – – – – 100 – –

Przemysł 37 100 – 24 100 – 100 – 28 100 –

Przetwórstwo przemysłowe 30 83 100 17 71 100 83 100 23 83 100

Sektor drzewny 3 8 10 2 8 11 8 9 3 11 14

Więk sze po zy ska nie wy ka zu ją tra dy cyj nie kra je skan dy naw skie oraz Fran -
cja i Niem cy.

Le śnic two w Pol sce ge ne ru je ok. 0,3% pro duk cji glo bal nej. Ca ły sek tor
drzew ny ma udział w pro duk cji glo bal nej w wy so ko ści 3%. Wy twa rza jed no cze -
śnie 2% war to ści do da nej brut to (ta be la 2).

Ca ły sek tor drzew ny po zy tyw nie wy róż nia się na tle sta ty styk GUS. Pro dukcja
sprze da na sek to ra drzew ne go sta no wi pra wie 8% war to ści wy two rzo nej w ca -
łym prze my śle i po nad 9% w prze my słach prze twór czych. Prze cięt ne za trud nie -
nie, zgod nie ze sta ty sty ką GUS, obej mu ją ce fir my o za trud nie niu prze kra cza -
ją cym dzie wię ciu pra cow ni ków, wy no si w prze my śle drzew nym 306 tys. osób
(ta be la 3). Sta no wi to 3% prze cięt ne go za trud nie nia w ca łej go spo dar ce Pol -
ski i aż 14% w prze my śle prze twór czym.

Sek tor drzew ny w po rów na niu z in ny mi sek to ra mi wy ka zu je wy jąt ko wo duże
za trud nie nie. Ro la zwią za na z za trud nie niem jest szcze gól nie waż na ze wzglę -
du na to, że do ty czy głów nie re gio nów wiej skich, cha rak te ry zu ją cych się wy so -
kim wskaź ni kiem bez ro bo cia. Wiel kość za trud nie nia w sek to rze drzew nym wy -
ni ka przede wszyst kim z wy so kie go po zio mu za trud nie nia w sa mym le śnic twie,
w sfe rze usług.

Wy ro by drzew ne (łącz nie z prze two rzo ny mi, np. me ble) to li czą ca się war -
tość pol skie go eks por tu. Je że li po rów na się kwo ty eks por tu z nie któ ry mi wy -
ro ba mi, któ re są lub mo gą być sub sty tu tem drew na, wi dać zna czą cą w tym
przewa gę eks por tu drew na (ta be la 4). 

Po dob ny wy nik w bi lan sie osią gnę ły kon struk cje me ta lo we. Jed nak te ma -
te ria ły są eks por to wa ne w nie po rów ny wal nych do drew na ilo ściach. Do bre wy -
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Ta be la 3. Pro duk cja sek to ra drzew ne go w Pol sce w 2010 r.

Źró dło: Rocz nik Sta ty stycz ny Rze czy po spo li tej Pol skiej 2011. GUS.

Wyszczególnienie
Produkcja 
globalna

Wartość 
dodana 
brutto

Produkcja
sprzedana

Zatrud-
nienie

przeciętne

mln zł tys. osób

Polska ogółem 2 853 521 1 246 427 – 9 745

Przemysł 1 044 540 295 845 985 716 2 696

Przetwórstwo przemysłowe 863 977 209 323 814 957 2 230

Sektor drzewny, w tym: 82 194 23 437 75 285 306

Produkcja wyrobów z drewna,
korka, słomy i wikliny 29 242 8 564 25 456 111

Produkcja papieru i wyrobów 
z pa pieru 25 075 5 976 24 101 51

Produkcja chemikaliów i wyrobów
chemicznych 46 251 9 811 44 022 72

Produkcja wyrobów z gumy 
i two rzyw sztucznych 53 356 14 194 52 200 157

Produkcja wyrobów z pozostałych
mineralnych surowców nieme -
talicznych

44 082 14 336 39 822 123

Produkcja metali 37 029 5 244 35 629 59

Produkcja wyrobów z metali 63 963 19 697 61 081 242

Produkcja maszyn i urządzeń 38 085 13 155 34 639 131

Produkcja pojazdów samochodo -
wych przyczep i naczep 93 750 13 495 91 920 143

Produkcja mebli 27 877 8 897 25 728 145

ni ki osią ga my rów nież w eks por cie sprzę tu trans por to we go, a mi mo to w bi lan -
sie nie przed sta wia ją się już one tak ko rzyst nie jak więk szość wy ro bów z drewna.

Wy ro by z drew na są ma te ria łem sub sty tu cyj nym wzglę dem wie lu produktów.
Ich po zy cja wy ni ka jed nak z więk szej atrak cyj no ści pod wzglę dem użyt ko -
wym, eko lo gicz nym czy też w związ ku z efek tyw no ścią. Nie mniej waż ne są od -
czu cia es te tycz ne i tra dy cja. Licz ba za sto so wań drew na w wie lu dzie dzi nach
wzra sta. Przy kła dem mo że być pro duk cja pod łóg (rys. 2).
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Ta be la 4. Do dat ni bi lans drew na w wy mia nie mię dzy na ro do wej

Wyszczegól -
nienie

2010 2011
eksport import bilans eksport import bilans

mln € % mln € % mln € % mln € % mln € % mln € %
Polska ogółem 120 373 100 134 188 100 –13 815 –11 135 754 100 150 456 100 –14 702 –11
Drewno i arty -
kuły drzewne 2 503 2 1 105 1 1 398 56 2 670 2 1 300 1 1 370 51

Meble 5 320 4 865 1 4 455 84 5 960 4 900 1 5 060 85
Razem drew no
i wyroby 
prze tworzone 
z drew na

7 823 6 1 970 1 5 853 75 8 630 6 2 200 1 6 430 75

Ścier drzewny,
papier i arty -
kuły z papieru

3 750 3 3 761 3 –11 0 4 270 3 4 100 3 170 4

Konstrukcje
metalowe 1 069 1 349 0 720 67 1 200 1 460 0 740 62

Produkty
mineralne1) 5 154 4 15 533 12 –10 380 –201 5 154 4 15 533 12 –10 380 –201

Produkty prze -
mysłu che -
micz nego2)

7 865 7 13 485 10 –5 620 –71 7 865 7 13 485 10 –5 620 –71

Tworzywa
sztucz ne i kau -
czuk oraz
wyroby z nich

7 860 7 9 826 7 –1 967 –25 7 860 7 9 826 7 –1 967 –25

Artykuły z ka -
mienia, wyro by
cera micz ne,
szkło3)

2 249 2 1 741 1 508 23 2 249 2 1 741 1 508 23

Metale nieszla -
chetne i wyro -
by z nich4)

13 492 11 13 937 10 –445 –3 13 492 11 13 937 10 –445 –3

Maszyny 
i urzą dzenia,
sprzęt elektry -
czny i elektro -
niczny

31 366 26 32 756 24 –1 390 –4 31 366 26 32 756 24 –1 390 –4

Sprzęt
transportowy 19 006 16 13 842 10 5 163 27 19 006 16 13 842 10 5 163 27

1) Pro duk ty mi ne ral ne: wę giel, ro pa naf to wa i po chod ne, ener gia elek trycz na. 
2) Pro duk ty prze my słu che micz ne go: su row ce che micz ne, le ki, na wo zy sztucz ne, far by, ko sme ty ki. 
3) Ar ty ku ły z ka mie nia, wy ro by ce ra micz ne, szkło, weł ny mi ne ral ne, ar ty ku ły z ce men tu, be to nu, ce gły. 
4) Me ta le nie szla chet ne i wy ro by z nich: wy ro by sta lo we, me ta le nie że la zne (miedź, alu mi nium, ołów, cynk).

Źró dło: rok 2010 i trzy kwar ta ły 2011 r. we dług da nych GUS, IV kwar tał 2011 r. we dług wła snych sza cun ków.
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Gdy by nie in ten syw ne in we sty cje w in fra struk tu rę w Pol sce, zwią za ne z EURO
2012, to za pew ne po dob ne tren dy by zo ba czo no tak że w ca łym bu dow nic twie.
Drew no jest sub sty tu tem kon struk cji me ta lo wych w wie lu za sto so wa niach. Na -
le ży pa mię tać, że kon struk cje sta lo we w bu dow nic twie miesz ka nio wym ma ją
małe za sto so wa nie, mi mo sze ro ko pro wa dzo nej pro mo cji. W wie lu kra jach UE
ta kich kon struk cji w te go ty pu bu dow nic twie nie sto su je się w ogó le. Tyl ko pięć
kra jów UE de kla ru je ich uży wa nie (od 1% do 10% kon struk cji). Drew no wy ko -
rzy stu je się po wszech nie w bu dow nic twie (głów nie jed no ro dzin nym i let ni sko -
wym) w co raz więk szej ska li. Po nad to ele men ty drew nia ne ja ko ma te riał eko -
lo gicz ny, ła twy w ob rób ce, ma za sto so wa nie uzu peł nia ją ce w bu dow nic twie
miesz ka nio wym – na wet przy za sto so wa niu in nej tech no lo gii.

Pod�su�mo�wa�nie�

Wy peł nia jąc pod sta wo we funk cje: pro duk cyj ne, spo łecz ne i eko lo gicz ne, sek -
tor le śno -drzew ny peł ni waż ną ro lę w sty mu lo wa niu ak tyw no ści i przed się bior -
czo ści spo łecz no ści lo kal nych, zwłasz cza na te re nach wiej skich. Dzię ki te mu
wpły wa na ry nek pra cy i na po ziom ży cia w na szym kra ju. Ro la, ja ką peł nią
zasoby na tu ral ne znaj du ją ce się pod za rzą dem La sów Pań stwo wych, zna la zła
rów nież od zwier cie dle nie w usta wie.

Rys. 2. Sub sty tu cyj ność w dzie dzi nie pro duk tów drzew nych na przy kła dzie ma te ria łów
podło go wych 
Źró dło: GUS.
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Sek tor le śno -drzew ny funk cjo nu je na sty ku z in ny mi sek to ra mi go spo dar ki
na ro do wej. Te ob sza ry wza jem nie na sie bie wpły wa ją i kształ tu ją swo je moż li -
wo ści roz wo jo we. W wie lu dzie dzi nach, zwią za nych z sub sty tu cyj no ścią pro duk -
tów i usług (w tym rów nież re kre acji), sek tor drzew ny zdo by wa prze wa gę
zarów no dzię ki no wo cze snym tech no lo giom ob rób ki drew na, jak i przy wią za -
niu spo łe czeń stwa do tra dy cji.
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Drew�no�–�stra�te�gicz�ny�su�ro�wiec�
bran�ży�me�blar�skiej
Ta�de�usz�Re�spon�dek,�Ma�rek�Ada�mo�wicz,�To�masz�Wik�tor�ski

Wstęp

Bran ża me blar ska w Pol sce ma istot ne zna cze nie dla pol skiej go spo dar ki.
Jest ono po nad czte ro krot nie więk sze niż w wy pad ku prze cięt nej dla kra -

jów Unii Eu ro pej skiej. 
Stra te gicz nym su row cem do pro duk cji me bli jest drew no. W okre sie ostat -

nich dwóch lat zna czą co wzro sły kosz ty ma te ria łów i ener gii, co w du żej mie -
rze jest kon se kwen cją wzro stu cen drew na. Wska za no dwa czyn ni ki w spo sób
istot ny wpły wa ją ce, we dług au to rów, na kształ to wa nie się cen sprze da ży drew -
na. Oby dwa czyn ni ki ma ją cha rak ter ad mi ni stra cyj ny.

Fot. 1. Więk szość me bli pro du ko wa nych w Pol sce wy ko ny wa nych jest z drew na, ma te -
ria łów drew no po chod nych lub z wy ko rzy sta niem kom po nen tów na ba zie drew na (fot. Kler)
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Drew�no�–�ma�te�riał�stra�te�gicz�ny

Pol ska bran ża me blar ska na prze strze ni ostat nich dwóch de kad awan so wa ła
do gro na li de rów świa to wej pro duk cji i eks por tu me bli. Drew no li te ze wzglę -
dów eko lo gicz nych i eko no micz nych stop nio wo za stę po wa ne jest przez no wo -
cze sne ma te ria ły. Wciąż jed nak me ble ba zu ją ce na ma te ria łach drew no po chod -
nych są do mi nu ją cą gru pą pro duk tów bran ży me blo wej.

Na pod sta wie da nych Eu ro stat o pro duk cji sprze da nej me bli w 2010 r.
(baza da nych PROD COM), z peł nej war to ści pro duk cji bran ży do ko na no wy -
dziele nia me bli i ele men tów na ba zie drew na i ma te ria łów drew no po chod nych
oraz me bli z ele men ta mi z drew na, co w efek cie da ło udział na po zio mie 77%.
Uwzględ nio no me ble kla sy fi ko wa ne w na stę pu ją cych gru pach PKWiU/PROD -

Rys. 1. War tość pro duk cji sprze da nej bran ży me blar skiej w 2010 r. 
Źró dło: ob li cze nia wła sne na pod sta wie da nych Eu ro stat.

Rys. 2. War tość eks por tu me bli z Pol ski w 2010 r.
Źró dło: ob li cze nia wła sne na pod sta wie da nych Eu ro stat.
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COM: 31001210 me ble do sie dze nia, prze kształ ca ne w miej sca do spa nia;
31001230 me ble do sie dze nia z wi kli ny, trzci ny, bam bu sa i po dob ne; 31001250
me ble ta pi ce ro wa ne z drew nia ną ra mą; 31001290 me ble do sie dze nia, nie ta -
pi ce ro wa ne, z drew nia ną ra mą; 31002050 ele men ty me blo we z drew na;
31011200 drew nia ne me ble do biur; 31011300 drew nia ne me ble do skle pów;
31021000 drew nia ne me ble do kuch ni; 31031100 su por ty ma te ra ców;
31091230 drew nia ne me ble do sy pial ni; 31091250 drew nia ne me ble do sa lo -
nu i ja dal ni; 31091300 po zo sta łe me ble z drew na. We dług Eu ro stat łącz na war -
tość pro duk cji sprze da nej bran ży me blar skiej dla ogó łu firm, z po mi nię ciem 
firm o za trud nie niu po ni żej dzie się ciu osób, wy no si ła w oma wia nym okre sie
22,7 mld zł. Me ble na ba zie drew na sta no wi ły war tość aż 17,4 mld zł.

Po dob nie jest w wy pad ku eks por tu. Po nie waż kla sy fi ka cja eks por to wa róż ni
się od kla sy fi ka cji pro duk cyj nej, dla te go udział me bli na ba zie drew na i ma teria -
łów drew no po chod nych jest in ny. Po now nie jed nak me ble z drew na sta no wią aż
62% war to ści ca łe go eks por tu bran ży me blar skiej. Z war to ści ok. 5,8 mld eu ro
łącz ne go eks por tu na me ble na ba zie drew na przy pa da 3,6 mld eu ro do cho dów
z wy wo zu (ba za da nych EU�27�Tra�de�Sin�ce�1988�by�CN8).

Przy to czo ne da ne wy raź nie po ka zu ją, że drew no jest naj waż niej szym su row -
cem dla pro du cen tów me bli w Pol sce. Bez wąt pie nia na le ży je na zwać su row -
cem stra te gicz nym.

Zna�cze�nie�bran�ży�me�blar�skiej�dla�pol�skiej�
go�spo�dar�ki

Wy ka za li śmy, że drew no jest waż ne dla bran ży me blar skiej, ale na le ży też
wska zać, że bran ża jest waż na dla pol skiej go spo dar ki. 

Bran ża me blar ska to waż ny pra co daw ca. Bar dzo czę sto za kła dy me blar skie
ulo ko wa ne są w miej scach, gdzie nie ma in ne go prze my słu. W re gio nach me -
blar skich „za głę bi” bez ro bo cie jest zna czą co niż sze niż prze cięt nie w Pol sce
(Bank Da nych Lo kal nych GUS, sto pa bez ro bo cia re je stro wa ne go: po wiat kę piń -
ski, po wiat ole ski). 

W 2010 r. przy pro duk cji me bli w Pol sce znaj do wa ło pra cę bli sko 162 tys.
osób. Ter min „pra cu ją cy w bran ży me blar skiej” ozna cza łącz ną licz bę za trud -
nio nych oraz wła ści cie li i współ wła ści cie li. We dług sza cun ków fir my B+R Stu -
dio, na wet 20% ogó łu pra cu ją cych to przed sta wi cie le mi kro firm. Nie wie le więk -
sza licz ba osób (22%) pra cu je w fir mach śred niej wiel ko ści, naj wię cej, bo aż
42%, znaj du je za trud nie nie w fir mach du żych. Naj mniej szą sza cun ko wo gru pę
two rzą pra cu ją cy w fir mach ma łych – 16% ogó łu pra cu ją cych w bran ży. Mi kro -
fir my to pod mio ty o za trud nie niu od 1 do 9 osób; fir my ma łe – o za trud nie niu
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Rys. 3. Struk tu ra za trud nie nia bran ży me blar skiej w 2010 r.
Źró dło: sza cun ki wła sne z uwzględ nie niem da nych GUS.

od 10 do 49 osób, fir my śred nie – od 50 do 249 osób, na to miast fir my du że
– po wy żej 249 osób.

Uwzględ nia jąc łącz ną licz bę pra cu ją cych w go spo dar ce na ro do wej, za uwa -
ży my, że w me blar stwie znaj du je pra cę 1,15% ogó łu pra cu ją cych, co sta no wi
5,5% pra cu ją cych w prze my śle.

Bran ża me blar ska ge ne ru je znacz ne wpły wy do bu dże tu pań stwa. Po sił ku -
jąc się da ny mi GUS od no śnie do struk tu ry kosz tów bran ży me blo wej, B+R Stu -
dio wy li czy ło, że w 2011 r. wpły wy do bu dże tu wy nio sły 2 mld 230 mln zł. Na
tę kwo tę zło ży ły się: za licz ki na po da tek do cho do wy pra cow ni ków o war to ści
ok. 292 mln zł, ubez pie cze nia spo łecz ne i zdro wot ne pra cow ni ków – 638 mln zł,
ubez pie cze nia spo łecz ne i in ne świad cze nia po no szo ne przez pra co daw ców
– 1 mld 14 mln zł oraz po dat ki i opła ty o war to ści 285 mln zł. 

Że by w peł ni uświa do mić so bie ska lę zna cze nia bran ży me blar skiej dla pol -
skiej go spo dar ki, nie zbęd ne jest zna le zie nie punk tu od nie sie nia. W Unii Eu ro -
pej skiej czę sto wskaź ni ki i war to ści po rów nu je się ze śred nią dla 27 kra jów człon -
kow skich. W uprosz cze niu, zna cze nie bran ży dla go spo dar ki mo że opi sy wać
war tość pro duk cji sprze da nej od nie sio na do war to ści Pro duk tu Kra jo we go
Brut to. Wstęp ny sza cu nek war to ści pro duk cji sprze da nej bran ży me blo wej
w Pol sce w 2011 r. mó wi o war to ści 31 mld 740 mln zł, co w od nie sie niu do
1 bln 524 mld 680 mln zł PKB da je udział 2,1%. Na to miast w wy pad ku śred -
niej unij nej sza cun ko wa war tość 74 mld 600 mln eu ro pro duk cji me blo wej (Eu -
ro stat, ba za da nych PROD COM), od nie sio na do 12 bln 270 mld eu ro sta no wi
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Fot. 2. Sze ro kie za sto so wa nie
drew na w me blar stwie obej mu je
rów nież ste la że me bli ta pi ce ro -
wa nych (fot. Kler)

za le d wie 0,5%. Dla Pol ski
bran ża me blar ska jest po nad
czte ry ra zy waż niej sza niż
w Eu ro pie.

Pod su mo wu jąc, na le ży
zwró cić uwa gę na na stę pu ją -
ce fak ty: bran ża me blo wa to istot na część pol skiej go spo dar ki, po nie waż jej
udział w two rze niu PKB wy no si po nad 2%. Bran ża ge ne ru je istot ne wpły wy do
bu dże tu pań stwa i jed no cze śnie jest waż nym pra co daw cą w Pol sce. Drew no
jest dla bran ży me blar skiej surow cem stra te gicz nym, po nie waż na ba zie drew -
na i ma te ria łów drew no po chod nych pro du ko wa ne jest 77% me bli i jed no cze -
śnie sta no wią one 62% eks por tu. 

Ba�rie�ry�roz�wo�ju�bran�ży�me�blar�skiej

W przed sta wio nym wy żej kon tek ście bran ża me blar ska w Pol sce na po ty ka sze -
reg pro ble mów ogra ni cza ją cych jej roz wój. Obec nie naj więk szym pro ble mem
jest pre sja kosz to wa ze stro ny ma te ria łów i ener gii. Na prze strze ni tyl ko dwóch
lat, mia no wi cie 2010 i 2011 r., udział kosz tów ma te ria łów i ener gii wzrósł
o czte ry punk ty pro cen to we, co prze kła da się na wzrost zna cze nia tej po zy cji
w struk tu rze kosz tów aż o 6,5%. Udział wszyst kich po zo sta łych kosz tów ro dza -
jo wych zmniej szył się, a trze ba pa mię tać, że dzie je się to w sy tu acji, kie dy no -
mi nal nie wzra sta ją za rów no pła ce, jak i in ne skła do we. W wy pad ku me blar stwa
naj waż niej szy jest jed nak koszt drew na. 
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Oczy wi sty jest fakt, że w wy pad ku wzro stu po py tu ce na ma te ria łu też ro śnie.
Drew no dro że je jed nak bar dziej, niż wy ni ka ło by to z roz wo ju bran ży me blo wej.
Pa ra dok sal nie na wzrost cen drew na wpły wa po li ty ka zie lo nej ener gii. Ener ge -
ty ka od na wial na jest szyb ko ro sną cym kon ku ren tem na ryn ku za ku pów drewna
i bio ma sy drzew nej. Jak po da ją ofi cjal ne pu bli ka cje Głów ne go Urzę du Sta ty -
stycz ne go, bio ma sa sta ła jest w Pol sce głów nym źró dłem po zy ska nia tzw. zie -
lo nej ener gii – aż 85% ener gii ze źró deł od na wial nych w 2009 r. po cho dzi ło ze
spa la nia ma te ria łów li gno ce lu lo zo wych. Do tych czas ma te ria ły te by ły na tu ral -
nym su row cem dla prze my słu płyt drew no po chod nych. Ta ka sy tu acja wy glą da

Rys. 4. Udział ma te ria łów i ener gii w struk tu rze kosz tów bran ży me blar skiej 2010–2011
Źró dło: Na kła dy i wy ni ki prze my słu. GUS.

Rys. 5. Pro duk cja ener gii elek trycz nej z od na wial nych źró deł ener gii
Źró dło: Ener gia ze źró deł od na wial nych w 2009 r. GUS.
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ku rio zal nie za rów no w kon tek ście po li ty ki eko lo gicz nej (spa la my cen ny ma te -
riał, uwal nia jąc dwu tle nek wę gla, za miast po zo sta wić go zwią za nym przez dłu -
gie la ta w po sta ci płyt drew no po chod nych i me bli), jak i za sad eko no mii oraz
in te re su pań stwa (do to wa na ener ge ty ka od na wial na – usta wa Pra wo ener ge -
tycz ne, art. 9a, Dz. U. 1997 Nr 54, poz. 348 z późn. zm. – spa la bio ma sę bez
two rze nia war to ści do da nej i jed no cze śnie moc no ogra ni cza kon ku ren cyj ność
bran ży me blar skiej i in nych branż prze ra bia ją cych drew no na pro duk ty wy so -
ko prze two rzo ne o du żej war to ści do da nej). 

Dru gim istot nym czyn ni kiem pro wa dzą cym do wzro stu cen drew na jest zli -
be ra li zo wa ny w 2009 r. sys tem sprze da ży drew na (Za sa dy sprze da ży drew na
w Pań stwo wym Go spo dar stwie Le śnym La sy Pań stwo we). Wpro wa dze nie
sprze da ży in ter ne to wej uła twi ło re ali za cję za ku pów pod mio tom za gra nicz nym.
War tość eks por tu drew na okrą głe go w la tach 2008–2011 r. wzro sła ze 134 mln zł
do po nad 472 mln zł (Ba za han dlu za gra nicz ne go GUS), czy li o po nad 350%
(sic!). Au to rzy sza cu ją, że wo lu men eks por tu drew na okrą głe go zwięk szył się
z ok. 1 mln m3 w 2008 r. do 2,5 mln m3 w 2011. Dy na mi ka wzro stu wo lu me -
nu wy nio sła ok. 250%. Je śli uwzględ ni my, że we dług sza cun ków au to rów po -
pyt kra jo wy prze wyż sza po daż drew na o 10–20%, czy li o 3–6 mln m3 rocz nie,
to wo lu men drew na, o któ ry zwięk szył się eks port, po krył by od 25 do 50% kra -
jo we go de fi cy tu na ryn ku drew na. 

Rys. 6. Eks port drew na i tar ci cy, 2008–2011
Źró dło: ob li cze nia wła sne na pod sta wie da nych GUS.
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Wnio�ski

Przed sta wio ne dwa czyn ni ki po wo du ją ce wzrost cen drew na bu dzą słusz ny
sprze ciw przed się bior ców bran ży me blo wej. Nie mo gą po zo stać przed mio tem
wy łącz nie gry ryn ko wej, po nie waż jest to gra nie rów na. Z jed nej stro ny po daż
drew na jest re gu lo wa na ad mi ni stra cyj nie i nie re agu je ela stycz nie na zmie nia -
ją cy się po pyt. Z dru giej – uprzy wi le jo wa ną po zy cję wo bec me blar stwa ma ener -
ge ty ka, otrzy mu ją ca do ta cje do pro duk cji ener gii ze źró deł od na wial nych, eks -
port zaś drew na okrą głe go by wa przed mio tem gry spe ku la cyj nej. 

Po nie waż za rów no po daż, jak i po pyt są po chod ną de cy zji ad mi ni stra cyj nych,
nie zbęd ne są, zda niem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli
(OIGPM), zmia ny ad mi ni stra cyj ne ogra ni cza ją ce wzrost cen drew na.
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Zrów�no�wa�żo�na�go�spo�dar�ka�su�row�ca�mi
w prze�my�śle�ce�lu�lo�zo�wo�-pa�pier�ni�czym
Ja�nusz�Tur�ski,�Ka�ta�rzy�na�Go�dlew�ska

Wpro�wa�dze�nie

Wostat nich la tach Unia Eu ro pej ska sta nę ła wo bec ogrom ne go wy zwa nia
– stwo rze nia re guł, zgod nie z któ ry mi: […] in�no�wa�cja�i wy�daj�ne�wy�ko�rzy�-

sta�nie�za�so�bów�bę�dą�na�gra�dza�ne,�stwa�rza�jąc�tym�sa�mym�szan�se�dla�go�spo�-
dar�ki� i po�pra�wia�jąc� bez�pie�czeń�stwo� do�staw� na� sku�tek� lep�szych� pro�jek�tów
pro�duk�tów,�zrów�no�wa�żo�ne�go�za�rzą�dza�nia�za�so�ba�mi�na�tu�ral�ny�mi,�zwięk�szo�ne�-
go�po�now�ne�go�wy�ko�rzy�sty�wa�nia,� re�cy�klin�gu� i za�stę�po�wa�nia�su�row�ców�oraz
oszczę�dza�nia�za�so�bó�w (Ko mu ni kat Ko mi sji do Par la men tu Eu ro pej skie go...,
COM/2011/0571). 

Stra te gicz ny mi su row ca mi prze my słu ce lu lo zo wo -pa pier ni cze go są drew no
(su ro wiec pier wot ny) oraz ma ku la tu ra (su ro wiec wtór ny). Kra jo wy sek tor prze -
my słu ce lu lo zo wo -pa pier ni cze go ży wo in te re su je się ak tyw nym udzia łem w prak -
tycz nej re ali za cji za sad trwa łej, zrów no wa żo nej go spo dar ki le śnej, go dzą cej funk -
cje ochro ny przy ro dy z funk cja mi go spo dar czy mi.

Su�ro�wiec�drzew�ny�w Eu�ro�pie�i w Pol�sce�
–�do�stęp�ność�i za�opa�trze�nie

Zu ży cie pa pie ru i tek tu ry w dzie więt na stu kra jach eu ro pej skich na le żą cych do
CE PI (Con�fe�de�ra�tion� of� Eu�ro�pe�an� Pa�per� In�du�stries) w 2010 r. wy nio sło
85,5 mln ton. W kra jach tych wy pro du ko wa no łącz nie 96,5 mln ton pa pie ru i tek -
tu ry, co sta no wi ok. 24,1% pro duk cji świa to wej, nie co wię cej niż w Ame ry ce Płn.
(22,8%). Więk szy udział ma tyl ko Azja (42,4%).

CE PI po da je, że jej człon ko wie zu ży li w 2011 r. 112 788 tys. m3 su row ca
drzew ne go. Na le ży pod kre ślić, że w 2011 r. ok. 80% drew na zu ży wa ne go
przez człon ków CE PI po cho dzi ło z Eu ro py (rys. 1). 

��
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Po ni żej (rys. 2) przed sta wio no po rów na nie re la cji za opa trze nia w drew no po -
cho dzą ce z ryn ku we wnątrz w spól no to we go oraz z im por tu. Na le ży za uwa żyć,
że eu ro pej skie za kła dy ce lu lo zo wo -pa pier ni cze śred nio im por tu ją spo za UE
21,6% cał ko wi tej ilo ści zu ży wa ne go drew na. I tak np. w 2000 r. udział ten wy -
niósł 24,3%, w 2005 r. – 25,4%, a w ro ku 2010 – 19,8%. 

Rys. 1. Po cho dze nie su row ca drzew ne go zu ży wa ne go w kra jach CE PI w 2011 r.
Źró dło: An nu al Sta ti stics 2011. CE PI.

Rys. 2. Ilość drew na im por to wa ne go oraz po cho dzą ce go z Eu ro py, zu ży wa ne go w kra jach
CE PI w la tach 2000–2011
Źró dło: An nu al Sta ti stics 2011. CE PI.

Na le ży pod kre ślić, że w 2011 r. ok. 71% su row ca zu ży wa ne go w pa pier niach
kra jów CE PI po cho dzi ło z cer ty fi ko wa nych ośrod ków za pew nia ją cych zrów no -
wa żo ną go spo dar kę le śną. 92,2% la sów za rzą dza nych przez eu ro pej skie za -
kła dy ce lu lo zo wo -pa pier ni cze po sia da cer ty fi ka ty po twier dza ją ce pro wa dze nie
zrów no wa żo nej go spo dar ki le śnej. 
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W Pol sce w 2010 r. wy pro du ko wa no 3689,3 tys. ton pa pie ru i tek tu ry. Pa -
pie ry opa ko wa nio we sta no wi ły 48,7%, pa pie ry do ce lów gra ficz nych – 29,0%,
pa pie ry do ce lów sa ni tar nych i go spo dar stwa do mo we go – 13,0%, pa pie ry po -
zo sta łe – 9,2%. W kra ju wiel kość pro duk cji mas włók ni stych pier wot nych, otrzy -
my wa nych z su row ca drzew ne go i wy twa rza nych w prze my śle pa pier ni czym, wy -
no si w ostat nich la tach pra wie 1200 tys. ton rocz nie. Naj wię cej, bo ok. 74,7%,
pro du ku je się ma sy ce lu lo zo wej siar cza no wej. Z uwa gi na de fi cyt w Pol sce mas
włók ni stych pier wot nych, w 2010 r. za im por to wa no łącz nie 691,6 tys. ton tych
mas (wy eks por to wa no 30,7 tys. ton). Ogó łem do pro duk cji pa pie ru i tek tu ry
w Pol sce zu ży to 1840,7 tys. ton mas włók ni stych pier wot nych. Jak wy ni ka z po -
wyż szych da nych, prze mysł pa pier ni czy po trze bu je do swe go ist nie nia su row -
ca drzew ne go. Z te go po wo du klu czo wym za ga da niem jest efek tyw ne i od po -
wie dzial ne wy ko rzy sta nie te go nie zwy kle cen ne go dla nas su row ca.

Na le ży za zna czyć, że do stęp ność drew na w Pol sce uwa run ko wa na jest po -
li ty ką pań stwa w za kre sie go spo dar ki le śnej oraz prze pi sa mi fi to sa ni tar ny mi do -
ty czą cy mi im por tu su row ca drzew ne go.

Na prze strze ni wie ków la sy w na szym kra ju ule ga ły zmia nom. Pod czas gdy
pod ko niec XVIII w. le si stość (sto su nek pro cen to wy po wierzch ni la sów do
ogól nej po wierzch ni geo gra ficz nej kra ju, tj. da nej jed nost ki te ry to rial nej, np. wo -
je wódz twa, po wia tu, gmi ny) wy no si ła ok. 40% (w ów cze snych gra ni cach pań -
stwa), to w wy ni ku pro ce sów spo łecz no -eko no micz nych zma la ła aż do 20,8%
w 1945 r. Wy le sie nia i to wa rzy szą ce im zu bo że nie struk tu ry ga tun ko wej drze -
wo sta nów spo wo do wa ły zmniej sze nie róż no rod no ści bio lo gicz nej w la sach
oraz zu bo że nie kra jo bra zu, ero zję gleb i za kłó ce nie bi lan su wod ne go kra ju.
Obec nie po wierzch nia grun tów le śnych w Pol sce wy no si 9328,9 tys. ha, a po -
wierzch nia la sów – 9121,3 tys. ha (wg GUS – stan w dniu 31.12.2010 r.), co
od po wia da le si sto ści 29,2%.

W opu bli ko wa nym przez Mi ni ster stwo Śro do wi ska do ku men cie do ty czą -
cym prio ry te tów po li ty ki eko lo gicz nej pań stwa w la tach 2009–2012, z uwzględ -
nie niem per spek ty wy do ro ku 2016, znaj du je się plan zwięk sze nia le si sto ści.
Zgod nie z in ten cja mi za war ty mi w „Kra jo wym pro gra mie zwięk sza nia le si sto -
ści” le si stość Pol ski po win na wzro snąć do 30% w 2020 r. i do 33% w ro ku 2050.
Nie ste ty, osią gnię cie wy zna czo ne go ce lu na po ty ka co raz więk sze trud no ści,
w du żej czę ści z przy czy ny re la tyw nie ni skiej po da ży grun tów, któ re moż na prze -
zna czyć pod za le sia nie. 

W wa run kach kra jo wych głów nym do staw cą drew na jest Pań stwo we Go spo -
dar stwo Le śne La sy Pol skie (PGL LP), któ re po sia da cer ty fi ka ty po twier dza ją -
ce pro wa dze nie zrów no wa żo nej go spo dar ki le śnej. W Pol sce do mi nu ją la sy pu -
blicz ne, sta no wią ce 81,5% wszyst kich la sów, w tym w za rzą dzie Pań stwo we go
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Go spo dar stwa Le śne go La sy Pań stwo we po zo sta je ich ok. 77,5% (rok 2010).
We dług da nych Dy rek cji Ge ne ral nej La sów Pań stwo wych, w ra mach re ali za cji
funk cji pro duk cyj nej la sów (go spo dar cze wy ko rzy sta nie), po le ga ją cej głów nie
na zdol no ści do od na wial nej pro duk cji bio ma sy, w tym przede wszyst kim drew -
na i użyt ków ubocz nych, w 2010 r. po zy ska no w Pol sce 33 568 tys. m3 gru bi -
zny net to, z cze go 1243 tys. m3 w la sach pry wat nych i 201 tys. m3 w par kach
na ro do wych. Wo je wódz twa mi, w któ rych po zy ska no naj wię cej drew na, by ły: za -
chod nio po mor skie (3640 tys. m3 gru bi zny), war miń sko -ma zur skie (3309 tys. m3)
oraz dol no ślą skie (2949 tys. m3). Naj mniej sze po zy ska nie od no to wa no w wo -
je wódz twach: świę to krzy skim (1050 tys. m3 gru bi zny), łódz kim (1111 tys. m3)
i opol skim (1188 tys. m3). 

Na le ży za zna czyć, że mi mo iż za po trze bo wa nie na su ro wiec drzew ny przez
prze mysł ce lu lo zo wo -pa pier ni czy na prze strze ni ostat nich lat zmie nia się w nie -
wiel kim stop niu, to nie ste ty co ro ku moż li wo ści za ku pu drew na z PGL LP się
zmniej sza ją. Na przy kład w 2003 r. by ło to 80%, a na pierw sze pół ro cze 2011 r.
– za le d wie ok. 55% za po trze bo wa nia zgła sza ne go przez za kła dy sek to ra na te -
re nie kra ju. Pa ra dok sem jest to, że drew na w Pol sce bra ku je, a jed no cze śnie jest
ono eks por to wa ne. Trze ba pod kre ślić, że drew no po cho dzą ce z za so bów kra -
jo wych jest eks por to wa ne bez prze two rze nia. W kra ju prze rób drew na kreu je war -
tość do da ną (sied mio krot nie wyż szą). Eks por to wa ne drew no nie po zo sta wia w ka -
sie pań stwa żad nych wpły wów z VAT -u, ceł i po dat ków. Do dat ko wo co raz
więk szym za gro że niem dla ca łej bran ży drzew nej w kra ju jest gwał tow nie ro sną -
ce za in te re so wa nie su row cem drzew nym ze stro ny sys te mo wych pro du cen tów
ener gii (sek tor ener ge tycz ny), któ rzy na by wa ją go w ce lu wy ko rzy sty wa nia
w tech no lo giach współ spa la nia z pa li wem wę glo wym dla osią ga nia ogrom -
nych pro fi tów fi nan so wych, co do pusz cza ułom ny i nie ste ty na dal ist nie ją cy w kra -
ju sys tem cer ty fi ka tów pro mu ją cych pro du cen tów zie lo nej energii. 

Ma�ku�la�tu�ra�

Dru gim z pod sta wo wych su row ców w prze my śle pa pier ni czym jest ma ku la tu -
ra. W ra mo wej dy rek ty wie od pa do wej Ko mi sja Eu ro pej ska okre śli ła, że jed nym
z ce lów sta wia nych przed miesz kań ca mi Eu ro py jest stwo rze nie „spo łe czeń stwa
re cy klin gu” dą żą ce go do eli mi na cji wy twa rza nia od pa dów i do wy ko rzy sty wa -
nia od pa dów ja ko za so bów.

Wy stę po wa nie dość du żych róż nic w osią ga niu wskaź ni ków re cy klin gu i od -
zy sku przez po szcze gól ne kra je Wspól no ty mo że świad czyć o pro ble mach
w funk cjo no wa niu sys te mu zbiór ki od pa dów. Zbiór ka se lek tyw na, zwłasz cza od -
pa dów ko mu nal nych, na dal w Pol sce nie jest do brze roz wi nię ta. W szcze gól -
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no ści od no si się to do ma łych mia ste czek i wsi. Wy ja śnić to moż na tym, że koszt
po zy ska nia pa pie ru i tek tu ry z od zy sku na tych te re nach jest re la tyw nie wyż szy
w po rów na niu z du ży mi aglo me ra cja mi miej ski mi. Jed nak że sta le ro sną ce za -
po trze bo wa nie na ma ku la tu rę po win no spo wo do wać zwięk szo ne za in te re so wa -
nie ze stro ny or ga ni za cji sa mo rzą do wych oraz pod mio tów ko mer cyj nych ty mi
trud no do stęp ny mi źró dła mi su row ca wtór ne go.

W 2010 r. w kra jach CE PI od zy ska no łącz nie 49,0 mln ton ma ku la tu ry, z cze -
go 43,4% sta no wi ła ma ku la tu ra z tek tur fa li stych i moc na (siar cza no wa), 26,3%
sta no wi ła ma ku la tu ra z ga zet i cza so pism, 11,4% to od mia ny wyż szej ja ko ści
i 18,9% to ma ku la tu ra mie sza na (rys. 3). 

W kra jach na le żą cych do CE PI, w 2010 r. zu ży to łącz nie do pro duk cji pa -
pie ru i tek tu ry 111,5 mln ton su row ców, w czym pa pier i tek tu ra z od zy sku sta -
no wi ły 43,5%. Śred ni wskaź nik zu ży cia ma ku la tu ry w pro duk cji pa pie ru wy niósł
50,7%, wskaź nik od zy sku – 66,8%, a wskaź nik re cy klin gu – 68,7%. Na le ży pod -
kre ślić, że od wie lu lat, w kra jach CE PI, ob ser wu je się ten den cję wzro sto wą
wskaź ni ka re cy klin gu (rys. 4).

Naj bar dziej efek tyw ne sys te my od zy sku ma ku la tu ry ma ją: Ho lan dia, Nor we -
gia, Szwaj ca ria, Niem cy, Au stria, gdzie no to wa ne wskaź ni ki od zy sku wy no szą

Rys. 3. Od zysk ma ku la tu ry z po dzia łem na głów ne ga tun ki w la tach 1991–2011
Źró dło: An nu al Sta ti stics 2011. CE PI.
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po wy żej 75%. Na tym tle naj mniej efek tyw ny sys tem ma Pol ska. Na le ży jed nak
pa mię tać, że CE PI li czy wskaź ni ki, na pod sta wie kon sump cji pa pie ru i tek tu ry,
bez uwzględ nia nia sal da wy mia ny han dlo wej wy ro bów z pa pie ru i tek tu ry oraz
pa pie ru za dru ko wa ne go. W ca łej Eu ro pie do kon sump cji nie wli cza się rów nież
sal da z wy mia ny han dlo wej opa ko wań wpro wa dza nych wraz z to wa rem, a to
z uwa gi na brak da nych.

Z 49,0 mln ton pa pie ru i tek tu ry z od zy sku (ma ku la tu ry), za go spo da ro wa -
nych w kra jach CE PI, naj wię cej zu ży to w Niem czech (16,3 mln ton), Fran cji 
(5,3 mln ton), Wło szech (5,2 mln ton), Hisz pa nii (5,1 mln ton) i An glii 
(3,8 mln ton). W kra jach tych wy ko rzy sta no łącz nie 72,9% ma ku la tu ry zu ży tej
do pro duk cji pa pie ru i tek tu ry we wszyst kich kra jach CE PI.

W 2010 r. od no to wa no w Pol sce wzrost zu ży cia pa pie ru i tek tu ry z od zy sku
(ma ku la tu ry) o 19,7%. Na stą pił 5-pro cen to wy wzrost od zy sku ma ku la tu ry z ryn -
ku od pa dów oraz znacz ny (pra wie pię cio krot ny) wzrost im por tu ma ku la tu ry, a tak -
że 11,1-pro cen to wy wzrost eks por tu ma ku la tu ry. W 2010 r. w Pol sce zu ży to 
ok. 1519,4 tys. ton ma ku la tu ry, co po zwo li ło na wy pro du ko wa nie bli sko 
1262 tys. ton mas włók ni stych wtór nych (od bar wia nych i nie odbar wia nych). Od -

* Wskaź nik re cy klin gu = zu ży cie ma ku la tu ry + sal do wy mia ny han dlo wej ma ku la tu ry, po rów na nie z Pa per 
& Bo ard Con sump tion.

Rys. 4. Zu ży cie ma ku la tu ry oraz wskaź nik re cy klin gu dla kra jów CE PI w la tach 1991–2011
Źró dło: An nu al Sta ti stics 2011. CE PI.

Mln ton
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zy ska no z ryn ku ok. 1653,5 tys. ton ma ku la tu ry, z cze go wy eks por to wa no 
ok. 398,8 tys. ton, głów nie do Nie miec (272,6 tys. ton), Chin (8,7 tys. ton), Au -
strii (36,9 tys. ton), Ho lan dii (28,0 tys. ton), na Wę gry (24,9 tys. ton) i Ukra inę
(12,6 tys. ton). Za im por to wa no 264,7 tys. ton ma ku la tu ry, głów nie z Re pu bli ki
Cze skiej (103,9 tys. ton), Nie miec (26,8 tys. ton), Szwe cji (39,7 tys. ton), Li twy
(24,8 tys. ton) oraz Re pu bli ki Sło wa cji (43,0 tys. ton).

Eu�ro�pej�ska�de�kla�ra�cja�do�ty�czą�ca�re�cy�klin�gu

Prze mysł ce lu lo zo wo -pa pier ni czy po dej mu je licz ne ini cja ty wy w ce lu pro mo wa -
nia po now ne go wy ko rzy sty wa nia i re cy klin gu cen ne go su row ca, któ rym są dla
na sze go prze my słu od pa dy z pa pie ru i tek tu ry. Przy kła dem ogól no eu ro pej skiej
do bro wol nej ini cja ty wy jest „Eu ro pej ska de kla ra cja w spra wie re cy klin gu pa pieru
na la ta 2011–2015”, któ ra zo sta ła przy ję ta w 2011 r. ja ko wspar cie re cy klin gu
od pa dów z pa pie ru i tek tu ry w Eu ro pie. Sy gna ta riu sze, do któ rych za licza my
m.in. Eu ro pej ską Kon fe de ra cję Pro du cen tów Pa pie ru (CE PI), Mię dzy na ro do wą
Kon fe de ra cję Prze twór ców Pa pie ru i Tek tu ry w Eu ro pie (CIT PA), Mię dzy na ro do -
we Sto wa rzy sze nie Prze my słu Po li gra ficz ne go oraz Prze my słów Po krew nych
(INTER GRAF) oraz Eu ro pej skie Sto wa rzy sze nie Ma ku la tu ry (ER PA), pod ję li się
prze ciw dzia łać po wsta wa niu od pa dów oraz za po bie ga niu ich ne ga tyw ne mu od -
dzia ły wa niu na śro do wi sko, a tak że zo bo wią za li się do osią gnię cia po zio mu 70%
dla wskaź ni ka re cy klin gu w ro ku 2015. 

Ener�gia�ze�źró�deł�od�na�wial�nych

Ener gia ze źró deł od na wial nych (OZE) to ener gia po cho dzą ca z na tu ral nych,
po wta rza ją cych się pro ce sów przy rod ni czych, uzy ski wa na z od na wial nych, nie -
ko pal nych źró deł ener gii (wo da, wiatr, pro mie nio wa nie sło necz ne, fa le, prą dy
i pły wy mor skie, ener gia geo ter mal na i ener gia wy twa rza na z bio ma sy sta łej,
bio ga zu i bio pa liw cie kłych).

Za kres wy ko rzy sty wa nia ener gii ze źró deł od na wial nych w Unii Eu ro pej skiej
re gu lu ją ak ty, w któ rych za war to za rów no ce le ogól ne, jak i szcze gó ło we do -
ty czą ce obo wiąz ku osią ga nia usta lo nych wskaź ni ków udzia łu te go ro dza ju
ener gii w ogól nym zu ży ciu ener gii.

W ostat nich la tach w UE od no to wa no sta ły wzrost udzia łu ener gii z OZE
w ener gii pier wot nej. War tość ta zmie nia ła się od 10,6% w 2001 r. do 18,3%
w ro ku 2009. Zwięk sza ją cy się udział ener gii po cho dzą cej z OZE wy ni ka nie
tyl ko z geo gra ficz nych uwa run ko wań po szcze gól nych kra jów, ale rów nież ze
wzmoc nie nia się zie lo nych tren dów i szyb kiej eks pan sji mo dy na „by cie eko -



lo gicz nym”. Na le ży tak że pod kre ślić, że nie któ re kra je wpro wa dzi ły sil ne za chę -
ty obej mu ją ce na wet drob nych, in dy wi du al nych od bior ców. Zro bi ły to np. Niem -
cy (sys te my wspar cia dla ener gii so lar nej dla go spo darstw do mo wych).

Kwe stia ener gii jest nie zwy kle istot na dla sek to ra pa pier ni cze go. Wy ni ka to
z fak tu, że udział kosz tów ener gii w kosz tach wy two rze nia pro duk tu koń co we -
go mo że się gać na wet 30%. Prze mysł ten od daw na sto su je za sa dy zrów no -
wa żo nej go spo dar ki oraz wy ko rzy stu je od na wial ne źró dła ener gii tak sku tecz -
nie, że stał się w Eu ro pie jed nym z naj więk szych kon su men tów oraz
pro du cen tów ener gii po cho dzą cej z od na wial nych źró deł.

We dług da nych CE PI, w ro ku 2010 udział bio ma sy w ogól nym zu ży ciu
paliw przez sek tor ce lu lo zo wo -pa pier ni czy kra jów CE PI wy niósł 53% (rys. 5).

DDRREEWWNNOO  ––  ssuurroowwiieecc  ssttrraatteeggiicczznnyy??
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Rys. 5. Struk tu ra zu ży cia róż nych ro dza jów pa liw w kra jach CE PI w 2010 r.
Źró dło: An nu al Sta ti stics 2011. CE PI.

W 2010 r. ener gia po zy ski wa na ze źró deł od na wial nych po cho dzi ła w Pol -
sce z:

• bio ma sy sta łej – 85,3%,
• bio pa liw – 6,6%,
• ener gii wo dy – 3,6%,
• bio ga zu – 1,67%,
• ener gii wiatru – 2,08%,
• ener gii geo ter mal nej – 0,2%,
• od pa dów ko mu nal nych – 0,04%,
• pro mie nio wa nia sło necz ne go – 0,03%.
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Z da nych GUS wy ni ka, że naj wię cej bio ma sy sta łej w pol skim prze my śle zu -
ży wa prze mysł pa pier ni czy (rys. 6). 

Na le ży zwró cić uwa gę, że w ostat nich la tach w pol skim sek to rze ce lu lo zo -
wo -pa pier ni czym sys te ma tycz nie zmie nia ło się wy ko rzy sta nie ener gii z od na wial -
nych źró deł ener gii, do cze go przy czy ni ły się licz ne mo der ni za cje i in we sty cje,
któ re re ali zo wa ły trzy zin te gro wa ne za kła dy, czy li od da nie no wej in sta la cji na
po trze by elek tro ener ge ty ki w Sto ra En so Po land S.A. (Ostro łę ka), mo der ni za -
cja ko tła bio ma so we go w Mon di Świe cie S.A. oraz in we sty cja w naj więk szą na
te re nie Eu ro py plan ta cję ro ślin ener ge tycz nych w In ter na tio nal Pa per – Kwi -
dzyn Sp. z o.o.

Pod�su�mo�wa�nie

Wy da je się, że w Pol sce ist nie je głę bo ka świa do mość ko niecz no ści przy go to -
wa nia do ku men tów stra te gicz ne go pro gra mu roz wo ju w za kre sie zwięk sze nia
le si sto ści, a tak że ope ra cyj ne go pla nu zwięk sze nia po zy ska nia ma sy su row ca
drzew ne go na po trze by go spo dar cze. Ich pod sta wo we za ło że nia po win ny
uwzględ niać ocze ki wa nia oraz po trze by bran ży drzew nej. Z do świad czeń uzy -

Rys. 6. Zu ży cie bio ma sy sta łej w prze my śle, w tym w sek to rze ce lu lo zo wo -pa pier ni czym
Źró dło: Ener gia ze źró deł od na wial nych w 2010. GUS.



ska nych z per spek ty wy eu ro pej skiej wie my, że do ro ku 1992 wie le dzia łań po -
dej mo wa nych przez kra je Wspól no ty Eu ro pej skiej w za kre sie zwięk sza nia le si -
sto ści nie przy nio sło za do wa la ją cych re zul ta tów. Pro ces wspie ra nia za le sień na
szer szą ska lę zo stał zin ten sy fi ko wa ny w UE do pie ro od 1992 r., kie dy to Ra da
Wspól not Eu ro pej skich przy ję ła roz po rzą dze nie nr 2080/92/EWG z dnia
30 czerw ca 1992 r. usta na wia ją ce pro gram wspie ra nia przed się wzięć le śnych
w rol nic twie. Jed no cze śnie trze ba pa mię tać, że mi mo iż sto so wa nie te go ak tu
wy ko naw cze go w pań stwach człon kow skich UE by ło obo wiąz ko we, to cha rak -
ter i wiel kość udzie lo nej po mo cy oraz jej efek ty za le ża ły przede wszyst kim od
kon struk cji kra jo wych lub re gio nal nych pro gra mów za le sie nio wych.

Z za do wo le niem moż na za uwa żyć, że w okre sie ostat nich mie się cy da je się
za ob ser wo wać w kra ju zdy na mi zo wa nie prac ad mi ni stra cji pań stwo wej w za -
kre sie przy go to wa nia od po wied nich wa run ków do zwięk sze nia le si sto ści, a tak -
że zmian za sad sprze da ży drew na oraz ure gu lo wań w ob sza rze ma te rii praw -
nej, któ re bę dą mia ły bez po śred ni wpływ na zu ży cie ener gii z od na wial nych
źró deł. Wszyst kie te czyn ni ki przy czy nić się po win ny do efek tyw niej sze go za -
go spo da ro wa nia do stęp nych nam su row ców, w tym drew na oraz ma ku la tu ry.

Na le ży tak że pa mię tać, że opra co wa nie i ak cep ta cja stra te gicz nych pro gra -
mów na po trze by pro wa dze nia efek tyw nej po li ty ki i go spo dar ki le śnej, po li ty ki
zwią za nej z go spo dar ką od pa da mi oraz po li ty ki ener ge tycz nej na szcze blu kra -
jo wym, sta no wią fun da men tal ny wa ru nek, któ ry umoż li wi speł nie nie wy ma gań
sta wia nych nam przez UE. Wa run ki te, w ro zu mie niu ad mi ni stra cji KE, ma ją za -
pew nić Eu ro pej czy kom sta ły do stęp do su row ców oraz wła ści we i od po wie dzial -
ne ich wy ko rzy sta nie. 

Pra cow ni cy prze my słu ce lu lo zo wo -pa pier ni cze go ma ją na dzie ję, że drew no,
przy uwzględ nie niu re aliów pol skich, już wkrót ce do cze ka się zde fi nio wa nia swo -
jej ro li w na szej go spo dar ce ja ko su ro wiec stra te gicz ny. Od te go za le ży za rów -
no przy szłość kon ku ren cyj ne go roz wo ju ca łej bran ży drzew nej, jak i po myśl nej
re ali za cji po li ty ki zrów no wa żo ne go roz wo ju la sów kra jo wych.
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Drew�no�pod�sta�wo�wym�i stra�te�gicz�nym
su�row�cem�dla�bran�ży�płyt�
drew�no�po�chod�nych
Ma�ria�An�to�ni�Hi�kiert

Pol ska jest, co do ilo ści, dru gim w Eu ro pie pro du cen tem płyt drew no po chod -
nych, eks por tu ją cym bli sko po ło wę swo jej pro duk cji.

Fa bry ki płyt w na szym kra ju zu ży wa ją do pro duk cji ok. 11 mln m3 drew na
rocz nie, z cze go pra wie po ło wa ku po wa na jest w Pań stwo wym Go spo darstwie
Le śnym La sy Pań stwo we. Po zo sta łą część sta no wią od pa dy prze my sło we,
zrzy ny i zręb ki tar tacz ne, wió ry i tro ci ny. Bez po śred nio w bran ży płyt znaj du je
za trud nie nie bli sko 10 tys. osób. Trze ba jed nak pod kre ślić, że pły ty drew no po -
chod ne za li cza ją się do branż wy twór czych za pew nia ją cych ma te ria ło wo pracę
i roz wój wie lu in nych bar dzo istot nych dla go spo dar ki branż, a na wet ga łę zi prze -
my słu, w tym wie lu ma łych i śred nich przed się biorstw. Licz ba za trud nio nych
w Pol sce, zwią za nych ma te ria ło wo z bran żą płyt, prze kra cza 250 tys. osób. 

Rys. 1. Pro duk cja pod sta wo wych branż prze my słu drzew ne go w świe cie (2008 r.)
Źró dło: Le śnic two. GUS, 2010.



Na ba zie płyt drew no po chod nych roz wi nę ło się pol skie me blar stwo, osią ga -
jąc bar dzo wy so ki, li czą cy się w świe cie po ziom. Na pły tach w du żej mie rze opie -
ra się bu dow nic two i to za rów no w dzie dzi nie kon struk cji, jak i wy koń cze nia oraz
wy po sa że nia wnętrz. Pły ty znaj du ją sze ro kie za sto so wa nie w trans por cie,
w prze my śle opa ko wań i wie lu in nych dzie dzi nach. Sa ma bran ża płyt dzie li się
na trzy tech no lo gicz nie róż ne sek to ry. Trze ba więc wy róż nić pły ty i wy ro by wy -
twa rza ne me to dą su chą: 

• pły ty wió ro we su ro we i po wierzch nio wo wy koń czo ne,
• pły ty MDF i HDF,
• pły ty OSB,
• pa ne le pod ło go we,
• pa ne le bo aze ryj ne,
• li stwy pro fi lo wa ne z płyt MDF,
• bel ki dwu te owe ze środ ni kiem z pły ty OSB.
Sta rą tech no lo gicz nie me to dą mo krą pro du ku je się w Pol sce:
• pły ty pil śnio we twar de T;
• pły ty pil śnio we po ro wa te P cien kie, gru be;
• pły ty izo la cyj ne dla bu dow nic twa szkie le to we go;
• włók no drzew ne do róż nych za sto so wań;
• bel ki dwu te owe ze środ ni kiem z pły ty pil śnio wej T.
Naj star szy sek tor skle jek wy twa rza:
• sklej kę ogól ne go prze zna cze nia igla stą, li ścia stą i eg zo tycz ną;
• sklej kę su cho tr wa łą i wo do od por ną;
• sklej ki tech nicz ne: sza lun ko wą, kon te ne ro wą, głu szą cą, trans for ma to ro wą,

li gno fol;
• sklej ki me blo we;
• kształt ki sklej ko we.
W do bie zrów no wa żo ne go roz wo ju du że zna cze nie ma wpływ fa bryk bran -

ży na śro do wi sko. Trze ba za zna czyć, że:
• su row cem dla bran ży two rzyw drzew nych są kra jo we, od twa rzal ne za so -

by drew na;
• ma ła jest ener go chłon ność bran ży w prze li cze niu na Mg go to we go wy -

ro bu;
• każ dy 1 Mg płyt wią że na dłu gi okres eks plo ata cji ok. 2 Mg CO2;
• wy ro by są ła twe w ma te ria ło wym i ener ge tycz nym re cy klin gu;
• wy ro by z płyt są bio de gra do wal ne. 
Fu tu ro lo dzy prze wi du ją dal szy dy na micz ny roz wój prze my słu płyt drew no po -

chod nych w Eu ro pie i świe cie, szcze gól nie płyt OSB, wió ro wych i płyt MDF. 
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Drewno podstawowym i strategicznym surowcem dla branży płyt drewnopochodnych

Roz wój na stę po wać bę dzie w róż nych kra jach z róż nym na tę że niem, w zależ -
no ści od moż li wo ści je go ma te ria ło we go za opa trze nia i tech nicz nych moż li wości
dal sze go prze twa rza nia i wy ko rzy sta nia wy ro bów. Pol ska ma ogrom ne szan se,
aby w tym roz wo ju uczest ni czyć. Szan se, któ rych nie moż na za prze pa ścić. 

Dla te go, re pre zen tu jąc po przez SPP DwP (Stowarzyszenie Producentów Płyt
Drewnopochodnych w Polsce) pro du cen tów płyt w Pol sce, wy ra żam po gląd, że
drew no – pod sta wo wy su ro wiec do pro duk cji płyt – jest w Pol sce su row cem
stra te gicz nym. Go spo da ro wa nie nim po win no być ob ję te dłu go ter mi no wym, stra -
te gicz nym dla kra ju pla nem. Drew na i zwią za nych z nim szans roz wo ju nie mo -
że my mar no wać.

Rys. 2. Pro gno za roz wo ju prze my słu płyt drew no po chod nych w Eu ro pie
Źró dło: M. A. Hi kiert, W. Oniś ko. Stra te gia Roz wo ju Prze my słu Płyt Drew no po chod nych w Pol sce do 2013 r.
SI TLiD, Po znań 2006. Przy to czo na pro gno za roz wo ju pro duk cji, a za ra zem kon sump cji płyt w Eu ro pie, opra -
co wa na przez prof. Früwal da z Uni wer sy te tu w Ha no we rze, zmo dy fi ko wa na przez OB -RPPD w Czar nej Wo -
dzie przez uwzględ nie nie rów nież płyt pil śnio wych.
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Ta be la 1. Za po trze bo wa nie bran ży na su ro wiec w la tach 2011–2013 (pro gno za 2010 r.)

Sektor płyt drewnopochodnych
2011 2012 2013

tys. m3

Surowiec iglasty z LP 4 800 5 000 5 300
Surowiec liściasty z LP 670 700 750
Łącznie potrzeby drewna 11 380 12 050 12 700

Źró dło: A. M. Hi kiert. Pro gno za za po trze bo wa nia bran ży na su ro wiec. Opra co wa nie SPP DwP, 2010.





Bu�dow�nic�two�opar�te�na�drew�nie�
An�drzej�No�sko�wiak

Dla�cze�go�drew�no�jest�jednym�z�naj�lep�szych�
ma�te�ria�łów�bu�dow�la�nych?

W iele czynników ma wpływ na stwierdzenie, że drewno jest w grupie naj -
lep szych materiałów wykorzystywanych w budownictwie. Jednym z nich

jest fakt, iż da je nie mal nie ogra ni czo ne moż li wo ści zre ali zo wa nia wi zji i in wen -
cji współ cze snych ar chi tek tów i kon struk to rów. 

Inną równie ważną cechą są jego przy ja zne właściwości, które znajdują uza -
sadnienie z na stę pu ją cych po wo dów:

• za so by świa to we su row ców drzew nych nie ma le ją, lecz ro sną i to pra wie
bez kosztów;

• drew no jest su row cem od na wial nym;
• drew no jest ma ga zy nem dwu tlen ku wę gla zaabsorbowa ne go z at mos fe -

ry przez drze wo;
• gdy przyj dzie na to czas, drew no moż na ła two i z ko rzy ścią pod dać re -

cy klin go wi ma te ria ło we mu lub wy ko rzy stać ja ko źró dło „czy stej ener gii”.

��

Tabela 1. Drew no wy ko rzy sta ne do bu do wy do mu ja ko ma ga zyn CO2

Lp. Ele ment do mu Wy rób Ilość w m3 CO2 w kg

1. Ele men ty kon struk cyj ne –
drew no tar ci ca 24,5 22 050

2. Izo la cja stro pu pły ta pil śnio wa 
po ro wa ta 7,5 4 500

3. Po szy cie ścian pły ta OSB 3 20,0 28 000

4. Ele wa cja ze wnętrz na 
(na czę ści bu dyn ku)

drew nia ne okła dzi ny
ścien ne 2,8 2 520

5. Ma te ria ły pod ło go we 
i scho dy

po sadz ki li te z drew na
li ścia ste go 4,2 3 780

6. Wy koń cze nie nie któ rych 
ścian we wnętrz nych

drew nia ne okła dzi ny
ścien ne 1,4 1 260

Razem 62 110
Źró dło: opra co wa nie wła sne.
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Rys. 1. Zu ży cie ma te ria łów drzew nych w Pol sce 
Źró dło: E. Ra taj czak, A. Szo stak, G. Bi dziń ska. Zu ży cie ma te ria łów drzew nych w go spo dar ce. In sty tut Tech no -
lo gii Drew na, Po znań 2006.

W ja kim stop niu drew no wy ko rzy sta ne do bu do wy do mu sta je się ma ga zy -
nem dwu tlen ku wę gla, przed sta wio no w ta be li 1 na przy kła dzie drew nia ne go
do mu jed no ro dzin ne go o po wierzch ni za bu do wy 171 m2.

Drewno, jak ma ło któ ry ma te riał, łą czy w so bie wie le wa lo rów, np.:
• jest jed no cze śnie lek kie i wy trzy ma łe me cha nicz nie;
• do brze prze wo dzi cie pło;
• jest cie płe w do ty ku;
• nie zmie nia wy mia rów przy zmia nach tem pe ra tu ry;
• do brze tłu mi ha łas;
• jest od por ne na dzia ła nie de struk cyj nych czyn ni ków che micz nych;
• za nim ule gnie zła ma niu – trzesz czy, dzię ki cze mu ist nie je moż li wość

ewa ku acji osób i mie nia z miej sca za gro żo ne go ka ta stro fą;
• gdy wil go ci w oto cze niu jest zbyt wie le – wchła nia ją, a gdy ro bi się zbyt

su cho – od da je, ko rzyst nie kształ tu jąc mi kro kli mat po miesz czeń;
• umie jęt nie uży te, jest trwa łe i od por ne na dzia ła nia de struk cyj nych czyn -

ni ków bio lo gicz nych;
• ła two da je się ob ra biać me cha nicz nie, moż na je mo dy fi ko wać, a tak że

względ nie ła two i ta nio prze kształ cać w in ne, nie mniej uży tecz ne ma te -
ria ły kon struk cyj ne, izo la cyj ne czy wy koń cze nio we. 

Bu�dow�nic�two�by�ło,�jest�i bę�dzie�naj�więk�szym�
kon�su�men�tem�ma�te�ria�łów�drzew�nych

We dług ba dań i ob li czeń prze pro wa dzo nych w In sty tu cie Tech no lo gii Drew na
bu dow nic two jest w Pol sce zde cy do wa nie naj więk szym kon su men tem ma te ria -
łów drzew nych (rys. 1).
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Drew�no�w bu�dyn�ku

Moż li wo ści wy ko rzy sta nia drew na w bu dow nic twie są róż no rod ne. Jed nym
z waż niej szych spo so bów jest pro duk cja lek kich i wy trzy ma łych ele men tów kon -
struk cyj nych.

Fot. 1. Przestronna hala produkcyjna wykonana z wiązarów łączonych na płytki kolczaste
w tartaku jednego z krajowych liderów innowacyjności w przemyśle drzewnym 
(fot. Andrzej Noskowiak)

Fot. 2. No wo cze sne roz wią za nia tra dy cyj nych form kon struk cji drew nia nych 
(fot. An drzej No sko wiak)
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Co raz po wszech niej sze w kra jo bra zie pol skich miast, mia ste czek i wsi są ze -
spo ły wy ro bów drew nia nej sto lar ki bu dow la nej. Drew nia ne ele wa cje sta ją się
w ostat nich la tach wi docz nym zna kiem wzro stu po pu lar no ści drew na w bu dow -
nic twie.

Fot. 3. Go to we ścia ny, stro py i da chy do mów drew nia nych, po wsta ją ce w fa bry kach, coraz
czę ściej wy ko rzy sty wa ne są na pla cach bu do wy (fot. An drzej No sko wiak)

Fot. 4. No wo cze sna ele wa cja drew nia na na jed nym z opol skich osie dli 
(fot. An drzej No sko wiak)
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Fot. 5 i 6. Jed no z naj now szych osie dli miesz ka nio wych w War sza wie, ze sto lar ką 
drew nia ną two rzą cą ele wa cje fron to we (fot. An drzej No sko wiak)



Szcze gól ne wa lo ry es te tycz ne i tech nicz ne drew na sprzy ja ją nie usta ją cej do -
mi na cji te go ma te ria łu w pro duk cji pod łóg i ta ra sów.
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Fot. 8. Na tu ral nie po sza rza ły ta ras z drew na świer ko we go ide al nie współ gra z sza rym
dachem i sza rą ele wa cją pod da sza no wo cze sne go do mu jed no ro dzin ne go 
(fot. An drzej No sko wiak)

Fot. 7. Ciem no czer wo na bar wa po sadz ki z drew na mer bau do sko na le kom po nu je się
z no wą ro lą Sta re go Bro wa ru w Po zna niu (fot. An drzej No sko wiak)
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Ar chi tek ci wnętrz chęt nie się ga ją po drew no – atrak cyj ne two rzy wo do pro -
duk cji wy ro bów sto lar ki we wnętrz nej i me bli.

Fot. 9. Drew nia ny strop to nie tyl ko kon struk cja, to tak że de ko ra cja no wo cze sne go wnętrza
(fot. An drzej No sko wiak)

Fot. 10 i 11. Róż ne for my współ cze snych scho dów (fot. An drzej No sko wiak)
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We dług da nych Sto wa rzy sze nia Dom Drew nia ny, w Pol sce dzia ła:
• ok. 410 firm bu du ją cych do my o kon struk cji szkie le to wej, tzw. ka na dyj czyki;
• ok. 60 firm bu du ją cych do my pre fa bry ko wa ne, tzw. do my go to we;
• ok. 120 firm bu du ją cych do my o kon struk cji ścian z ba li;
• ok. 160 firm bu du ją cych róż nej wiel ko ści i róż ne go ro dza ju dom ki let ni -

sko we.
W su mie do my miesz kal ne z drew na bu du je po nad 590 firm. Sto wa rzy sze -

nie Dom Drew nia ny sza cu je, że jed na fir ma wzno si rocz nie śred nio 6–8 do mów.
Na le ży przy jąć, że w na szym kra ju rocz nie bu du je się ok. 4200 drew nia nych

do mów miesz kal nych, co przy 70 444 bu dyn kach od da nych w 2010 r. sta no -
wi ok. 6% ogó łu bu dow nic twa jed no ro dzin ne go.

Bu�dow�nic�two�jed�no�ro�dzin�ne

Drew no li te i two rzy wa drzew ne do sko na le na da ją się do bu do wy do mów jed -
no ro dzin nych, za rów no o tra dy cyj nej, jak i no wo cze snej ar chi tek tu rze.

Fot. 12. Współ cze sny dom jed no ro dzin ny o kon struk cji szkie le to wej, pre fa bry ko wa nej 
(fot. An drzej No sko wiak)
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Bu�dow�nic�two�wie�lo�ro�dzin�ne

W ostat nich kil ku la tach po wsta je w Pol sce co raz wię cej osie dli z bu dyn ka mi
wie lo ro dzin ny mi o ścia nach, stro pach i da chach pre fa bry ko wa nych z drew na
i płyt drew no po chod nych.

Fot. 13. Tra dy cyj ne roz wią za nia w no wo cze snej wer sji (fot. An drzej No sko wiak)

Fot. 14. Bu do wa osie dla w po bli żu Ko ło brze gu z pre fa bry ko wa nych ścian szkie le to wych
(fot. An drzej No sko wiak)
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Fot. 15. Osie dle go to we do za miesz ka nia (fot. An drzej No sko wiak)

Bu�dyn�ki�uży�tecz�no�ści�pu�blicz�nej

Po drew no co raz śmie lej się ga ją pro jek tan ci pły wal ni, hal spor to wych, hal wi -
do wi sko wych, ko ścio łów, ho te li oraz za jaz dów.

Fot. 16. Ko ściół wy ko na ny w kon struk cji szkie le to wej (fot. An drzej No sko wiak)
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Fot. 17. Śmia ła kon struk cja drew nia na skle pie nia ko ściel ne go (fot. An drzej No sko wiak)

Fot. 18. Im po nu ją cy dach z drew na kle jo ne go war stwo wo na te re nach Mię dzy na ro do wych
Tar gów Po znań skich (fot. An drzej No sko wiak)



We dług Sto wa rzy sze nia Dom Drew nia ny pod sta wo we ogra ni cze nia w roz -
wo ju pol skie go bu dow nic twa drew nia ne go to:

• ba rie ra men tal na spo łe czeń stwa;
• brak rzą do wych pro gra mów pro mo cji bu dow nic twa drew nia ne go;
• brak sta ty styk (nie wia do mo, ile do mów drew nia nych bu du je się w kraju);
• brak ogól no do stęp nej li te ra tu ry po świę co nej bu dow nic twu drew nia nemu;
• brak pro gra mów edu ka cji na te mat bu dow nic twa drew nia ne go (w szko -

łach za wo do wych, śred nich i wyż szych);
• brak kra jo wych stan dar dów za rów no dla do mów szkie le to wych, jak i do -

mów z ba li (re al ne utrud nie nie w re ali za cji, nad zo rze i od bio rze prac bu -
dow la nych).

Do tej li sty na le ży do dać:
• względ nie ma ły po ten cjał pro duk cyj ny i sła be za ple cze tech nicz ne pol skich

firm pro du ku ją cych i bu du ją cych do my z drew na;
• złe na wy ki i prak ty ki w za kre sie przy go to wa nia ma te ria łów drzew nych

z prze zna cze niem dla bu dow nic twa (drew no kon struk cyj ne);
• zbyt du żą licz bę złych, a więc psu ją cych ry nek wy ko naw ców;
• prze pi sy tech nicz ne utrud nia ją ce sto so wa nie drew na.
Mi mo wspo mnia nych wy żej ogra ni czeń, w ostat nich la tach po wsta ło wie le

cie ka wych roz wią zań ar chi tek to nicz nych, wy ko rzy stu ją cych wa lo ry drew na.

DDRREEWWNNOO  ––  ssuurroowwiieecc  ssttrraatteeggiicczznnyy??
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Fot. 19. Mu zeum im. F. Cho pi na w Że la zo wej Wo li (fot. An drzej No sko wiak)



BBuuddoowwnniiccttwwoo  ooppaarrttee  nnaa  ddrreewwnniiee

Fot. 20. Przed szko le w miej sco wo ści Szczer ców (fot. An drzej No sko wiak)

Fot. 21. Jed no ro dzin ny dom „okrą gły” ko ło Pszczy ny (fot. An drzej No sko wiak)
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Fot. 22 i 23. Do my pa syw ne ko ło Zło to wa (fot. An drzej No sko wiak)

Po�żą�da�ne�tren�dy�tech�nicz�no�-tech�no�lo�gicz�ne�
w pro�duk�cji�ma�te�ria�łów�drzew�nych�
dla�bu�dow�nic�twa

• Dą że nie do uzy ski wa nia pro duk tów o no wych i udo sko na lo nych wła ści -
wo ściach (le piej do sto so wa nych do po trzeb i ocze ki wań na byw ców). 

• Zmia ny wła ści wo ści ma te ria łów i wy ro bów drzew nych, roz sze rza ją ce za -
kres za sto so wań i zwięk sza ją ce atrak cyj ność ryn ko wą.

• Dą że nie do oszczęd no ści su row ca, ener gii i cza su pra cy.
• Sub sty tu cja tra dy cyj nych ma te ria łów drzew nych no wo cze sny mi ma te ria -

ła mi z drew na.
• Zmia na my śle nia: od tech no lo gii high�tech�do eco�tech.
• Wzrost zna cze nia współ pra cy prze my słu ze sfe rą na uki.



O wy ko rzy sta niu od na wial nych 
za so bów ener gii (OZE) w Pol sce 
i ich sys te mie wspar cia 
Ja nusz Za le ski

La sy by ły, są i bę dą źró dłem su row ca, pod sta wą funk cjo no wa nia sek to ra le -
śno -drzew ne go. W naj bliż szych 30–50 la tach bę dzie my mie li do czy nie nia

z ro sną cym po py tem na drew no i zmniej sza ją cy mi się moż li wo ścia mi wzro stu
je go po da ży z po wo du ogra ni cze nia pro ce su wy le sia nia i nie le gal ne go po zy -
ska nia drew na. W Eu ro pie moż li we jest zwięk sze nie po zy ska nia drew na do wy -
so ko ści rocz ne go przy ro stu, ale pro po zy cje ta kie spo ty ka ją się z pro te sta mi ze
stro ny or ga ni za cji eko lo gicz nych. Znacz na część spo łe czeństw jest rów nież
zanie po ko jo na ta ki mi pla na mi. 

Roz wa ża jąc obec ną sy tu ację na ryn ku drew na, ma jąc na uwa dze pa nu jące
tren dy i po li ty ki do ty czą ce pro duk cji drew na, moż na stwier dzić, że w da ją cym
się prze wi dzieć okre sie za po trze bo wa nie na drew no bę dzie ro sło. Jed no cześ -
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Rys. 1. Pro duk cja drew na na świe cie w 2000 r.
Źró dło: FAOSTAT 2001.

– 100 mln m3



nie wzrost moż li wo ści po zy ska nia drew na nie bę dzie na dą żał za ro sną cym po -
py tem. O drew no kon ku ro wać bę dą: prze mysł drzew ny, ener ge ty ka i in dy wi dual -
ni od bior cy. 

Zwięk szo ny przy rost nie bę dzie mógł być w ca ło ści skon su mo wa ny, gdyż
obej mo wa nie ogra ni cze nia mi go spo dar ki le śnej na ob sza rach róż ne go ro dza -
ju form ochro ny przy ro dy bę dzie na dal po stę po wa ło. W Niem czech sza cu je się
zmniej sze nie po zy ska nia drew na na ob sza rach Na tu ra 2000 w sto sun ku do la -
sów go spo dar czych o 19% (Wald Stra te gie 2020). Or ga ni za cje eko lo gicz ne for -
su ją ob ję cie cał ko wi tą ochro ną (po zo sta wie nie bez in ge ren cji czło wie ka) 10%

DREWNO – surowiec strategiczny?
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Rys. 2. Zu ży cie drew na na świe cie w 2000 r.
Źró dło: FAOSTAT 2001.

– 100 mln m3

Rys. 3. Zu ży cie drew na we dług prze zna cze nia w 2000 r.
Źró dło: FAOSTAT 2001.
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la sów. Ta ki po stu lat zna lazł się w stra te gii ochro ny bio róż no rod no ści. W nie miec -
kiej Stra te gii Le śnic twa na rok 2020 nie okre ślo no jed nak żad nych wiel ko ści
ta kich po wierzch ni. Jest to cią gły przed miot spo ru mię dzy eko lo ga mi z jed nej
a le śni ka mi i lob by prze my sło wym z dru giej stro ny. 

Po pyt na drew no, po osią gnię ciu przez Pol skę po zio mu PKB rów ne go śred -
niej w Unii Eu ro pej skiej, usta bi li zu je się lub bę dzie rósł wol niej niż obec nie. Spa -
dek licz by lud no ści na wet o 3,5 mln osób w cią gu 50 lat, prze wi dy wa ny przez
de mo gra fów, oraz wzrost licz by osób w wie ku po wy żej 65 lat ogra ni czy łącz -
ny po pyt na wie le pro duk tów. Moż li we bę dzie za spo ko je nie po py tu prze my słu
drzew ne go na pod sta wie kra jo wych za so bów drew na. Wzrost za sob no ści
i użyt ko wa nie więk szej niż do tych czas czę ści przy ro stu w po łą cze niu ze wzro -
stem po wierzch ni le śnej spo wo du je znacz nie więk sze moż li wo ści po zy ska nia
już w naj bliż szych kil ku na stu la tach. Opra co wa nie przed sta wio ne przez T. Bo -
rec kie go i E. Stęp nia wska zu je na ko niecz ność zmia ny po dej ścia do pla no wa -
nia urzą dze nio we go i ak tyw ne go kształ to wa nia struk tu ry wie ko wej drze wo sta -
nów tak, by w per spek ty wie 30–40 lat za pew nić rów no mier ne użyt ko wa nie
pol skich la sów [zobacz Bo rec ki, Stęp ień, s. 105–113].

Drew no nie zbęd ne jest prze my sło wi drzew ne mu, ale na ryn ku drzew nym po -
ja wił się nie daw no no wy wiel ki gracz – ener ge ty ka.

W po li ty ce ener ge tycz nej pań stwa w ostat nim ro ku do ko nał się waż ny zwrot
w do brym kie run ku, za prze sta no fi nan so we go wspie ra nia spa la nia drew na,
w tym drew na peł no war to ścio we go. Uzna no, że prze rób drew na przy no si
znacz nie więk sze ko rzy ści go spo dar cze, spo łecz ne i śro do wi sko we, niż je go
spa la nie. Ta kie po dej ście otwie ra no we per spek ty wy przed pro duk cją bio ma -
sy na te re nach in nych niż le śne. 

Brak zde cy do wa nej po li ty ki pań stwa w sto sun ku do wy twa rza nia ener gii z od -
na wial nych źró deł mo że po wo do wać zu peł nie nieza mie rzo ne re zul ta ty. Zróż ni -
co wa ne do pła ty do róż nych źró deł ener gii spo wo do wa ły gwał tow ny wzrost
współ spa la nia, któ re od ro ku 2004 zwięk szy ło się od 0 do po nad 5 tys. GWh,
prze kra cza jąc nie mal dwu krot nie wiel kość ener gii uzy ski wa nej z elek trow ni
wod nych i bli sko trzy krot nie ener gię wy twa rza ną przez wia tra ki.

Po rów na nie wy so ko ści przy cho dów wy ni ka ją cych z uśred nio nej ce ny za ener -
gię elek trycz ną oraz zin dy wi du ali zo wa nej dla po szcze gól nych kra jów wy so ko -
ści wspar cia wska zu je na Pol skę ja ko kraj o naj wyż szym w Eu ro pie udzia le do -
płat z ty tu łu zie lo nych cer ty fi ka tów w przy cho dach ener ge ty ki. Me cha nizm
do płat jest sto so wa ny w Unii Eu ro pej skiej tyl ko w trzech kra jach i w tych kra -
jach przy cho dy pro du cen tów ener gii są naj wyż sze.

Ta kie za chę ty eko no micz ne po wo du ją wzrost cen drew na od pa do we go, któ -
re w im por cie w la tach 2006–2011 zwięk szy ły się dwu krot nie. Jed no cze śnie aż
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trzy krot nie wzro sło w tym okre sie zu ży cie bio ma sy prze zna czo nej do współ spa -
la nia.

Rys. 4. Pro duk cja ener gii elek trycz nej w Pol sce ze źró deł od na wial nych w la tach 
2000–2010
Źró dło: O nie zrów no wa żo nym wy ko rzy sta niu od na wial nych za so bów ener gii w Pol sce i pa to lo gii w sys te mie wspar -
cia OZE. In sty tut Ener gii Od na wial nej 2012.

Rys. 5. Po rów na nie przy cho dów za ener gię oraz wspar cia dla współ spa la nia w 2010 r. 
Źró dło: opra co wa nie IE0 na pod sta wie Svensk Fjärrvärme.
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Rys. 6. Po rów na nie tren dów w za kre sie zu ży cia bio ma sy w ener ge ty ce wraz z po rów na -
niem cen w Pol sce
Źró dło: opra co wa nie IE0.

Rys. 7. Zu ży cie bio ma sy na pro duk cję ener gii elek trycz nej we dług sce na riu sza KPD i sce -
na riu sza al ter na tyw ne go (w tys. ton bio ma sy)
Źró dło: opra co wa nie IE0.
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Współ spa la nie w ener ge ty ce po wo du je spa dek efek tyw no ści, wzrost ilo ści
emi to wa nych py łów i skra ca czas eks plo ata cji ko tłów. Gdy by za stą pić spa lanie
drew na w wiel kich in sta la cjach spa la niem w efek tyw nych ko tłow niach do mo -
wych, to przy wzro ście efek tyw no ści do 36% za no to wa li by śmy w la tach 2011–
–2020 spa dek zu ży cia bio ma sy z 8 mln ton do 5 mln ton. Kon ty nu ując dzi siej -
szą po li ty kę, wspie ra jąc fi nan so wo współ spa la nie, mo że my ocze ki wać wzro stu
ilo ści spa la ne go drew na do po nad 10 mln ton.

Przed sta wio ne po wy żej da ne świad czą jed no znacz nie o źle sto so wa nych za -
chę tach fi nan so wych, któ re po win ny być skie ro wa ne do in dy wi du al nych pro du -
cen tów cie pła – go spo darstw do mo wych, wy ko rzy stu ją cych bio ma sę znacz nie
efek tyw niej.

Naj�waż�niej�sze�py�ta�nia�od�no�śnie�do�po�li�ty�ki�
su�row�co�wej�w sto�sun�ku�do�drew�na�w Pol�sce

• Ile drew na moż na i trze ba po zy ski wać?
• Ile drew na moż na spa lać?
• Ile drew na moż na im por to wać?
• Kto i co ma o tych wiel ko ściach de cy do wać?

Od po wie dzi na te py ta nia po win ny być wy pra co wa ne w to ku sze ro kiej dys -
ku sji, w któ rej udział we zmą re pre zen tan ci wszyst kich pod mio tów za in te re so -
wa nych pro duk ta mi, sta nem i przy szło ścią pol skich la sów.

DDRREEWWNNOO  ––  ssuurroowwiieecc  ssttrraatteeggiicczznnyy??
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Drew�no�źró�dłem�ener�gii�od�na�wial�nej
Ewa�Ra�taj�czak,�Woj�ciech�Ci�chy

Każ de pań stwo znaj du ją ce się w okre sie roz wo ju spo łecz ne go i go spo dar -
cze go od czu wa wzrost za po trze bo wa nia na ener gię. Dla te go już od cza -

sów pierw szej re wo lu cji prze my sło wej po zy ski wa nie su row ców ener ge tycz -
nych na ca łym świe cie sys te ma tycz nie ro śnie. Ze wzglę du na ogra ni czo ne
za so by pa liw ko pal nych i per spek ty wy ich wy czer pa nia w prze wi dy wal nym
okre sie, co raz więk sze za in te re so wa nie bu dzą od na wial ne źró dła ener gii.
Oprócz bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go waż nym sty mu la to rem roz wo ju ener -
ge ty ki opar tej na źró dłach od na wial nych jest za po bie ga nie zmia nom kli ma tu.
W związ ku z tym Pol ska mu si wy peł niać mię dzy na ro do we zo bo wią za nia opar -
te na za sa dzie zrów no wa żo ne go roz wo ju go spo dar cze go, a w tym wy ko rzy sty -
wa nia do wy twa rza nia ener gii su row ców od na wial nych. 

Waż�niej�sze�re�gu�la�cje�praw�ne�do�ty�czą�ce�
ener�ge�ty�ki�od�na�wial�nej

Kry zys go spo dar czy z lat sie dem dzie sią tych ubie głe go wie ku przy czy nił się do
in ten syw nych po szu ki wań al ter na tyw nych wo bec ro py naf to wej źró deł ener gii.
Do dat ko wo ko niec XX w. przy niósł wie dzę na te mat nie ko rzyst nych skut ków tzw.
efek tu cie plar nia ne go, wy wo ła ne go głów nie przez wzrost w at mos fe rze ziem -
skiej za war to ści ga zów (CO2, H2O, CH4, NOx i in.), wy twa rza nych w trak cie spa -
la nia. Wie dza ta za owo co wa ła sze re giem mię dzy na ro do wych roz wią zań praw -
nych, z któ rych naj waż niej szym był Pro to kół z Kio to (1997). Sy gna ta riu sze
te go do ku men tu zo bo wią za li się zwięk szyć w bi lan sach ener ge tycz nych udział
pro duk cji ener gii elek trycz nej ze źró deł od na wial nych do po zio mu 12% oraz ogra -
ni czyć emi sję CO2 o 8% w sto sun ku do wyj ścio we go ro ku 1999.

W Pol sce dzia ła nia ma ją ce na ce lu po zy ski wa nie no wych od na wial nych su -
row ców moż li wych do prze two rze nia na bio pa li wa są zgod ne z za pi sa mi Po li -

��



ty ki Ener ge tycz nej Pol ski do 2030 r., do ku men tu przy ję te go przez Ra dę Mi ni -
strów w 2009 r. W efek cie wdro żo no sze reg ak tów praw nych wspie ra ją cych wy -
twa rza nie ener gii ze źró deł od na wial nych. Przy kła dem mo że być roz po rzą dze -
nie mi ni stra go spo dar ki z dnia 23 lu te go 2010 r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie
w spra wie szcze gó ło we go za kre su obo wiąz ków uzy ska nia i przed sta wie nia do
umo rze nia świa dectw po cho dze nia, uisz cze nia opła ty za stęp czej, za ku pu ener -
gii elek trycz nej i cie pła wy two rzo nych z od na wial nych źró deł ener gii oraz obo -
wiąz ku po twier dze nia da nych do ty czą cych ilo ści ener gii elek trycz nej wy two rzo -
nej z od na wial nych źró deł ener gii (Dz. U. Nr 34, poz. 182). 

Pro�duk�cja�ener�gii�od�na�wial�nej�w Pol�sce

Pro duk cja ener gii ze źró deł od na wial nych sta no wi w Pol sce 10,2% ca łej pro -
duk cji ener gii, a jej kon sump cja to 6,8% kon sump cji cał ko wi tej (2010 r., da ne
GUS). Zgod nie z wy zna czo ny mi przez Unię Eu ro pej ską in dy ka tyw ny mi ce la mi
ilo ścio wy mi do ty czą cy mi udzia łu ener gii elek trycz nej ze źró deł od na wial nych
w bi lan sie ener ge tycz nym wszyst kich jej no śni ków, Pol ska zo bo wią za ła się uzy -
skać w 2010 r. wskaź nik na po zio mie 7,5%. 

Po ło że nie i ukształ to wa nie te re nu Pol ski, a co za tym idzie ogra ni czo na moż -
li wość wy ko rzy sty wa nia ener gii wod nej czy si ły wia tru, po wo du je, że w Pol sce
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Rys. 1. Pro duk cja ener gii od na wial nej w Pol sce w 2010 r.
Źró dło: Rocz nik Sta ty stycz ny Rzecz po spo li tej Pol skiej 2011. GUS.
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głów nym kie run kiem roz wo ju ener ge ty ki od na wial nej jest wy ko rzy sty wa nie
bioma sy. Sza cu je się, że z bio ma sy po cho dzi dziś 85,4% zie lo nej ener gii 
(5,9 mln toe – ton ole ju ekwi wa lent ne go, umow ne go). 

Spo śród wie lu moż li wo ści po zy ski wa nia ener gii z po mi nię ciem pa liw kon -
wen cjo nal nych ra cjo nal nym roz wią za niem wy da je się spa la nie bio ma sy. Naj bar -
dziej zna czą cym źró dłem te go su row ca w Pol sce, źró dłem ener gii od na wial nej,
są od pa dy z rol ni czej pro duk cji ro ślin nej i róż ne go ro dza ju po zo sta ło ści drzew -
ne. Waż nym ar gu men tem prze ma wia ją cym za sto so wa niem ta kie go no śni ka
ener gii jest moż li wość unik nię cia wy so kich kosz tów zwią za nych z po ten cjal ną
bu do wą lub roz bu do wą in sta la cji ener ge tycz nych opar tych na ener gii wo dy, wia -
tru, słoń ca czy też wnę trza zie mi (wy two rze nie ener gii z bio ma sy na le ży do naj -
mniej ka pi ta ło chłon nych wśród źró deł od na wial nych), a tak że fakt, że spa la nie
bio pa liw sta łych umoż li wia naj szyb sze wy peł nie nie przez Pol skę mię dzy na ro -
do wych zo bo wią zań do ty czą cych wy twa rza nia ener gii elek trycz nej i cie pła ze
źró deł od na wial nych. Co istot ne, pro duk cja bio ma sy prze bie ga w za sa dzie
samoist nie w wy ni ku re ak cji fo to syn te zy. W jej efek cie w wę glo wo da nach syn -
te ty zo wa nych z jed nost ki (mo la) dwu tlen ku wę gla aku mu lu je się 470 kJ ener -
gii che micz nej.

War to do dać, że już w po ło wie lat osiem dzie sią tych ubie głe go wie ku ener -
gia uzy ski wa na z bio ma sy sta no wi ła ok. 15% świa to we go zu ży cia ener gii, przy
czym w kra jach roz wi ja ją cych się udział ten wy no sił 38%, na to miast w kra jach
uprze my sło wio nych je dy nie 2,8%. 

Bio�ma�sa�drzew�na�po�żą�da�nym�źró�dłem�ener�gii�
od�na�wial�nej

Drew no na le ży do tra dy cyj nych su row ców ener ge tycz nych. Wy ko rzy sty wa ne
w tym ce lu od za ra nia dzie jów, stra ci ło swo je istot ne zna cze nie na prze ło mie
wie ków XIX i XX z chwi lą roz po czę cia eks plo ata cji na ma so wą ska lę su row ców
ko pal nych: wę gla i ro py naf to wej. Jesz cze w po ło wie XX w. wiel kość zu ży cia
drew na w ce lu uzy ska nia ener gii sta no wi ła mia rę za co fa nia tech no lo gicz ne go
go spo dar ki. Sy tu acja ta ule gła dia me tral nej zmia nie pod czas kry zy su ener ge -
tycz ne go lat sie dem dzie sią tych. 

Wśród wie lu ro dza jów bio ma sy ro ślin nej, moż li wej do wy ko rzy sty wa nia
w cha rak te rze bio pa liw sta łych, na wy róż nie nie za słu gu je drew no w róż nej po -
sta ci. Je go szcze gól na po zy cja wy ni ka głów nie z wła ści wo ści tech nicz nych i użyt -
ko wych. Do naj waż niej szych cech drew na w tym kon tek ście na le żą: 

• sto sun ko wo wy so ka war tość opa ło wa,
• bar dzo ni ska za war tość nie pal nych skład ni ków mi ne ral nych, 



• śla do wa za war tość związ ków siar ki,
• wy so ka tem pe ra tu ra top nie nia po pio łu po wsta ją ce go w wy ni ku spa la nia

drew na.
Wy żej wy mie nio ne wła ści wo ści spra wia ją, że drew no jest naj bar dziej po szu -

ki wa nym i naj chęt niej sto so wa nym ro dza jem bio ma sy ro ślin nej wy ko rzy sty wa -
nej w pro ce sach otrzy my wa nia ener gii. Nie bez zna cze nia jest też po ten cjal nie
du ża po daż drew na na pol skim ryn ku, co pro du cen tom ener gii z bio ma sy i jej
no śni ków da je na dzie ję na po zy ska nie od po wied niej ilo ści jed no rod ne go su -
row ca od na wial ne go, a tak że sto sun ko wo ni ski koszt bu do wy nie zbęd nych urzą -
dzeń i in sta la cji.

Na le ży jed nak pod kre ślić, że cho ciaż zna cze nie kwe stii zu ży wa nia róż ne go
ro dza ju bio ma sy do wy twa rza nia ener gii jest du że i sta le ro sną ce, to jak do tych -
czas sto sun ko wo ma ło jest in for ma cji i wie dzy o ryn ku bio ma sy drzew nej.
Z naj now szych kom plek so wych ba dań In sty tu tu Tech no lo gii Drew na wy ni ka, że
w 2010 r. za po trze bo wa nie na bio ma sę drzew ną do ce lów ener ge tycz nych w Pol -
sce wy no si ło 14,5–16,4 mln m3 (10,0–11,5 mln ton). Sza cu je się przy tym, że
w 2010 r. ok. 26% bio ma sy drzew nej (w róż nej po sta ci i z róż nych źró deł) 
zostało zu ży te przez ener ge ty kę za wo do wą, a ok. 14% przez ener ge ty kę prze -
my sło wą; naj wię cej, bo bli sko 60%, tra fi ło do in nych użyt kow ni ków (go spo dar -
stwa do mo we, rol nic two, usłu gi). Ba da nia ITD wy ka za ły też, że bran że drzew -
ne zu ży ły na wła sne ce le ener ge tycz ne ok. 3 mln m3 bio ma sy drzew nej
po cho dzą cej z sek to ra drzew ne go (drzew ne pro duk ty ubocz ne / po zo sta ło ści
po pro duk cyj ne).

Ko rzyst ne pod wzglę dem wy ko rzy sta nia ener ge tycz ne go ce chy drew na
spo wo do wa ły du ży po pyt na su ro wiec drzew ny zu ży wa ny do tąd głów nie przez
prze mysł ce lu lo zo wo -pa pier ni czy i prze mysł two rzyw drzew nych, co okre so wo
sta no wi ło i wciąż sta no wi źró dło pro ble mów za opa trze nio wych. Dzie je się tak,
mi mo że ofi cjal na po li ty ka go spo dar cza Pol ski za kła da, iż zu ży cie drew na na
ce le ener ge tycz ne nie po win no po wo do wać je go nie do bo rów dla ce lów prze -
my sło wych (co wy ni ka z du że go zna cze nia branż drzew nych, zwłasz cza me blar -
stwa, dla go spo dar ki na ro do wej). Na ce le ener ge tycz ne po win no prze zna czać
się za sad ni czo bio ma sę drzew ną w po sta ci: 

• gor szej ja ko ści su row ca drzew ne go z la su (drew no ma ło wy mia ro we, po -
klę sko we i po su szo we, z te re nów po rol nych, nie użyt ków itp.), 

• drew na z plan ta cji drzew szyb ko ro sną cych, 
• nie wy ko rzy sta nych po zo sta ło ści/od pa dów pro duk cyj nych, 
• drew na po użyt ko we go. 
W prak ty ce jed nak po zo sta ło ści pro duk cyj ne są w Pol sce nie mal w peł ni wy -

ko rzy sty wa ne do ce lów ma te ria ło wych, na to miast zna cze nie drew na po cho dzą -
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ce go z plan ta cji drzew szyb ko ro sną cych (wierz ba, to po la) wzra sta sto sun ko wo
wol no. Po pierw sze, ry nek bio ma sy z ta kich plan ta cji two rzy się sto sun ko wo po -
wo li (z uwa gi na czas nie zbęd ny do osią gnię cia przez upra wia ne drze wo sta ny
zdol no ści do peł ne go plo no wa nia), a po dru gie – głów nym sty mu la to rem za -
kła da nia plan ta cji są sub wen cje. W re zul ta cie na ryn ku bio ma sy drzew nej
w Pol sce wy stę pu ją okre sy de fi cy tu drew na po trzeb ne go do ce lów pro duk cyj -
nych.

Za�koń�cze�nie

Ze wzglę du na struk tu rę ener ge ty ki i mię dzy na ro do we zo bo wią za nia Pol ski w za -
kre sie wy twa rza nia ener gii ze źró deł od na wial nych drew no jest i przez wie le lat
bę dzie naj waż niej szym od na wial nym su row cem ener ge tycz nym.

Wy jąt ko we ce chy tech no lo gicz ne drew na spra wia ją, że spo śród róż nych do -
stęp nych na ryn ku ro dza jów bio ma sy ro ślin nej jest ono naj chęt niej wy ko rzy sty -
wa nym no śni kiem ener gii.

Du ży, nie za spo ko jo ny po pyt na su ro wiec drzew ny w Pol sce, w tym na sor -
ty men ty niż szej ja ko ści, spra wia, że rów no cze sny roz wój sek to ra drzew ne go
i ener ge ty ki opar tej na spa la niu bio ma sy drzew nej moż li wy jest obec nie je dy -
nie w ogra ni czo nym za kre sie. Roz wią za nie dy le ma tów wy stę pu ją cych na styku
ryn ku drzew ne go i ryn ku bio ma sy drzew nej prze zna cza nej na ce le ener ge tyczne
wy ma ga uwzględ nie nia wie lu aspek tów, a co naj mniej: 

• we ry fi ka cji kra jo we go usta wo daw stwa do ty czą ce go ryn ku bio ma sy
drzewnej,

• wła ści wej kla sy fi ka cji i oce ny bio pa liw,
• po ko na nia ba rier w lo gi sty ce na ryn ku bio ma sy drzew nej, 
• roz wa że nia za gad nie nia opła cal no ści (pro duk cji no śni ków ener gii z bio -

ma sy drzew nej, ko rzy sta nia z ta kiej ener gii, in sta lo wa nia urzą dzeń do spa -
la nia itd.),

• no wych ro dza jów no śni ków ener gii z bio ma sy drzew nej,
• in no wa cyj nych urzą dzeń i tech no lo gii przy go to wy wa nia i spa la nia bio masy

drzew nej,
• no wych tech nik i tech no lo gii pro duk cji bio pa liw z bio ma sy drzew nej,
• po pra wy efek tyw no ści spa la nia, 
• no wych urzą dzeń i tech nik po mia ro wych,
• bio ra fi ne rii,
• uwzględ nie nia ro li prze my słów z oto cze nia w pro ce sie wy ko rzy sty wa nia

bio ma sy drzew nej (prze mysł elek tro nicz ny, che micz ny i in .). 



Szcze gól ne ce chy bio ma sy drzew nej i jej do tych cza so wa ran ga w kra jo wym
bi lan sie ener gii od na wial nej da ją pod sta wę do sfor mu ło wa nia wnio sku, że
w naj bliż szych kil ku na stu la tach drew no bez wąt pie nia bę dzie moż na za li czyć
w Pol sce do su row ców o cha rak te rze stra te gicz nym. 
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Wstęp

W spół cze sne le śnic two po wią za ne jest z co raz więk szą licz bą grup spo -
łecz nych i pod mio tów go spo dar czych za in te re so wa nych do stęp no ścią do

okre ślo nych świad czeń la su.
Ist nie je wie le prze sła nek, m.in. wzrost po pu la cji lud no ści, za sa dy zrów no wa -

żo ne go roz wo ju, wska zu ją cych na ro sną cą ran gę i za kres go spo dar czych,
ochron nych i spo łecz nych za dań le śnic twa. Przed sta wi cie le, m.in. prze my słu
drzew ne go, rol nic twa, urba ni za cji, ko mu ni ka cji, go spo dar ki wod nej, ochro ny zdro -
wia, ochro ny przy ro dy, ło wiec twa, tu ry sty ki i re kre acji, kie ru ją się za zwy czaj wła -
sny mi ra cja mi co do za kre su i in ten syw no ści sze ro ko ro zu mia ne go wy ko rzy sta -
nia la su i je go za so bów. Stan ten po wo du je kon ku ren cyj ność żą dań i zwy kle
sta wia le śnic two w sy tu acji kon flik to wej przy usta la niu za dań, do bo rze środ ków
ich re ali za cji oraz re al nej oce nie moż li wo ści i kon se kwen cji po dej mo wa nych dzia -
łań. Zwięk sza się w związ ku z tym za kres za dań urzą dza nia la su do ty czą cych
szcze gól nie or ga ni za cji ła du cza so we go i prze strzen ne go w pla no wa niu zrów -
no wa żo nej go spo dar ki le śnej. Wy ni ka to głów nie ze zmie nia ją cych się re aliów
funk cjo no wa nia le śnic twa, po wo do wa nych m.in. przez wzrost nie pew no ści i ry -
zy ka, po stę pu ją ce zmia ny kli ma tu, licz ne zja wi ska szko do twór cze w la sach
i w śro do wi sku le śnym. Wszyst ko to zwięk sza kon flik to wość ce lów i za dań leś -
nic twa w aspek cie funk cji pro duk cyj nej, ochro ny przy ro dy i kra jo bra zu, funk cji
spo łecz nych oraz po wią zań z pla no wa niem prze strzen nym. 

Przed sta wio ne uwa run ko wa nia po wo du ją, że spra wą bar dzo istot ną sta je się
obec nie ko niecz ność two rze nia sys te mo wych roz wią zań na po trze by róż ni co -
wa nia za ło żeń po li ty ki le śnej oraz we ry fi ka cji ce lów i two rze nia spój nych sys -
te mów kon tro l no -re gu la cyj nych obo wią zu ją cych w pro wa dze niu go spo dar ki
leś nej. Punk tem wyj ścia do ta kich roz wa żań po win no stać się kom plek so we roz -
po zna nie zróż ni co wa nia ilo ścio we go i ja ko ścio we go sta nu za so bów le śnych jako
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Sche�mat�oce�ny�uży�tecz�no�ści�stra�te�gii�roz�wo�ju�za�so�bów�le�śnych�w Polsce

I.�Ce�le�i ogól�ne�za�ło�że�nia

1. Za cho wa nie względ nej rów no mier no ści użyt ko wa nia w dłuż szym okre sie na
po zio mie oko ło 40 mln m3 net to.

2. Kształ to wa nie po żą da ne go kie run ku roz wo ju za so bów.
3. Sta bi li za cja po kry cia za po trze bo wa nia na drew no w dłuż szym ho ry zon cie cza -

so wym.

II.�Za�kła�da�ne�(moż�li�we?)�do�uzy�ska�nia�efek�ty

1. Po pra wa struk tu ry klas wie ku.
2. Po pra wa sta nu za so bów drzew nych, m.in. struk tu ra wie ko wa, za pas, bo gac -

two ga tun ko we, bio róż no rod ność.
3. Po pra wa i sta bi li za cja za opa trze nia w su ro wiec drzew ny.
4. Zwięk sze nie moż li wo ści i sta bi li za cja za trud nie nia w nad le śnic twach. 
5. Sty mu la cja roz wo ju prze my słu drzew ne go.

III.�Utrud�nie�nia�re�ali�za�cyj�ne

1. Nie zna jo mość sce na riu szy zmian kli ma tu.
2. Nie zna jo mość ogra ni czeń użyt ko wa nia drze wo sta nów w la sach ochron nych

i chro nio nych (szcze gól nie N 2000).
3. Obo wią zu ją cy usta wo wy sys tem roz li cza nia cał ko wi te go eta tu użyt ko wa nia.
4. Pro jek to wa ny w no we li zo wa nej „In struk cji urzą dza nia la su” spo sób wy zna -

cza nia po żą da ne go kie run ku roz wo ju za so bów drzew nych w po wią za niu
z prze cięt nym wie kiem drze wo sta nów.

5. Brak in for ma cji od no śnie do moż li wo ści za le sień grun tów mar gi nal nych.

IV.�Za�gad�nie�nia�wy�ma�ga�ją�ce�opra�co�wa�nia�

1. Roz po zna nie pro gnoz od no śnie do kształ to wa nia się za po trze bo wa nia na su -
ro wiec drzew ny.

2. Opra co wa nie kry te riów do oce ny sta bil no ści drze wo sta nów.
3. Opra co wa nie wskaź ni ków kwa li fi ka cji drze wo sta nów wy ma ga ją cych wcze ś -

niej szej in ge ren cji, zwłasz cza na grun tach po rol nych.
4. Opra co wa nie za sad ty po wa nia drze wo sta nów do prze trzy ma nia na pniu.
5. Opra co wa nie pro gno zy prze wi dy wa nych zmian struk tu ry sie dlisk i skła dów

ga tun ko wych drze wo sta nów.
6. Opra co wa nie za ło żeń kom plek so wej ochro ny przy ro dy w la sach i sza co wa -

nia ogra ni czeń go spo dar ki le śnej i in nych moż li wych kon se kwen cji.
7. Cha rak te ry sty ka sta nu drze wo sta nów po ło żo nych na ob sza rach N 2000.
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pod sta wy do wy zna cza nia po żą da ne go kie run ku roz wo ju le śnic twa i za so bów
le śnych kra ju i w po szcze gól nych je go re gio nach. 

Ni niej sze opra co wa nie sta no wi pró bę sfor mu ło wa nia urzą dze nio wych prze -
sła nek do stra te gii roz wo ju za so bów le śnych w Pol sce do lat 2060–2070.
Podsta wę opra co wa nia w sen sie ogól nej kon cep cji sta no wią:

• prze świad cze nie o po trze bie roz po zna nia re gio nal ne go zróż ni co wa nia
ilo ścio we go i ja ko ścio we go sta nu za so bów, uwa run ko wań przy rod ni -
czych, eko no micz nych i ochron no -śro do wi sko wych oraz pre fe ren cji po trzeb
spo łecz nych w za kre sie po szcze gól nych funk cji la su;

• ko niecz ność za cho wa nia rów no mier no ści użyt ko wa nia w dłu gim ho ry zon -
cie cza so wym, zin te gro wa ne go z moż li wo ścią po pra wy sta nu za so bów;

• ko niecz ność po pra wy za opa trze nia w su ro wiec drzew ny.
W ce lu ure al nie nia przed sta wia nej kon cep cji wy ko rzy sta no da ne źró dło we

w po sta ci do stęp nych pro gnoz zmian moż li wo ści po zy ska nia drew na oraz do -
ko na no oce ny uży tecz no ści kształ to wa nia pro po no wa ne go kie run ku roz wo ju za -
so bów w Pol sce (powyższy schemat).

Za�rys�pro�ble�mów

Od wie lu dzie siąt ków lat czło wiek wpły wał na la sy, co przy czy nia ło się zwy kle
do de fo re sta cji i frag men ta cji kom plek sów le śnych oraz ne ga tyw nych zmian
struk tu ry ga tun ko wej i wie ko wej. Pro ces po zy tyw nych zmian w pol skim le śnic -
twie roz po czął się po II woj nie świa to wej. Zmia ny te spo wo do wa ne by ły za le -
sie nia mi du żych ob sza rów i pro wa dze niem przez La sy Pań stwo we kon se kwent -
nej po li ty ki w za kre sie go spo dar ki le śnej. Efek tem ta kich dzia łań jest zna czą cy
wzrost le si sto ści, za sob no ści drze wo sta nów i po pra wia ją cy się stan za so bów.

Spe cy fi ka le śnic twa, zwłasz cza zaś dłu go ter mi no wy cha rak ter pro ce sów wzro -
stu i roz wo ju la su, uświa da mia po trze bę roz po zna wa nia kie run ków i in ten syw -
no ści za cho dzą cych zmian wy wie ra ją cych wpływ na struk tu rę, ren tow ność
oraz po ziom i ja kość speł nia nia wie lo stron nych funk cji la su. W tej sy tu acji nie -
zbęd ne jest opra co wa nie kry te riów przy dat nych do kla sy fi ka cji la su oraz sfor -
mu ło wa nia prio ry te tów na po trzeby we ry fi ka cji ce lów i za sad pro wa dze nia
gospo dar ki le śnej. Sys tem ta ki uła twiać tak że po wi nien pro gno zo wa nie i mo -
ni to ro wa nie za cho dzą cych zmian oraz iden ty fi ka cję skut ków za gro żeń i za kłó -
ceń, które mo gą wy stą pić. Za gad nie nia te sta no wić po win ny treść ana liz i de -
cy zji urzą dze nio wych po dej mo wa nych w fa zie two rze nia pla nów urzą dze nia lasu.

W kon tek ście po wyż szych roz wa żań wy ła nia się sze reg pro ble mów, urzą dze -
nio wych prze sła nek do stra te gii roz wo ju za so bów le śnych w Pol sce, m.in.: 



• ten den cje i ogra ni cze nia zrów no wa żo ne go roz wo ju le śnic twa;
• uści śle nie me to dy ki kom plek so wej oce ny za so bów le śnych;
• wy od ręb nie nie prio ry te tów w kształ to wa niu roz wo ju za so bów le śnych;
• opra co wa nie pro gnoz re ali za cji za kła da nych prio ry te tów (szcze bel kra ju

i re gio nów);
• sfor mu ło wa nie urzą dze nio wych uwa run ko wań pro wa dze nia zrów no wa -

żo nej go spo dar ki le śnej.
Z przed sta wio nych pro ble mów omó wio ne bę dą ten den cje i ogra ni cze nia

zrów no wa żo ne go roz wo ju le śnic twa oraz urzą dze nio we uwa run ko wa nia pro wa -
dze nia zrów no wa żo nej go spo dar ki le śnej.

Uwa�run�ko�wa�nia�zrów�no�wa�żo�ne�go�roz�wo�ju�le�śnictwa

Uwa run ko wa nia zrów no wa żo ne go roz wo ju le śnic twa roz pa try wać na le ży na
szcze blach glo bal nym, kra jo wym i re gio nal nym. Ocze ki wać moż na, że uwa run -
ko wa nia glo bal ne spo wo du ją wzrost zna cze nia la sów oraz ich funk cji, ro snąć
bo wiem bę dzie za po trze bo wa nie na drew no, z dru giej zaś stro ny na stą pi wzrost
po wierzch ni la sów ochron nych – jest to jed na z wie lu sprzecz no ści, któ rą na -
po ty ka le śnic two. Po gląd ten uza sad nia ją m.in.:

• ob ser wo wa ne wy czer py wa nie się i okre so wo ro sną ce ce ny na ryn ku źró -
deł ener gii (ro pa, wę giel);

• dłu go okre so we pro gno zy prze wi du ją ce ok. 20-pro cen to wy wzrost za po -
trze bo wa nia na drew no użyt ko we i ener ge tycz ne; do ty czy to w spo sób
szcze gól ny dy na micz nie roz wi ja ją cych się kra jów, m.in. Bra zy lii, Chin,
Indii, In do ne zji, któ re sta ją się im por te ra mi drew na. Spo wo du je to za pew -
ne znacz ny wzrost cen na su ro wiec drzew ny;

• zmniej sza ją ca się glo bal nie po wierzch nia la sów świa ta, mi mo wzro stu le -
si sto ści na kon ty nen cie eu ro pej skim, zróż ni co wa nym w po szcze gól nych
kra jach;

• nie pew ność dłu go okre so we go pro gno zo wa nia in ten syw no ści i kon se -
kwen cji zmian kli ma tu;

• nie spój ność i du że zróż ni co wa nie w róż nych kra jach re gu la cji praw nych
od no szą cych się do le śnic twa i la sów oraz re la cji czło wiek – przy ro da.

Re ali za cja zo bo wią zań wy ni ka ją cych z wy ma ga ne go zwięk sza nia pro duk cji ener -
gii ze źró deł od na wial nych, któ re wy mu szą wzrost za po trze bo wa nia na drew no prze -
zna czo ne na ce le ener ge tycz ne. Zwięk szyć to zu ży cie chce 2/3 kra jów Eu ro py.
Przy kła dem mó wią cym o ska li te go pro ble mu mo gą być Niem cy, gdzie zu ży cie
drew na na ce le ener ge tycz ne w okre sie 1995–2008 wzro sło trzy krot nie. W go -
spo dar stwach do mo wych Nie miec w 2008 r. spa lo no 22 mln m3, prze wi du je się,
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że w ro ku 2020 ilość ta zwięk szy się do ok. 48 mln m3, a wli cza jąc wszyst kie ro -
dza je i źró dła po cho dze nia ener gii spa la nych, bę dzie to 65 mln m3 drew na. 

Uwa run ko wa nia glo bal ne wy ma ga ją uści śle nia na szcze blu kra jo wym. Do -
ty czy to w szcze gól no ści:

• moż li wych (prze wi dy wa nych) sce na riu szy zmian kli ma tu oraz oce ny ich
wpły wu na roz wój le śnic twa i za so bów le śnych, m.in. na struk tu rę skła du
ga tun ko we go, za gro że nia po ża ro we du żych kom plek sów;

• uświa do mie nia, że w re la cjach las – czło wiek, wpły wa ją cych na spo sób
po strze ga nia przy ro dy i la su, obo wią zy wać po win ny re gu la cje praw ne, któ -
re nie spo wo du ją po gor sze nia ja ko ści ży cia czło wie ka, np. w kwe stii
mar twe go drew na, któ re ja ko kom po nent eko sys te mów jest po żą da ne, ale
wszel kie roz strzy gnię cia w tym za kre sie wy ma ga ją roz wa gi;

• ujed no li ce nia re gu la cji praw nych od no szą cych się do la sów, w tym za kre -
su i in ten syw no ści wy ko rzy sta nia je go za so bów (usta wa o la sach a usta -
wa o ochro nie przy ro dy);

• po trze by dal sze go zwięk sza nia le si sto ści kra ju dla za pew nie nia pra wi dło -
we go funk cjo no wa nia la sów w kon tek ście każ dej funk cji, w po wią za niu
z pla no wa niem prze strzen nym co do ra cjo nal no ści wy ko rzy sta nia grun -
tów mar gi nal nych (ko ry ta rze eko lo gicz ne, gra ni ca po lno -le śna, stre fa
pod miej ska, la sy w re gio nach du że go uprze my sło wie nia, in fra struk tu ra ko -
mu ni ka cyj na);

• uświa do mie nia, że pro duk cyj na funk cja la su jest tak sa mo waż na jak funk -
cje po zo sta łe, sta jąc się czyn ni kiem sty mu lu ją cym roz wój go spo dar czy.

Po trze ba za cho wa nia rów no mier no ści użyt ko wa nia la su w dłuż szej per -
spek ty wie cza so wej wy ma ga okre śle nia śred nie go eta tu na pod sta wie sy mu -
la cji roz mia ru cięć ręb nych w za leż no ści od zmian struk tu ry wie ko wej drze wo -
sta nów. We dług do stęp nych pro gnoz do ty czą cych użyt ko wa nia głów ne go w LP,
roz miar po zy ska nia drew na bę dzie się zwięk szał od ok. 32 mln m3 (2010 r.)
do ok. 37 mln m3 (2020 r.) i ok. 41 mln m3 (2030 r.) oraz do ok. 43–44 mln m3

do lat 2060–2070. Ra mo we za ło że nia re ali za cji kon cep cji rów no mier no ści
użyt ko wa nia w roz pa try wa nym ho ry zon cie cza so wym, zin te gro wa ne go z moż -
li wo ścią po pra wy sta nu za so bów, przed sta wio no na rys. 1.

Uwa run ko wa nia na po zio mie re gio nal nym uwzględ niać po win ny:
• do sto so wa nie za sad pla no wa nia ho dow la no -urzą dze nio we go do zróż ni -

co wa ne go ob cią że nia funk cja mi po za pro duk cyj ny mi i stop nia ich kon flik -
to wo ści z funk cją pro duk cyj ną;

• moż li wo ści za le sień grun tów mar gi nal nych;
• spre cy zo wa nie za sad roz po zna wa nia i oce ny za gro żeń ze stro ny oto cze -

nia, w tym moż li wo ści ochro ny więk szych kom plek sów przed po ża ra mi.
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Rys. 1. Pro gno za wiel ko ści użyt ko wa nia głów ne go (mln m3/rok) do 2070 r. oraz za ło że -
nia re ali za cji kon cep cji rów no mier no ści użyt ko wa nia w dłuż szym ho ry zon cie cza so wym
zin te gro wa ne go z po pra wą sta nu za so bów 
Źró dło: J. Da wi dziuk. 2012. Stan obec ny oraz pro gno zy roz wo ju i użyt ko wa nia za so bów le śnych. Zi mo wa Szko -
ła Le śna Se sja IV. Sę ko cin Sta ry, 20–22 mar ca 2012 r., In sty tut Ba daw czy Le śnic twa; T. Bo rec ki, J. Da wi dziuk.
2011. Oce na roz wo ju, pro duk cyj no ści, struk tu ry i prze zna cze nia za so bów le śnych. Zi mo wa Szko ła Le śna Se sja III,
Sę ko cin Sta ry, 15–17 mar ca 2011 r., In sty tut Ba daw czy Le śnic twa.

Urzą�dze�nio�we�uwa�run�ko�wa�nia�pro�wa�dze�nia�
zrów�no�wa�żo�nej�go�spo�dar�ki�le�śnej

W pro wa dze niu go spo dar ki le śnej, przy obec nych ocze ki wa niach do ty czą cych
wie lo funk cyj no ści la su, obo wią zu je ela stycz ność i wa rian to wość pla no wa nia –
uni kać na le ży sche ma tów dzia ła nia. Pro wa dze nie zrów no wa żo nej go spo dar ki
le śnej de ter mi nu ją uwa run ko wa nia we wnętrz ne i ze wnętrz ne. W pierw szym
wy pad ku ujaw nia się trud ność oce ny wpły wu obec nych de cy zji go spo dar -
czych na wzrost i roz wój la su w przy szło ści, zwłasz cza w kon tek ście wzro stu
ogra ni czeń w za kre sie pro wa dze nia go spo dar ki le śnej. Skut ki o cha rak te rze ze -
wnętrz nym wy ni ka ją z ro sną cej in ten syw no ści wpły wu oto cze nia za kłó ca ją ce -
go wzrost i roz wój la su oraz utrud nia ją ce go pro gno zo wa nie zmian. Wąt pli wo -
ści co do moż li wo ści re ali za cji kon cep cji zrów no wa żo ne go roz wo ju le śnic twa
do ty czą tak że nie w peł ni jesz cze roz po zna nych kon se kwen cji go spo dar czych
i fi nan so wych, ja kie spo wo du je nie wąt pli wie wzrost za po trze bo wa nia na po za -
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pro duk cyj ne i ochron ne funk cje la su; do ty czy to zwłasz cza ob sza rów le śnych
ob ję tych ochro ną w ra mach sie ci Na tu ra 2000. 

Pro mo wa nie zrów no wa żo nej go spo dar ki le śnej po win no od by wać się przy
uwzględ nie niu pew nych uwa run ko wań re ali za cyj nych. Na le żą do nich w szcze -
gól no ści:

• zmie nia ją ce się re alia funk cjo no wa nia le śnic twa;
• wzrost zło żo no ści i in ter dy scy pli nar no ści pro ble mów; 
• kon ku ren cyj ność ocze ki wań (żą dań) róż nych pod mio tów go spo dar czych

i spo łe czeń stwa;
• re al ność wi zji le śnic twa i je go roz wo ju w XXI w.;
• po trze ba opty ma li za cji wie lo funk cyj ne go wy ko rzy sta nia la su i je go za so -

bów w pla no wa niu urzą dze nio wym.
Urzą dze nio we prze słan ki stra te gii roz wo ju za so bów na po zio mie glo bal nym

(kra jo wym) wy ma ga ją uwzględ nie nia trzech fak tów. Fakt pierw szy to nie ko rzyst -
na z go spo dar cze go punk tu wi dze nia, m.in. w kon tek ście za cho wa nia rów no -
mier no ści użyt ko wa nia, struk tu ra wie ko wa la sów Pol ski. Prze ja wia się ona
znacz nym udzia łem drze wo sta nów śred nich klas wie ku (kla sy III i IV) oraz nie -
do bo rem drze wo sta nów młod szych i star szych. 

Fakt dru gi to nie w peł ni za do wa la ją cy, przy obec nych uwa run ko wa niach, stan
za so bów czę ści La sów Pań stwo wych. Skła da ją się na ta ką oce nę na stęp stwa
spo so bu pro wa dze nia go spo dar ki le śnej w prze szło ści, któ rej skut kiem jest m.in.
dość du ży ob szar drze wo sta nów mo no kul tu ro wych, nie do sto so wa nie skła du ga -
tun ko we go do sie dli ska, sła ba ja kość ho dow la na, tech nicz na i stan zdro wot ny
wie lu drze wo sta nów, nie peł ne wy ko rzy sta nie po wierzch ni pro duk cyj nej, spo wo -
do wa ne ob ni że niem za gęsz cze nia i za drze wie nia drze wo sta nów, za kłó ce nia ładu
prze strzen ne go la su (du że łącz ne ob sza ry drze wo sta nów ma ło zróż ni co wa nych
pod wzglę dem skła du i wie ku).

Fakt trze ci to du ży po pyt na drew no, a tak że prze wi dy wa ny wzrost za po trze -
bo wa nia w przy szło ści; do ty czy to za rów no drew na użyt ko we go, jak i drew na
na ce le ener ge tycz ne. Dla sta bil no ści funk cjo no wa nia ryn ku drzew ne go ko niecz -
ne jest za pew nie nie rów no mier no ści po da ży su row ca drzew ne go w dłuż szych
ho ry zon tach cza so wych. 

Dwa pierw sze fak ty wy mu sza ją dzia ła nia go spo dar cze, m.in. w ce lu zwięk -
sze nia róż no rod no ści, sta bil no ści, pod nie sie nia wa lo rów i atrak cyj no ści ob sza -
rów le śnych, po pra wy sta nu zdro wot ne go, ma ją ce na ce lu po lep sze nie, za rów -
no struk tu ry wie ko wej, jak i sta nu za so bów. Dzia ła nia ta kie speł niać ma ją
po stu lat, że etat użyt ko wa nia ma być efek tem go spo da ro wa nia, a nie ce lem nad -
rzęd nym. Prze strze ga jąc za sa dy rów no mier no ści użyt ko wa nia w dłuż szym 
hory zon cie cza so wym, w pierw szym okre sie re ali za cji po wyż szych za ło żeń



zwięk szy się moż li wość użyt ko wa nia la su, co przy czy ni się do po pra wy re la cji
po daż – po pyt na su ro wiec drzew ny. 

W na wią za niu do kwe stii trze ciej, do ty czą cej wzro stu za po trze bo wa nia na
drew no w przy szło ści, po pra wie w tym za kre sie sprzy jać mo że rów nież two rze -
nie drze wo sta nów przed plo no wych, zło żo nych z szyb ko ro sną cych drzew le śnych
za kła da nych na grun tach mar gi nal nych. Drze wo sta ny te, ma ją ce cha rak ter
plan ta cji, do star czą su row ca drzew ne go w skró co nym cy klu pro duk cyj nym
oraz przy czy nią się do ada pta cji grun tów po rol nych na po trze by go spo dar ki
leśnej. Z ty tu łu za le sień ta kich grun tów przy by wa ło w Eu ro pie w okre sie 
1990–2000 ok. 850 tys. ha drze wo sta nów rocz nie, a w okre sie 2000–2010 –
ok. 700 tys. ha. Z tych sa mych po wo dów wska za ne jest wy ko rzy sta nie na grun -
tach po rol nych na tu ral nej suk ce sji ja ko przed plo no wych drze wo sta nów. Pro po -
no wa ne dzia ła nia uza sad nio ne są tak że ze wzglę du na ra chu nek eko no micz -
ny. Do dać na le ży, że w pol skim le śnic twie w mi ni mal nym stop niu wy ko rzy sty wa ne
są od no wie nia na tu ral ne.

We dług Łon kie wi cza, bio rąc pod uwa gę po trze by wy ży wie nia lud no ści 
i po trze by roz bu do wy kra ju i je go in fra struk tu ry, moż na umow nie przy jąć, że 
ok. 1,5 mln ha jest gór nym pu ła pem moż li wo ści trans fe ru grun tów z rol nic twa
do le śnic twa. Za le sie nie ta kiej po wierzch ni po zwo li osią gnąć le si stość na po -
zio mie 33%. Re ali zu jąc tę stra te gię, na le ża ło by rocz nie za le siać ok. 40 tys. ha
grun tów. Przy nio sło by to po pra wę struk tu ry wie ko wej pol skich la sów. 

Uwa run ko wa nia roz wo ju za so bów na po zio mie re gio nal nym (RDLP, du -
że kom plek sy le śne) wy ma ga ją roz po zna nia sta nu za so bów (śred ni wiek, śred -
nia za sob ność, struk tu ra sie dlisk, struk tu ra) oraz ogra ni czeń go spo dar czych wy -
ni ka ją cych z ob cią że nia funk cja mi po za pro duk cyj ny mi (la sy ochron ne, Na tu ra
2000). Uwzględ nia nie tych uwa run ko wań dla du żych ob sza rów po win no zwięk -
szyć ich dia gno stycz ną i pro gno stycz ną przy dat ność do pro wa dze nia go spo -
dar ki le śnej oraz przy czy nić się do zmniej sze nia kon flik to wo ści funk cji i po pra -
wy pew no ści dłu go okre so we go pla no wa nia kie run ków roz wo ju za so bów. 

Pod�su�mo�wa�nie

Re ali zo wa ny w Pol sce mo del go spo dar ki le śnej, uwzględ nia ją cy jej wie lo funk -
cyj ny cha rak ter, jest zgod ny z ocze ki wa nia mi spo łe czeń stwa, któ re po twier dza,
że wszyst kie świad czo ne przez la sy funk cje są jed na ko wo waż ne. Ozna cza to,
że za spo ka ja nie po trzeb go spo dar ki na drew no ma ta ką sa mą ran gę jak in ne
funk cje. Pod kre ślić na le ży, że w ra cjo nal nie pro wa dzo nej go spo dar ce le śnej użyt -
ko wa nie la su jest pod sta wo wym gwa ran tem re ali za cji in nych za dań la su. Moż -
na z ca łą od po wie dzial no ścią stwier dzić, że nie ma moż li wo ści stwo rze nia 
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in nego, spo łecz nie ak cep to wa ne go, mo de lu go spo dar ki le śnej. Ra cjo nal nie pro -
wa dzo ne użyt ko wa nie la su do star cza nie zbęd ne go su row ca dla go spo dar ki kra -
ju, a jed no cze śnie umoż li wia kształ to wa nie sta nu i po żą da ne go kie run ku roz -
wo ju za so bów za go spo da ro wa nych eko sys te mów le śnych. Pro po no wa na na
pod sta wie pro gnoz śred nia wiel kość użyt ko wa nia na po zio mie ok. 40 mln m3

za pew ni rów no mier ność do staw su row ca w dłu gim okre sie, a tak że przy czy ni
się do po pra wy sta nu za so bów (po lep sze nie struk tu ry wie ko wej i ga tun ko wej,
lep sza ja kość i sta bil ność drze wo sta nów, wzbo ga ce nie struk tu ry pio no wej
i róż no rod no ści bio lo gicz nej). 

Na le ży za zna czyć, że w roz wi nię tych go spo dar kach wie lu kra jów drew no było
i jest bar dzo waż nym su row cem od na wial nym. Do ty czy to rów nież go spo darki
na sze go kra ju, o czym świad czy licz ba za trud nio nych w prze my śle drzew nym
i je go wy so ka ran ga w struk tu rze pol skie go eks por tu. Re asu mu jąc, na le ży pod -
kre ślić, że w peł ni uza sad nio ne jest twier dze nie, iż drew no jest su row cem stra -
te gicz nym, czyn ni kiem sty mu lu ją cym roz wój go spo dar czy kra ju.
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