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Pan
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Krajowej Rady Izb Rolniczych

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 2 listopada 2022 roku, znak: KRIR/MR/1161/2022, które wpłynęło 

do tut. organu drogą elektroniczną 3 listopada 2022 roku, stanowiące prośbę o rozważenie możliwości 

realizacji wniosku Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej zawartego w załączniku do przedmiotowego 

pisma, przedstawiam następujące informacje.

W pierwszej kolejności zapewniam, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska przy udziale swoich 

jednostek podległych i nadzorowanych, w tym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

(dalej Lasy Państwowe), intensywnie pracuje nad rozwiązaniami mającymi na celu minimalizację 

negatywnych skutków zaistniałej sytuacji na rynku surowców energetycznych. O dotychczasowych 

efektach przedmiotowych działań (np. tych w ramach Rządowej tarczy energetycznej), zapewne 

znanych również Krajowej Radzie Izb Rolniczych, opinia publiczna jest szeroko informowana 

za pomocą możliwych środków masowego przekazu. 

Jednakże, odnosząc się do przedstawionego w stanowisku pomysłu „zwiększenia limitów wycinki 

drzew na cele opałowe z zasobów Lasów Państwowych”, należy wskazać, że Lasy Państwowe 

są zobowiązane do prowadzenia trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Wobec 

powyższego, użytkowanie lasu jest realizowane na poziomie określonym przyrodniczymi warunkami 

produkcji, wymogami hodowlanymi i ochronnymi, a przede wszystkim zasadą trwałości lasów.

Model ten przewiduje produkcję drewna (realizacja funkcji gospodarczej), jednakże w ilości, która 

nie zagraża trwałości lasów. Jest to jeden z filarów bezpieczeństwa ekologicznego naszego Państwa. 

Wiąże się to z potrzebą godzenia różnych oczekiwań społeczeństwa poprzez wdrażanie rozwiązań 

kompromisowych. Zabiegi wykonywane w ramach gospodarki leśnej nie są zatem następstwem 



doraźnej, indywidualnej decyzji zarządcy terenu, lecz działaniem poprzedzonym dokładną 

inwentaryzacją i oceną stanu lasu. 

Wobec powyższego, w ramach funkcjonującego w Polsce modelu zrównoważonej gospodarki leśnej 

nie jest możliwe zwiększenie pozyskania drewna ponad określony w ten sposób limit w odpowiedzi 

na „potrzeby rynku”. Taki sposób zarządzania zasobami leśnymi z całą pewnością jest odpowiedzialny 

i korzystny w perspektywie długookresowej. Od kilkunastu lat zwiększane jest pozyskanie drewna 

w lasach będących w zarządzie Lasów Państwowych, ale stopniowo i wyłącznie adekwatnie do tego, 

jak rosną jego zasoby. Drewno pozyskiwane jest w trybie kilkudziesięciu różnych zabiegów 

gospodarczych o różnym celu, zakresie, czy charakterze, a co za tym idzie w drzewostanach o różnym 

wieku i jakości, również w wyniku z oczywistych względów nieujętych wcześniej w planie zjawisk 

klęskowych i szkodotwórczych. Następnie, surowiec drzewny jest sprzedawany w ramach 

transparentnych procedur szerokiej grupie odbiorców.

W ramach funkcjonujących zasad trwale zrównoważonej gospodarki leśnej pozyskanie drewna 

małowymiarowego przekroczy planowany rozmiar w bieżącym roku o ponad 600 tys. m3, zaś rozmiar 

pozyskanej grubizny będzie większy o blisko 1,4 mln m3 drewna w stosunku do założeń planu 

prowizorium na rok 2022. Dominującą przyczyną zwiększonego rozmiaru pozyskania drewna 

w bieżącym roku są szkody spowodowane przez wiatr.

Lasy Państwowe nie pozyskują surowca drzewnego na określony przez siebie cel. O tym, co się z nim 

stanie i w jaki sposób zostanie dalej wykorzystany decyduje jego nabywca, będący po zakupie i odbiorze 

jego właścicielem. Jednakże, jako drewno opałowe wykorzystywany jest surowiec o mniejszej wartości 

ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe. Do połowy listopada br. Lasy Państwowe sprzedały 

w ramach sprzedaży detalicznej ok. 4,7 mln m3 surowca drzewnego z potencjalnym przeznaczeniem 

na cele opałowe dla odbiorców indywidualnych. Do końca roku Lasy Państwowe planują zaoferować 

odbiorcom indywidualnym jeszcze około 0,4 mln m3 surowca. Z prowadzonych analiz wynika, 

że wielkość ta pokrywa w skali kraju zapotrzebowanie odbiorców indywidualnych na drewno opałowe. 

Jednakże, biorąc pod uwagę obecną sytuację oraz metodologię sporządzenia tego szacunku (ocenę 

zapotrzebowania przeprowadzono na podstawie dotychczasowych zapytań klientów, którzy mogli 

składać zapytania w kilku miejscach) informacja ta obarczona jest pewnym poziomem niepewności.

Z wyrazami szacunku

Z up. Ministra

Edward Siarka
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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