
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI 

PEŁNOMOCNIKA RZĄDU 

do spraw 

Leśnictwa i Łowiectwa 

ZA OKRES 

od dnia 1 stycznia 2021 r. 

do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Edward Siarka 

 



 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA 

Strona 2 | 

Spis treści 

I. Wstęp ........................................................................................................... 3 

II. Leśnictwo i Łowiectwo w Polsce ............................................................ 4 

III. Podstawa prawna działania, organizacja, kompetencje 
i zadania ...................................................................................................... 9 

IV. Działania Pełnomocnika Rządu do spraw Leśnictwa 
i Łowiectwa ............................................................................................... 11 

1. Identyfikowanie problemów w zakresie leśnictwa, ochrony lasów 
i gruntów leśnych oraz łowiectwa i opracowywanie propozycji ich 
rozwiązań. ........................................................................................................... 11 

2. Monitorowanie funkcjonowania szkół leśnych. ............................................ 20 

3. Monitorowanie spraw dotyczących finansowania leśnictwa, 
monitorowanie działań podejmowanych przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Instytut Badawczy Leśnictwa, 
Biuro Nasiennictwa Leśnego, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 
z siedzibą w Warszawie i Polski Związek Łowiecki oraz inne 
podmioty. ............................................................................................................. 22 

4. Opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym projektów 
aktów prawnych, mających znaczenie dla kształtowania polityki 
państwa w zakresie leśnictwa, ochrony lasów i gruntów leśnych oraz 
łowiectwa, przygotowywanych przez organy administracji rządowej. .... 26 

5. Przedstawianie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów 
rządowych wynikających z zakresu zadań Pełnomocnika. ......................... 27 

6. Promowanie leśnictwa i łowiectwa. ................................................................ 31 

7. Współpraca międzynarodowa.......................................................................... 63 

8. Plan zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza 
Białowieska .......................................................................................................... 65 

9. Działania w zakresie zapobiegania i zwalczania afrykańskiego 
pomoru świń (ASF) ............................................................................................ 67 

V. Działania planowane do wykonania w 2022 r. .................................. 69 

VI. Podsumowanie ......................................................................................... 72 

  



 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA 

Strona 3 | 

I. Wstęp 

Rok 2021 z całą pewnością był pracowity i obfitował w wiele dobrych inicjatyw oraz 

spotkań. Od ponad roku mam zaszczyt pełnić funkcję wiceministra klimatu i środowiska 

oraz Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich 

podjętych projektów, ale na pewno na wyróżnienie zasługuje akcja „Łączą nas Drzewa”. 

We wszystkich regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, wspólnie 

z parlamentarzystami, samorządowcami i lokalną społecznością, zasadziliśmy nowe 

pokolenie drzew. Podjęta inicjatywa miała na celu uświadomić, jaką wielką rolę odgrywają 

lasy w życiu człowieka. Odbyły się również dwa plenerowe wydarzenia z udziałem Pary 

Prezydenckiej – #SprzątaMY oraz #SadziMY. Wiele uwagi wymagało zaangażowanie 

w monitorowanie działań Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz 

Polskiego Związku Łowieckiego, mających na celu ograniczenie liczebności i zagęszczenia 

populacji dzików oraz zwalczanie wirusa afrykańskiego pomoru świń. Rok 2021 dalej 

przebiegał w obliczu pandemii Covid-19 dlatego, solidaryzując się z chorymi, wspólnie 

z leśnikami rozpoczęliśmy akcję oddawania osocza oraz krwi. Pomoc drugiemu człowiekowi 

i Polsce jest dla mnie wielką potrzebą serca. W tym roku ciężkiej próbie zostali poddani 

również żołnierze i inne służby mundurowe, w tym Straż Leśna, którzy w świetle konfliktu 

migracyjnego na granicy białoruskiej musieli wykazać się determinacją i profesjonalizmem – 

za co należą im się wielkie podziękowania. Poza pracą na miejscu walczyłem o polskie lasy 

na arenie międzynarodowej, podejmując rozmowy z przedstawicielami parlamentu 

europejskiego. Rozmawiałem również o bieżących problemach z europejskimi ministrami 

ds. leśnictwa i łowiectwa, m.in. Węgier i Rumunii. Z wielką radością wspominam światową 

wystawę łowiecką „One with Nature” w Budapeszcie, na której polska delegacja z wielką 

dumą przedstawiła dorobek kultury łowieckiej. O szczegółach całościowej pracy na rzecz 

społeczeństwa, możecie Państwo przeczytać na moich 

profilach społecznościowych. 

Bardzo dziękuję za każde dobre słowo! 

  



 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA 

Strona 4 | 

II. Leśnictwo i Łowiectwo w Polsce 

Lasy w zarządzie PGL LP 

I. Zasoby. 

1. Zatrudnienie: przeciętne miesięczne zatrudnienie w LP wyniosło: 25 937 etatów.  

2. Majątek: powierzchnia gruntów będących w zarządzie LP: 7 609 519,86 ha, w tym 

lasy razem 7 319 348,77 ha. 

 

 

 

3. Zasoby drzewne: 2 067,4 mln m3. 

4. Przeciętna zasobność drzewostanów: 

- w przeliczeniu na 1 ha gruntów zalesionych i niezalesionych1: 290 m3, 

- w przeliczeniu na 1 ha gruntów zalesionych: 298 m3. 

 

II. Gospodarka leśna 

1. Ważniejsze prace z zagospodarowania lasu: 

- ogólna powierzchnia produkcyjna szkółek leśnych: 1802 ha, 

 
1 Dane według Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu (WISL), wyniki za okres 2016-2020. 
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- odnowienia i zalesienia: 64 180 ha, 

- trzebieże ogółem: 354 582 ha. 

2. Pozyskanie drewna (netto bez kory): 38 232,5 tys. m3, w tym: 

- w rębniach: 17 969,6 tys. m3, 

- cięcia pielęgnacyjne: 13 919,7 tys. m3. 

 

 

 

III. Społeczne funkcje lasu: 

5953 obiektów edukacyjnych, w tym: 

• 53 ośrodki edukacji leśnej, 

• 212 izb edukacji leśnej, 

• 442 leśne wiaty edukacyjne, 

• 758 leśnych ścieżek edukacyjnych. 

  

17969,613919,7
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IV. Ochrona przyrody 

1. Formy ochrony w LP: 

- 1286 rezerwatów (124,1 tys. ha), 

- 134 obszary specjalnej ochrony ptaków N2000 (2 206,91 tys. ha), 

- 710 obszarów specjalnej ochrony siedlisk N2000 (1 651,12 tys. ha). 

2. Ochrona gatunków zagrożonych: 

- Czynna ochrona głuszca na gruntach w zarządzie LP, 

- Kompleksowy projekt ochrony żubra przez LP i kompleksowa ochrona żubra 

w Polsce. 

  

Łowiectwo w Polsce 

Łowiectwo jest elementem działu administracji rządowej środowisko, który obejmuje 

sprawy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz racjonalnego 

wykorzystywania jego zasobów.  

Celem łowiectwa jest: 

1) ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych; 

2) ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków 

bytowania zwierzyny; 

3) uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej 

liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu 

równowagi środowiska przyrodniczego; 

4) spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania 

tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej. 

Zadania z zakresu łowiectwa realizuje na mocy ustawy Prawo łowieckie2 Polski Związek 

Łowiecki - posiadające osobowość prawną zrzeszenie osób fizycznych i prawnych, które 

prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają 

na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych.  

 
2 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) 
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Polski Związek Łowiecki 

Polski Związek Łowiecki oraz koła łowieckie działają na podstawie ustawy oraz statutu3 

uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego 

i zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw środowiska. 

Działalność Polskiego Związku Łowieckiego jest finansowana z funduszy własnych, 

wpisowego, składek członkowskich, zapisów i darowizn oraz dochodów z działalności 

gospodarczej. 

Nadzór nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego sprawuje minister właściwy 

do spraw środowiska. 

Do zadań Polskiego Związku Łowieckiego należy m.in. prowadzenie gospodarki łowieckiej - 

jako działalności w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny; podejmowanie 

działań mających na celu zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób 

zakaźnych zwierząt łownych oraz szacowanie szkód łowieckich i wypłatę należnych z tego 

tytułu odszkodowań na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich. 

Polski Związek Łowiecki liczy 128 500 myśliwych (z tego 4200 polujących kobiet). 

W Polskim Związku Łowieckim działa 2 705 kół łowieckich. W kołach łowieckich 

zrzeszonych jest 107 925 myśliwych. 20 575 myśliwych nie jest członkami żadnego koła 

łowieckiego. 

 
3 Załącznik do uchwały XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 
16 lutego 2019 r. Statut Polskiego Związku Łowieckiego 
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Koła łowieckie dzierżawią 4 622 obwody łowieckie, dodatkowo 255 obwodów łowieckich 

znajduje się w zarządzie Polskiego Związku Łowieckiego, Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe oraz instytucji naukowo - dydaktycznych i  innych jednostek. 

 

  

107 925

20 575

Myśliwi

Zrzeszeni w kołach łowieckich Niezrzeszeni
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III. Podstawa prawna działania, 

organizacja, kompetencje i zadania 

Pełnomocnik Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa działa na podstawie przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r. w sprawie ustanowienia 

Pełnomocnika Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa (Dz. U. poz. 1703). Zgodnie z § 1 ust. 2 ww. 

rozporządzenia, Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska.  

Od dnia 3 października 2020 r. funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw Leśnictwa 

i Łowiectwa pełni Pan Edward Siarka.  

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia 

Pełnomocnikowi urząd obsługujący ministra właściwego do spraw środowiska. 

Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720) 

od dnia 6 października 2020 r. działem administracji rządowej środowisko kieruje Minister 

Klimatu i Środowiska, a jego obsługę zapewnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zgodnie 

z regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Klimatu i Środowiska, obsługę Pełnomocnika 

Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa zapewnia Departament Leśnictwa i Łowiectwa. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu 

do spraw Leśnictwa i Łowiectwa do zadań Pełnomocnika należy: 

1) identyfikowanie problemów w zakresie leśnictwa, ochrony lasów i gruntów leśnych 

oraz łowiectwa i opracowywanie propozycji ich rozwiązań; 

2) monitorowanie funkcjonowania szkół leśnych; 

3) monitorowanie spraw dotyczących finansowania leśnictwa, monitorowanie działań 

podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Instytut 

Badawczy Leśnictwa, Biuro Nasiennictwa Leśnego, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 

Leśnej z siedzibą w Warszawie oraz Polski Związek Łowiecki;  
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4) opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, 

mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa w zakresie leśnictwa, ochrony 

lasów i gruntów leśnych oraz łowiectwa, przygotowywanych przez organy 

administracji rządowej; 

5) przedstawianie Radzie Ministrów - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

środowiska - do rozpatrzenia projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów 

rządowych wynikających z zakresu zadań Pełnomocnika; 

6) przedstawianie Radzie Ministrów - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

środowiska - analiz, ocen i wniosków związanych z zakresem działania Pełnomocnika.  

Pełnomocnik wykonuje zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które 

są obowiązane do udzielania mu pomocy, w szczególności przez udostępnianie informacji 

i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań. 

Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować 

z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami 

prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami 

pozarządowymi. 

Pełnomocnik w zakresie powierzonych mu zadań może zlecać przeprowadzanie badań 

i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie i doradcze. 

Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa stanowi 

wykonanie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika 

Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa, ustanawiającego obowiązek przedstawienia Radzie 

Ministrów okresowej informacji o pracy Pełnomocnika. 

Sprawozdanie przedstawia najważniejsze działania i inicjatywy podjęte przez Pełnomocnika 

Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 
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IV. Działania Pełnomocnika Rządu do spraw 

Leśnictwa i Łowiectwa 

1. Identyfikowanie problemów w zakresie leśnictwa, ochrony lasów i gruntów 

leśnych oraz łowiectwa i opracowywanie propozycji ich rozwiązań.  

a) Aktualizacja i podsumowanie realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” 

W 1993 r. Zakład Badań i Systemu Informacji Przestrzennych Instytutu Badawczego 

Leśnictwa na zlecenie i przy współudziale Departamentu Leśnictwa ówczesnego 

Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa opracował „Krajowy 

program zwiększania lesistości” (KPZL). Program ten został zaakceptowany do realizacji 

przez Radę Ministrów RP w dniu 23 czerwca 1995 r. Jako okres realizacji KPZL przyjęto lata 

1995-2020. Założenia programu wskazują na potrzebę zwiększenia udziału lasów w kraju 

do 30% w perspektywie do 2020 r. i 33% w perspektywie 2050 r. „Krajowy program 

zwiększania lesistości” jest opracowaniem studialnym o charakterze strategicznym. Stanowi 

instrument polityki leśnej w zakresie kształtowania przestrzeni przyrodniczej kraju i zawiera 

ogólne wytyczne sporządzania regionalnych planów przestrzennego zagospodarowania 

w dziedzinie zwiększania lesistości. Przyjęte w KPZL założenia metodyczne i kryteria 

określania preferencji zalesieniowych mogą być pomocne w tworzeniu oryginalnych 

rozwiązań regionalnych oraz lokalnych.  

W 2021 r., wobec zakończenia okresu realizacji KPZL Instytut Badawczy Leśnictwa, 

na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wykonał ekspertyzę, obejmującą 

przeprowadzenie oceny realizacji jego założeń oraz propozycji dotyczących dalszych celów 

w zakresie kształtowania powierzchni leśnej kraju. Ekspertyza będzie wykorzystywana 

w procesach decyzyjnych, dotyczących kształtowania polityki w zakresie leśnictwa 

i rozwoju obszarów wiejskich, jak również przy sporządzaniu prognoz, informacji 

i programów na poziomie krajowym i regionalnym, w tym „Informacji o stanie lasów 

i realizacji KPZL”, która zgodnie z ustawą o lasach jest przedkładana Sejmowi RP przez 

Radę Ministrów. 



 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA 

Strona 12 | 

Według stanu na koniec 2020 r. grunty leśne zajmują powierzchnię 9.464 tys. ha, z czego lasy 

stanową 9.260 tys. ha. W strukturze własności dominują lasy Skarbu Państwa, pokrywające 

obszar 7.369 tys. ha (79,6%), z których największy udział mają lasy w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP), zajmujące powierzchnię 

7.121 tys. ha, tj. 76,9% powierzchni lasów w kraju (GUS 2021). Zgodnie z danymi GUS 

lesistość Polski na koniec okresu realizacji KPZL osiągnęła poziom 29,6% (obliczana zgodnie 

ze standardami międzynarodowymi UNECE/FAO lesistość Polski wynosi 31,0%). Lesistość 

naszego kraju jest porównywalna z lesistością dwóch innych dużych krajów położonych 

na Nizinie Środkowoeuropejskiej, tj. Francji – 31,5% i Niemiec – 32,7% (Forest Europe 2020). 

Prowadzone w ostatnich latach badania dotyczące rzeczywistego pokrycia terenu w Polsce, 

wskazują jednak, że powierzchnia gruntów spełniających kryterium lasu, a nieuwzględnione 

w ewidencji gruntów i budynków, wynosi od 800 tys. ha do 1 mln ha.  

Realizację zalesień na gruntach państwowych i niepaństwowych w latach 1995-2020 

przedstawiono na poniższym wykresie. 

 

Rys. Realizacja zalesień na gruntach państwowych i niepaństwowych w latach 1995-2020 
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Załamanie realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” nastąpiło w połowie 

pierwszej dekady obecnego wieku i zbiegło się w czasie ze wstąpieniem Polski do Unii 

Europejskiej. Ustalone czynniki ograniczające realizację programu mają charakter trwały, 

a ich przyczyny wynikają przede wszystkim z dynamicznych przemian społeczno-

ekonomicznych zachodzących na obszarach wiejskich.  

Zwiększanie lesistości kraju jest ważne z perspektywy poprawy jakości środowiska 

naturalnego, wzmacniania społecznych funkcji lasów oraz gospodarczego wykorzystywania 

zasobów leśnych. Za utrzymaniem priorytetowego charakteru zwiększania lesistości 

w polityce kraju przemawiają wyzwania cywilizacyjne, stojące przed Polską i Europą. 

Zalesienia mogą być skutecznym instrumentem łagodzenia nasilających się zmian klimatu, 

służyć zachowaniu i wzmacnianiu różnorodności biologicznej oraz wpływać na poprawę 

jakości środowiska naturalnego i jego wpływu na zdrowie ludzi. 

Od 2005 r. w Polsce praktycznie całość zalesień na gruntach niestanowiących własności 

Skarbu Państwa realizowana jest przy wsparciu ze środków pochodzących z rolniczych 

funduszy Unii Europejskiej (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-

2006, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Instytucją zarządzającą Programem jest Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a agencją płatniczą Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wraz z PGL LP współpracuje z tymi 

instytucjami, w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań w tym zakresie. 

W ramach możliwości Lasom Państwowym przekazywane są grunty przeznaczone 

do zalesień. Jednakże PGL Lasy Państwowe sadzi drzewa nie tylko w ramach zalesień. 

Nowe drzewa sadzone są również w ramach odnawiania lasu, czy przebudowy składu 

gatunkowego istniejących lasów (w tym wprowadzanie podszytu, czy drugiego piętra). 

b) Aktywność Pełnomocnika Rządu w relacjach z Komisją Europejską 

Rok 2021, to rok bardzo dużej aktywności Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa 

w zakresie dialogu i wymiany informacji pomiędzy Polską a Komisją Europejską 

w sprawach dotyczących leśnictwa.  
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Działania Pełnomocnika skupiły się na zatwierdzeniu w marcu 2021 r. aneksów do planów 

urządzenia lasu dla Nadleśnictw Białowieża i Browsk. Przy tym należy wskazać, 

że ww. aneksy opracowano przy poszanowaniu wszystkich interesariuszy w Puszczy 

Białowieskiej, uwzględniając plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, zobowiązania 

wobec UNESCO, potrzeby społeczne i gospodarcze. Dokumenty te przed zatwierdzeniem 

były poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko oraz poddane konsultacjom 

społecznym. Wszystkie racjonalne wątpliwości naukowe zostały wyjaśnione już na etapie 

udzielania odpowiedzi na uwagi i wnioski podczas konsultacji społecznych. Zatwierdzone 

aneksy regulowały m.in: 

− realizację działań z zakresu racjonalnej i zrównoważonej gospodarki leśnej; 

− realizację działań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000; 

− realizację działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego.  

Zatwierdzenie aneksów wynika również z ustaleń pomiędzy Polską a Komisją Europejską. 

W ramach konstruktywnego dialogu ze służbami Komisji oraz wymiany informacji, 

Pełnomocnik w sposób merytoryczny i wyczerpujący odpowiadał na wszystkie racjonalne 

obawy, jakie Komisji Europejskiej zgłaszały organizacje pozarządowe. Dzięki wymianie 

informacji, Komisja Europejska ma świadomość na temat wyzwań i zagrożeń, jakie stoją 

przed zarządzającymi obszarem Puszczy Białowieskiej i oczekuje na nowe plany urządzenia 

lasu dla Nadleśnictw: Białowieża, Browsk i Hajnówka. 

Konstruktywny dialog z Komisją Europejską dotyczył również kwestii legislacyjnych 

w zakresie relacji pomiędzy gospodarką leśną i ochroną gatunkową wynikającą z dyrektyw 

unijnych. Dialog Pełnomocnika i innych przedstawicieli Kierownictwa MKiŚ pozwolił 

osiągnąć kompromis w zakresie kierunku oczekiwanych zmian. 

Następnym krokiem działań Pełnomocnika w przedmiotowej sprawie było rozpoczęcie 

procesu legislacyjnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy 

o ochronie przyrody. Projekt ten był przede wszystkim rezultatem praktycznych analiz 

stosowania przepisów ww. aktów normatywnych i miał na celu wyeliminowanie 

zidentyfikowanych problemów, usprawnienie podejmowanych działań i wyjaśnienie 
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występujących wątpliwości. Ustawa stanowi również reakcję na wezwanie Komisji 

Europejskiej do usunięcia uchybienia nr 2018/2208 dotyczącego niezapewnienia 

odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony siedlisk leśnych oraz gatunków roślin 

i zwierząt.  

W ramach swojej pracy Pełnomocnik uczestniczył w wielu spotkaniach, podczas których 

omawiał zaproponowane zmiany legislacyjne, w tym przedstawiał projekt podczas 

posiedzeń komisji sejmowych i senackich. Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy 

o ochronie przyrody została uchwalona przez Sejm RP w listopadzie 2021 r. i weszła w życie 

13 lutego 2022 r. Wypracowane i obecnie obowiązujące przepisy, w tym delegacja ustawowa 

do wydania nowego rozporządzenia, są podstawą do rezygnacji Komisji Europejskiej 

ze skargi do TSUE w zakresie niezapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony 

siedlisk leśnych oraz gatunków roślin i zwierząt, zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory (Dz. Urz. UE. L Nr 206, str. 7, z późn.zm.), tzw. „dyrektywy siedliskowej”, oraz 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2009/147/WE z dnia 30 listopada 

2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE. L 2010 Nr 20, str. 7), 

tzw. „dyrektywy ptasiej”. 

W 2021 r. równolegle z projektem ustawy, Pełnomocnik pracował nad projektem nowego 

rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki 

w zakresie gospodarki leśnej. Wyniki tych prac zostaną przedstawione w 2022 r. 

c) Plan przeciwpożarowy dla obiektu światowego dziedzictwa UNESCO Puszcza 

Białowieska 

W 2021 r., dzięki zaangażowaniu Pełnomocnika, w sposób znaczący przyspieszyły prace nad 

kolejnymi krokami milowymi dotyczącymi opracowania „Planu przeciwpożarowego 

zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu 

Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest”. Powyższy plan przeciwpożarowy ma na celu 

utworzenie kompleksowego systemu ochrony przeciwpożarowej dla unikatowego obszaru 

leśnego Puszczy Białowieskiej. W związku z postępującymi zmianami klimatu 

i prognozowanym przez klimatologów w perspektywie najbliższych lat wystąpieniem 
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zjawiska suszy, przedsięwzięcie z zakresu planu przeciwpożarowego dla tak cennego 

obszaru nabiera szczególnego znaczenia. Potrzeba opracowania planu przeciwpożarowego 

wynika również z oczekiwań Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.  

W oparciu o decyzje Pełnomocnika w 2021 r. zakończono wielomiesięczny proces 

sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu 

przeciwpożarowego oraz przygotowano założenia do etapu konsultacji społecznych, które 

miały miejsce w styczniu 2022 r. 

d) Unijna strategia bioróżnorodności oraz nowa strategia leśna Unii Europejskiej  

Lasy odgrywają niezwykle ważną rolę, jeśli chodzi o różnorodność biologiczną, regulację 

klimatu i wód, dostarczanie pożywienia, leków i materiałów, pochłanianie i składowanie 

dwutlenku węgla, stabilizację gleby, uzdatnianie powietrza i wody. Stanowią one również 

naturalne miejsce, w którym można spędzać wolny czas i poznawać naturę. Lasy 

są kluczowe dla zapewnienia zrównoważonej gospodarki leśnej oraz przywrócenia 

i utrzymywania różnorodności biologicznej. 

Dlatego Pełnomocnik intensywnie zaangażował się w prace w zakresie realizacji 

postanowień unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i nowej strategii leśnej UE oraz 

w analizę skutków ich realizacji na leśnictwo i przemysł drzewny w Polsce.  

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, nadzorowane bezpośrednio przez 

Pełnomocnika, opracowało analizę skutków ww. strategii na leśnictwo w Polsce. 

Pełnomocnik na bieżąco monitoruje etapy prac w zakresie opracowania: unijnych 

wytycznych w zakresie leśnictwa bliższego naturze, zaleceń w zakresie zalesień, ponownego 

odnowienia i sadzenia drzew oraz definicji lasów pierwotnych i tzw. starych lasów oraz 

innych inicjatyw na poziomie unijnym, wynikających z ogłoszenia ww. strategii.  

e) Przekazywanie gruntów leśnych Skarbu Państwa we władanie Lasom Państwowym 

Wzorem lat ubiegłych Pełnomocnik Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa zwrócił 

się do wszystkich wojewodów o przekazywanie gruntów leśnych Skarbu Państwa 

we władanie Lasom Państwowym. Podstawą prawną takiego działania jest art. 74 ust. 3 
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ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275, z późn. zm.). Zgodnie 

z treścią przywołanego przepisu lasy i grunty przeznaczone do zalesienia, znajdujące                          

się w zasobach Państwowego Funduszu Ziemi, przeszły z dniem 1 stycznia 1992 r. (dzień 

wejścia w życie ustawy o lasach) w zarząd Lasów Państwowych. W 2022 roku mija 30 lat 

od dnia wejścia w życie ww. ustawy, niestety w dalszym ciągu wiele gruntów leśnych 

Skarbu Państwa nie zostało przekazanych we władanie Lasom Państwowym na podstawie 

wskazanych przepisów. Dzięki włączeniu się w przedmiotową sprawę przez Pełnomocnika 

Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa, wojewodowie coraz sprawniej wykonują działania 

zmierzające do przekazania tych gruntów w zarząd Lasów Państwowych. 

f) Opracowanie i procedowanie wniosków o dokonanie zamiany gruntów 

Pełnomocnik Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa, po wejściu w życie ustawy z dnia 

23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem 

gruntów leśnych (Dz. U. poz. 1623), podejmował czynności związane z realizacją przepisów 

ustawy, w szczególności: nadzorował opracowanie i procedowanie wniosków o dokonanie 

zamiany gruntów kierowanych przez Ministra Klimatu i Środowiska do Dyrekcji Generalnej 

Lasów Państwowych, nadzorował przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji stanowiącej 

załączniki do wniosku oraz uzyskanie akceptacji Ministra Rozwoju i Technologii i opinii 

sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W związku 

z powyższym brał udział w szeregu spotkań z udziałem przedstawicieli Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, władz Miasta Jaworzna oraz 

Miasta Stalowej Woli. Dokonanie zamiany gruntów w trybie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach, związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, ma na celu 

pozyskanie lokalizacji pod inwestycje uzasadnione potrzebami i celami polityki państwa, 

związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, 

elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz 

poprawie jakości powietrza, a także z potrzebami i celami strategicznej produkcji 

dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, innowacyjnej 

technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych. 
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g) Ocena sytuacji epidemicznej zagrożenia Thelazia spp. (telazjozy) u żubrów w Polsce 

Z inicjatywy Pełnomocnika włączono Polski Związek Łowiecki do udziału 

w przedsięwzięciu pn. „Ocena sytuacji epidemicznej zagrożenia Thelazia spp. (telazjozy) 

u żubrów w Polsce”. W związku z powyższym ww. program badawczy został rozszerzony 

o inne gatunki zwierząt podatne na zarażenie telazjozą, a próbki do badań będą dostarczali 

członkowie Polskiego Związku Łowieckiego. Telazjoza jest groźną chorobą zakaźną, która 

obecnie zagraża bieszczadzkiej populacji żubrów. Brak działań prewencyjnych                                    

w tym zakresie może doprowadzić w krótkim czasie do wyginięcia całej bieszczadzkiej 

populacji żubrów. 

h) Szacowanie szkód łowieckich na obszarze objętym stanem wyjątkowym 

Pełnomocnik zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji o podjęcie działań, które umożliwią myśliwym realizowanie na obszarze 

objętym stanem wyjątkowym ustawowych zadań m.in. w zakresie możliwości szacowania 

szkód łowieckich i wypłaty należnych z tego tytułu odszkodowań. Przedstawione 

w odpowiedzi na przedmiotowy wniosek stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji umożliwiło myśliwym szacowanie szkód łowieckich na obszarze objętym 

stanem wyjątkowym i zabezpieczyło prawa rolników do uzyskania należnego 

odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta 

łowne.  

i) Monitorowanie przebiegu procesu dokonywania przez sejmiki województw nowego 

podziału województw na obwody łowieckie  

Pełnomocnik monitorował przebieg procesu dokonywania przez sejmiki województw 

nowego podziału województw na obwody łowieckie w celu podjęcia ewentualnych działań, 

zapobiegających negatywnym konsekwencjom niedokonania podziału województw 

na obwody łowieckie i braku możliwości prowadzenia na terytorium Polski gospodarki 

łowieckiej oraz zwalczenia wirusa afrykańskiego pomoru świń. Najpóźniej podziału 

województwa na obwody łowieckie dokonał sejmik województwa mazowieckiego. 
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j) Uczestniczenie w komisjach sejmowych i senackich 

W celu wyrażenia opinii w rozpatrywanych sprawach w zakresie leśnictwa, ochrony lasów 

i gruntów leśnych oraz łowiectwa, Pełnomocnik uczestniczył w pracach komisji sejmowych 

i senackich, przede wszystkim: 

− Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; 

− Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych; 

− Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

− Komisji do Spraw Unii Europejskiej; 

− Komisji Środowiska; 

− Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu. 

Podczas obrad ww. komisji poruszana była sprawa kontroli szacowania szkód łowieckich 

oraz wypłacania odszkodowań za straty wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta 

łowne. Istotny temat stanowiła treść aneksów do planu urządzenia lasu na lata 2012-2021 

dla Nadleśnictwa Białowieża i Nadleśnictwa Browsk, położonych na terenie Puszczy 

Białowieskiej oraz założeń i harmonogramu utworzenia aneksu dla Nadleśnictwa Hajnówka. 

Ważnym zagadnieniem były także kwestie wdrażania planów adaptacji zasad gospodarki 

leśnej w kontekście nowej strategii leśnej oraz Europejskiej Strategii Bioróżnorodności 

do 2030 r. Dyskutowano również na temat stanu realizacji Krajowego programu zwiększania 

lesistości, planu wdrożenia nowej polityki bioróżnorodności oraz nowej polityki leśnej 

UE w gospodarce leśnej oraz statusu procedur naruszeniowych i skargi KE do TSUE z 2020 

r. związanych z gospodarką leśną. 

Komisje zajmowały się kwestią wykonania planu polowań za 2020 r., w tym odstrzału 

dzików z podziałem na województwa, planu polowań na 2021 r. oraz podejmowanych 

działań zmierzających do zapewnienia realizacji przez Polski Związek Łowiecki odstrzału 

sanitarnego. Dyskusja na temat możliwości zmian w ustawie -  Prawo łowieckie i w ustawie 

o ochronie przyrody koncentrowała się przede wszystkim na problemie szacowania strat 

wyrządzonych przez zwierzynę łowną i ptactwo chronione. Istotną kwestią był także 

monitoring zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń. 
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Komisje, w pracach których brał udział Pełnomocnik, pracowały także nad ustawą 

o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, 

która umożliwiła zamianę takich gruntów na potrzeby i cele związane ze wspieraniem 

rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących w szczególności energii, elektromobilności 

czy transportu. 

Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa w 2021 r. uczestniczył w 16 posiedzeniach 

komisji sejmowych i 10 posiedzeniach komisji senackich. 

2. Monitorowanie funkcjonowania szkół leśnych. 

a) Wizyty w szkołach leśnych 

Pełnomocnik w 2021 r. odwiedzał szkoły leśne prowadzone przez ministra właściwego 

do spraw środowiska, zapoznał się ze specyfiką kształcenia w tych szkołach, stanem 

zatrudnienia kadry pedagogicznej i pracowników administracji i obsługi, liczbą oddziałów 

i uczniów oraz funkcjonowaniem tych szkół w sytuacji pandemii COVID-19.  

b) Działania w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska jako organu prowadzącego szkoły 

leśne 

W 2021 r. Pełnomocnik w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska, jako organu 

prowadzącego szkoły leśne i sprawującego nad nimi nadzór pedagogiczny, nadał 

nauczycielom szkół leśnych stopień nauczyciela mianowanego (9 nauczycieli) i nauczyciela 

dyplomowanego (5 nauczycieli). 

W imieniu Ministra Klimatu i Środowiska, jako organu prowadzącego, Pełnomocnik 

powierzył w 2021 r. stanowisko dyrektora w czterech szkołach leśnych – w Zespole Szkół 

Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju, w Technikum Leśnym w Miliczu im. prof. 

Władysława Jedlińskiego i w Technikum Leśnym w Warcinie im. prof. Stanisława 

Sokołowskiego w wyniku rozstrzygnięcia konkursu oraz w Zespole Szkół Leśnych 

i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku w trybie artykułu 63 ust. 12 ustawy 

z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.). 
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W sierpniu, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, Pełnomocnik spotkał 

się z dyrektorami wszystkich szkół leśnych prowadzonych przez Ministra Klimatu 

i Środowiska. Podczas spotkania zostały omówione kwestie związane z organizacją roku 

szkolnego 2021/2022 i sytuacją finansową szkół. Dyrektorzy szkół podczas spotkania 

poruszyli najważniejsze problemy, z jakimi muszą się mierzyć w swojej codziennej pracy, 

zarówno te związane z pełnieniem przez nich nadzoru pedagogicznego, jak i te związane 

z zarządzaniem mieniem szkół. 

c) Wsparcie szkół leśnych 

Pełnomocnik aktywnie wspierał udział Zespołu Trębaczy Myśliwskich Zespołu Szkół 

Leśnych w Goraju podczas światowej wystawy łowieckiej „One With Nature 2021”, która 

odbyła się na przełomie września i października 2021 r. w Budapeszcie. 

Z inicjatywy Pełnomocnika w szkołach leśnych, prowadzonych przez Ministra Klimatu 

i Środowiska wypłacane są uczniom stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. 

Środki na wypłatę tych stypendiów przekazuje Minister Klimatu i Środowiska jako organ 

prowadzący. Inicjatywa Pełnomocnika była odpowiedzią na postulaty dyrektorów szkół 

leśnych, którzy wskazywali, że ustanowienie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia 

sportowe podniesie atrakcyjność kształcenia w tych szkołach. Podejmując działania, których 

celem było ustanowienie stypendiów dla uczniów szkół leśnych i przekazywanie środków 

na wypłatę tych stypendiów, Pełnomocnik przyczynił się do podniesienia prestiżu 

kształcenia w szkołach leśnych prowadzonych przez Ministra Klimatu i Środowiska. 

Jednocześnie, działania Pełnomocnika przyczyniły się do promowania najlepszych uczniów 

tych szkół zarówno wśród społeczności szkolnej, jak i w środowisku lokalnym.  
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3. Monitorowanie spraw dotyczących finansowania leśnictwa, monitorowanie 

działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe, Instytut Badawczy Leśnictwa, Biuro Nasiennictwa Leśnego, Biuro 

Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Warszawie i Polski Związek 

Łowiecki oraz inne podmioty. 

a) Ustawa budżetowa 

Pełnomocnik, w dniu 27 października 2021 r. uczestniczył w posiedzeniu Komisji Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, którego tematem było rozpatrzenie 

i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej 

na 2022 r.  

W wyniku działań Pełnomocnika, w projekcie ww. ustawy na 2022 r. zaplanowano dochody 

w łącznej wysokości 7.666 tys. zł. Z kolei wydatki budżetowe zaplanowano w łącznej 

wysokości 67.793 zł., które przeznaczone będą głównie na pokrycie bieżącej działalności 

Biura Nasiennictwa Leśnego oraz 11 szkół leśnych nadzorowanych przez ministra 

właściwego ds. środowiska.  

Ponadto, na podstawie art. 54 ustawy o lasach, w budżecie uwzględniono wydatki 

w wysokości 1.050 tys., z przeznaczeniem na  dotację celową w ramach zadań zleconych 

PGL Lasy Państwowe. Dotacja ta zostanie przeznaczona na sporządzanie planów zalesień 

gruntów prywatnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz na pełnienie 

zadań związanych z realizacją programów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych. 

Projekt ustawy budżetowej przyjęto bez uwag. 

b) Monitorowanie działań Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

(PGL LP) 

Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa uczestniczył w: 

− spotkaniach z kierownictwem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, w trakcie 

których omawiano bieżące sprawy z zakresu funkcjonowania PGL LP, wymieniano 
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informacje o podejmowanych działaniach, poruszano sprawy bieżących problemów 

w realizacji działań  oraz inne istotne kwestie dotyczące leśnictwa i łowiectwa, 

− działaniach zmierzających do wdrożenia Koncepcji organizacji lotniczej ochrony lasów oraz 

lotniczej ochrony przeciwpożarowej. Zaproponowana przez Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Koncepcja jest zbieżna z wyrażanymi przez PGL Lasy 

Państwowe postulatami oraz propozycjami działań, służących zapewnieniu właściwego 

zabezpieczenia zasobów naturalnych kraju oraz ograniczenia skutków pożarów, 

− udzielaniu odpowiedzi na interpelacje, zapytania i interwencje poselskie oraz 

oświadczenia i interwencje senatorskie dotyczące działań PGL Lasy Państwowe. 

W 2021 r.  udzielono odpowiedzi na: 

▪ 110 interpelacji, 

▪ 42 zapytania poselskie, 

▪ 35 interwencji poselskich, 

▪ 11 oświadczeń senatorskich, 

▪ 9 interwencji senatorskich, 

− monitorowaniu kwestii współpracy Lasów Państwowych z jednostkami Wojska 

Polskiego oraz Straży Granicznej, związane z zabezpieczeniem polsko-białoruskiej 

granicy państwowej przed nielegalną migracją. 

Jednym z najistotniejszych działań Pełnomocnika z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej 

jest zatwierdzanie planów urządzenia lasu oraz uproszczonych planów urządzenia lasu.  

W 2021 roku Pełnomocnik w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska zatwierdził 78 planów 

urządzenia lasu dla lasów Skarbu Państwa, w tym:  

− 43 plany urządzenia lasu dla nadleśnictw PGL Lasy Państwowe. Plany te określają 

szczegółowy sposób prowadzenia działań z zakresu trwale zrównoważonej 

i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej na powierzchni blisko 775 tys. ha gruntów 

zarządzanych przez nadleśnictwa; 
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− 35 pozostałych planów urządzenia lasu dla lasów Skarbu Państwa,                                                    

w tym 6 uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów wchodzących w skład 

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWR SP). Sposób prowadzenia działań 

z zakresu trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w przypadku tych 

planów obejmuje ok. 3,5 tys. gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu, 

użytkowaniu wieczystym lub zarządzie osób fizycznych lub prawnych, w tym lasów 

wchodzących w skład ZWR SP. 

W zatwierdzonych ww. 78 planach zaprojektowano, poza obligatoryjnymi etatami użytków 

rębnych i przedrębnych, zalesienia oraz odnowienia na powierzchni ok. 79 tys. ha, oraz 

pielęgnację lasów na powierzchni ok. 492 tys. ha.  

Ponadto Pełnomocnik Rządu w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska zatwierdził 

22 aneksy do już istniejących planów urządzenia lasu (w tym aneksy do planów urządzenia 

lasu dla Nadleśnictw Browsk i Białowieża). 

Jednocześnie w 2021 roku zweryfikowano zgodnie z kryteriami i aktualnym stanem 

powierzchnię i lokalizację lasów ochronnych w 15 nadleśnictwach – w tej sprawie 

Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa wydawał decyzje dot. uznania, bądź 

pozbawienia statusu lasów ochronnych. 

c) Monitorowanie działań podejmowanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa, Biuro 

Nasiennictwa Leśnego, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą 

w Warszawie 

Pełnomocnik Rządu, w ramach wykonywania czynności nadzoru nad Instytutem 

Badawczym Leśnictwa (IBL), który jest jednostką naukową realizującą prace badawcze 

i ekspertyzy z zakresu leśnictwa: 

− uczestniczył w spotkaniach z kierownictwem IBL, podczas których poruszano bieżące 

sprawy z zakresu działania Instytutu oraz dokonywano wymiany informacji; 

− zatwierdził roczne sprawozdanie finansowe IBL i dokonał podziału wypracowanego 

w 2020 r. zysku; 
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− powołał 18 osób wyróżniających się wiedzą leśną i praktycznym dorobkiem z zakresu 

leśnictwa do składu Rady Naukowej IBL na kadencję 2021-2025; 

− dokonał akceptacji firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego Instytutu Badawczego Leśnictwa za rok 2021 i 2022. 

Pełnomocnik Rządu, w ramach monitorowania działań Biura Urządzania Lasu i Geodezji 

Leśnej, analizował zarządzenia i decyzje podejmowane przez dyrektora przedsiębiorstwa, 

pod względem ich zgodności z przepisami prawa. 

Biuro Nasiennictwa Leśnego (BNL) jest jednostką organizacyjną prowadzącą w imieniu 

ministra właściwego do spraw środowiska całość spraw obrotu leśnym materiałem 

rozmnożeniowym. Pełnomocnik Rządu, w ramach wykonywania czynności nadzoru nad 

Biurem Nasiennictwa Leśnego, m.in. upoważnił 19 pracowników regionalnych dyrekcji 

Lasów Państwowych do wykonywania czynności związanych z mieszaniem leśnego 

materiału rozmnożeniowego, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym 

materiale rozmnożeniowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1097). Pełnomocnik, podejmował również 

działania dotyczące zwiększenia wydatków ponoszonych przez budżet państwa 

na funkcjonowanie BNL, a także podjął niezbędne kroki mające na celu obsadzenie 

długotrwałego wakatu zastępcy dyrektora Biura. Działania Pełnomocnika przyczyniły 

się do wprowadzenia usprawnień zarządczych. 

d) Monitorowanie działań podejmowanych przez Polski Związek Łowiecki 

Z inicjatywy Pełnomocnika odbywały się spotkania z Naczelną Radą Łowiecką oraz 

łowczymi okręgowymi, w trakcie których omawiane były aktualne problemy dotyczące 

łowiectwa. Pełnomocnik brał również udział w posiedzeniach Naczelnej Rady Łowieckiej. 

Na wniosek Pełnomocnika, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Polski 

Związek Łowiecki, pozyskiwały i przekazywały cotygodniowo Pełnomocnikowi dane 

dotyczące dodatkowego punktowego odstrzału sanitarnego dzików, prowadzonego 

na obszarze 7 powiatów, w których utrzymywana jest największa liczba świń (piotrkowskim 

w woj. łódzkim, żuromińskim w woj. mazowieckim, gostynińskim w woj. wielkopolskim, 

nowomiejskim w woj. warmińsko – mazurskim, iławskim w woj. warmińsko – mazurskim, 

człuchowskim w woj. pomorskim oraz żnińskim w woj. kujawsko-pomorskim). Powyższe 
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działanie umożliwiło Pełnomocnikowi bieżącą analizę danych dotyczących pozyskania 

dzików i zaangażowania myśliwych w realizowanie tych odstrzałów oraz przekazywanie 

cotygodniowych raportów do Głównego Lekarza Weterynarii.  

Z inicjatywy Pełnomocnika dokonywane były szczegółowe, comiesięczne analizy 

przekazywane, przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Polski 

Związek Łowiecki, danych w zakresie pozyskania dzików pod kątem możliwości podjęcia 

działań mających na celu zwiększenie efektywności prowadzonych odstrzałów.  

4. Opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów 

prawnych, mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa w zakresie 

leśnictwa, ochrony lasów i gruntów leśnych oraz łowiectwa, 

przygotowywanych przez organy administracji rządowej. 

a) Współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

W 2021 roku Pełnomocnik Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa współpracował 

z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wypracowania możliwie najlepszych 

rozwiązań dotyczących wparcia leśnictwa w ramach opracowywanego Planu Strategicznego 

dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Jeżeli proponowany zakres wsparcia wejdzie 

w życie zgodnie z wypracowanym projektem, to właściciele lasów prywatnych będą mogli 

niebawem korzystać z pomocy w formie, która stanowi rozbudowaną kontynuację 

rozwiązań funkcjonujących już obecnie (w tym dotyczących wsparcia na zalesienia 

i inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska). 

Dzięki zróżnicowanym możliwościom dotyczącym kierunku inwestycji, beneficjent będzie 

mógł dostosować formę działania do aktualnych potrzeb i możliwości swojego 

gospodarstwa leśnego. Dodatkowo, Pełnomocnik nadzorował prace nad przygotowaniem 

wspólnie z Głównym Inspektoratem Weterynarii algorytmu do obliczania wiosennego 

zagęszczenia dzików, stanowiącego podstawę do planowania łowieckiego. 

b) Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

Podjęto działania mające na celu nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

w ramach których zorganizowano liczne spotkania z jednostkami podległymi, a celem było 
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wypracowanie spójnych i skutecznych w ochronie gruntów leśnych przepisów. 

Po wewnętrznych uzgodnieniach projekt prac zostanie przedstawiony Ministrowi Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, jako współodpowiedzialnemu za wykonywanie przepisów ustawy. Celem 

projektowanej nowelizacji jest większe zabezpieczenie mienia Skarbu Państwa. Jednocześnie, 

z projektem nowelizacji ustawy podejmowane były działania związane z opracowaniem 

nowych rozporządzeń dotyczących między innymi: załączników do wniosku o wyrażenie 

zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne oraz załączników 

do wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Ponadto w toku prac stwierdzono, 

iż nowelizacją należy objąć rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. 

w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (Dz. U. poz. 905). 

5. Przedstawianie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów 

rządowych wynikających z zakresu zadań Pełnomocnika. 

a) Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym 

przeznaczeniem gruntów leśnych (Dz. U. poz. 1623) 

Pełnomocnik do Spraw Leśnictwa i Łowiectwa uczestniczył w procesie legislacyjnym 

związanym z wprowadzeniem do systemu prawnego rozwiązań pozwalających 

na wykorzystanie gruntów leśnych jako lokalizacji ściśle określonych, strategicznych 

inwestycji. W trakcie procesu legislacyjnego Pełnomocnik reprezentował stanowisko Rządu 

podczas obrad plenarnych Sejmu RP i Senatu RP, a także posiedzeń sejmowych i senackich 

komisji. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem 

gruntów leśnych weszła w życie w dniu 21 września 2021 r. 

Ustawa ma na celu rozwiązanie problemów z pozyskaniem lokalizacji dla inwestycji 

uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa, związanej ze wspieraniem rozwoju 

i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących 

upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza albo uzasadnionych 

potrzebami strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii 

elektronicznych i procesorów, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji 

oraz przemysłu tworzyw sztucznych. 
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Ustawa umożliwia – w okresie 2 lat od dnia jej wejścia w życie – dokonywanie zamiany 

lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, położonych w Jaworznie i Stalowej 

Woli, oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących, na inne lasy, grunty 

lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej, w celu 

pozyskania lokalizacji pod określony w ustawie rodzaj inwestycji.  

Z uwagi na szczególny charakter gruntów mających podlegać zamianie, ustawa przewiduje 

szereg mechanizmów mających na celu ograniczenie możliwości dokonywania zamiany 

lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa w przypadkach konieczności 

zapewnienia lokalizacji dla określonych inwestycji. Jednym z nich jest wspomniana już 

czasowość obowiązywania przepisów stwarzających możliwość dokonywania takiej 

zamiany oraz ścisłe określenie inwestycji pod lokalizację, których zamiana może być 

dokonana. Kolejne to: 

1) wskazanie, że przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości w celu 

lokalizacji inwestycji będą mogły być tylko i wyłącznie lasy, grunty i inne nieruchomości 

Skarbu Państwa pozostające w zarządzie PGL LP określone w załączniku do ustawy 

stanowiącym wykaz konkretnych działek ewidencyjnych w  Jaworznie i w Stalowej 

Woli;  

2) wyłączenie z możliwości dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości 

pozostających w zarządzie PGL LP stanowiących obszary objęte następującymi formami 

ochrony przyrody: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 

chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000; 

3) wprowadzenie zastrzeżenia, że w wyniku zamiany podyktowanej potrzebami 

zapewnienia lokalizacji dla określonych inwestycji, PGL LP będzie otrzymywało 

w zarząd jedynie lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie 

gospodarki leśnej; 

4) ograniczenie katalogu podmiotów, z którymi będzie mogła być dokonana zamiana 

do państwowych osób prawnych, osób prawnych, w których Skarb Państwa posiada 

większość akcji oraz jednostek samorządu terytorialnego; 
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5) wprowadzenie wymogu uzyskania opinii komisji sejmowej właściwej do spraw 

leśnictwa i gospodarki leśnej w zakresie dotyczącym dokonania zamiany, a także 

przeniesienia własności nieruchomości; 

6) wprowadzenie rozwiązań zabezpieczających interesy Skarbu Państwa w przypadku, 

gdyby dana inwestycja, pod lokalizację której dokonano zamiany gruntów, nie została 

zrealizowana w terminie 10 lat od dnia dokonania zamiany, tj. roszczenie o zwrot 

nieruchomości będących przedmiotem zamiany albo roszczenie o zapłatę różnicy 

między wartością nieruchomości będących przedmiotem zamiany.  

Zamiany dokonywanej w celu pozyskania lokalizacji pod inwestycje dokonuje Dyrektor 

Generalny Lasów Państwowych na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, 

złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem 

właściwym do spraw gospodarki, po zasięgnięcia opinii komisji sejmowej właściwej 

do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej. 

Zamiana, dokonywana w oparciu o przepisy omawianej ustawy, ma uwzględniać kryterium 

wielkości powierzchni zamienianych nieruchomości, po ich wycenie przez osoby, 

posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości, bez obowiązku dokonywania 

dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości. 

PGL LP zarządzające przed zamianą lasami, gruntami i innymi nieruchomościami będącymi 

przedmiotem tej zamiany, będzie obowiązane do dokonania nieodpłatnie wycinki drzew 

i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie ustalonym w odrębnym porozumieniu 

zawartym między PGL LP a podmiotem, z którym została dokonana ta zamiana. 

Zastrzeżono przy tym, że drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów, staje 

się nieodpłatnie własnością PGL LP. 

b) Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 1703) 

Informacje dotyczące ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o lasach oraz 

ustawy o ochronie przyrody zostały szczegółowo przedstawione na str. 14 niniejszego 

Sprawozdania. 
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c) Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie 

trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich 

oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców 

Pełnomocnik nadzorował prace nad rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 

18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę 

obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców (Dz. U. poz. 

139). Celem przedmiotowego rozporządzenia jest zapewnienie możliwości dzierżawy 

obwodów łowieckich tym dzierżawcom, którzy dają najwyższe gwarancje właściwego 

realizowania przez nich ustawowo nałożonych zadań. Określone w rozporządzeniu kryteria 

oceny wnioskodawców zostały ustalone w taki sposób, aby możliwym było dokonanie 

kompleksowej, rzetelnej i pozbawionej uznaniowości oceny wnioskodawców. 

Rozporządzenie będzie stosowane w toku wydzierżawiania obwodów łowieckich 

po dokonaniu nowego podziału województw na obwody łowieckie. 

d) Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne 

Pełnomocnik nadzorował prace nad rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 

24 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań 

na zwierzęta łowne (Dz. U. poz. 1244). Celem przedmiotowego rozporządzenia 

jest dostosowanie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów 

określających okresy polowań na krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice oraz łyski 

do przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 

30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa w zakresie określenia okresów 

polowań do zdefiniowanych na podstawie badań naukowych terminów rozpoczęcia 

i zakończenia sezonu lęgowego ww. gatunków dzikiego ptactwa. 

e) Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie 

egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody 

Pełnomocnik nadzorował prace nad rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 

16 lipca 2021 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad 

ochrony przyrody (Dz. U. poz. 1336). Przedmiotowe rozporządzenie było poprzedzone 
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rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie egzaminu 

ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody (Dz. U. poz. 230), 

które utraciło moc obowiązującą z dniem 4 maja 2020 r. zgodnie z art. 164 pkt 2 ustawy 

z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. poz. 730). Celem wydania 

przedmiotowego rozporządzenia jest zapewnienie możliwości nabywania uprawnień 

do prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu łowiectwa polegającej na świadczeniu 

usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz polowania za granicą. 

f) Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 20201 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych 

do ich noszenia 

Wydanie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób 

uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. poz. 2451) wynikało z konieczności wprowadzenia 

niewielkich, ale istotnych zmian w niektórych sortach mundurowych w celu ograniczenia 

potencjalnych strat spowodowanych uruchomieniem produkcji sortów mundurów 

niespełniających wymagań użytkowników, a także uporządkowania kwestii umieszczania 

naszywek i oznaczeń na poszczególnych elementach munduru oraz wprowadzenia wspólnej 

naszywki „Lasy Państwowe”. 

6. Promowanie leśnictwa i łowiectwa. 

Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa w roku 2021 podjął szereg inicjatyw 

promujących polskie leśnictwo i łowiectwo. Wszelka aktywność w tej dziedzinie cieszyła 

się dużym zainteresowaniem społeczeństwa. Zorganizowane akcje miały na celu przybliżyć 

pracę leśników i myśliwych, którzy troszczą się o nasze dziedzictwo naturalne. Nadrzędnym 

celem podjętych przedsięwzięć było podniesienie świadomości ekologicznej wśród Polaków 
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oraz kształtowanie zachowań prośrodowiskowych, zmierzających do zachowania trwałej 

wielofunkcyjności lasów.  
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Pełnomocnik brał udział w wielu debatach oraz udzielał wywiadów o wyzwaniach stojących 

przed polskimi lasami i łowiectwem. 

„Nadrzędnym celem polityki leśnej państwa jest wyznaczenie kompleksu działań kształtujących 

stosunek człowieka do lasu, zmierzających do zachowania trwałej wielofunkcyjności lasów”. 
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Pełnomocnik zainaugurował ogólnopolskie akcje oddawania krwi „Leśne osocze, leśna 

krew" oraz „Choinka dla życia” . Solidaryzując się z chorymi, wspólnie z leśnikami zachęcał, 

aby przekazywać bezcenny lek życia!  
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W ciągu 2021 roku Pełnomocnik wziął udział w licznych konferencjach. 

➢ Konferencja ministerialna nt. Ochrony Lasów w Europie 

 
➢ „Forum Samorządowe Pomorza Zachodniego” w Szczecinie. 
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➢ CYBERSEC Forum 2021 w Krynicy-Zdrój w panelu dotyczącym najnowszych 

technologii w gospodarce leśnej 

 

➢ Kongres 590 
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➢ Konferencja „Europejski Zielony Ład” w Toruniu  

 

➢ Międzynarodowa konferencja na temat strategii bioróżnorodności 2030 

 
  



 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA 

Strona 38 | 

Pełnomocnik uroczyście podpisał aneksy do planów urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 

Białowieża oraz Nadleśnictwa Browsk. 

 
Pełnomocnik spotykał się ze związkami, omawiał bieżące problemy i wyzwania stojące 

przed współczesnym leśnictwem wobec zachodzących zmian w Polsce i na świecie.  
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Wspólnie z Prezydentem Andrzejem Dudą, Pełnomocnik zainaugurował ogólnopolską akcję 

„Łączą Nas Drzewa”. Samorządowcy oraz lokalne społeczności zaangażowały                                   

się w sadzenie nowych pokoleń drzew i pracę na rzecz środowiska naturalnego. 
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W Światowy Dzień Ziemi, Pełnomocnik wspólnie z młodzieżą podjął ważną inicjatywę 

proekologiczną. Zachęcał do troszczenia się o polskie lasy.  
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Pełnomocnik zainaugurował akcję „Zanocuj w Lesie”. To inicjatywa dzięki której wszyscy 

miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą zanocować w lesie w wyznaczonym przez 

nadleśnictwo miejscu. 
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ŁĄCZĄ NAS DRZEWA 

Ponad 10 tys. przejechanych kilometrów i tysiące zasadzonych drzew. Pełnomocnik wziął 

udział w sadzeniu drzew we wszystkich regionalnych dyrekcjach lasów państwowych 

podczas akcji „Łączą nas Drzewa”. W przedsięwzięcie włączyli się parlamentarzyści, 

samorządowcy  i lokalne społeczności. 

Inicjatywa sadzenia drzew była znakomitą okazją do zapoznania się z codzienną pracą 

leśników. 
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Pełnomocnik podejmował rozmowy z ministrami Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii i Rumuni. 

Tematem było leśnictwo i gospodarka leśna w Unii Europejskiej w świetle Europejskiego 

Zielonego Ładu.  
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Pełnomocnik odwiedził szkoły leśne: 

➢ Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku 

 

➢ Technikum Leśne w Miliczu  
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Pełnomocnik zainaugurował program „Leśna Szkoła z Klimatem” przy współpracy 

Ministerstwa Edukacji i Nauki. To niezwykle ważna inicjatywa mająca podnieść poziom 

nauczania leśnego i ekologicznego w placówkach oświatowych. 
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Pełnomocnik włączył się w akcję #SprzątaMY pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja 

Dudy organizowaną wspólnie z Lasami Państwowymi. 

 

 
  

https://www.facebook.com/hashtag/sprz%C4%85tamy?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWOgM-W9gXKDA1m7fcQMgatN12mBwFHjCswK9pFunamhH-VHvIZeAQAtQd3umIeN9_oxS3T3EzCS4Gj75VFsJJ3vEDHmXu-2s4PuWvvMhLYGAKpuVgZwj9Wd6R33L0-j-X9wHN5l4T4NZ5ZcadzPIIA&__tn__=*NK-R
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Pełnomocnik promował wiele cennych inicjatyw prośrodowiskowych m.in. Światowy Dzień 

Pszczół. 

 
  



 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA 

Strona 51 | 

Pełnomocnik rozmawiał z przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego o wyzwaniach 

i problemach związanych z ASF. 
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Pełnomocnik dbał o przekazywanie prawdy historycznej młodszemu pokoleniu, zaznaczając 

ważną rolę leśników w zrywach niepodległościowych. 

Las był ich życiem, 

Miejscem ofiary krwi. 

W ciszy leśnej spoczywają. 
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Pełnomocnik wziął udział w XXV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Leśników na Jasną Górę.  

Liczne grono leśników i miłośników naszych polskich lasów udało się do Częstochowy, 

by oddać Matce Boskiej Częstochowskiej wszystkie ważne dla środowiska sprawy. 
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Pełnomocnik spotkał się w Komisji Europejskiej z Komisarzem Januszem Wojciechowskim. 

Tematem rozmów były  zmiany w polityce UE niosące zagrożenie dla polskich lasów.  
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Pełnomocnik uczestniczył w wydarzeniach promujących budownictwo drewniane –  

ekologiczne i przyjazne dla środowiska. 
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Pełnomocnik koordynował przygotowania do udziału Polski w Światowej Wystawie 

Łowieckiej „One With Nature 2021”, która odbyła się w dniach 25 września – 

15 października br. w Budapeszcie. Było to największe na świecie wydarzenie tego rodzaju 

od 1971 r., którego organizatorem był Rząd Węgier. Polska była jednym z państw, które 

w trakcie wystawy zaprezentowało swój dorobek w dziedzinach tradycji i kultury łowieckiej 

oraz działań podejmowanych na rzecz ochrony przyrody i zagrożonych gatunków. Polski 

pawilon cieszył się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających i uznaniem ze strony 

organizatorów Wystawy. W odróżnieniu od pozostałych Państw biorących udział 

w Wystawie, które zaprezentowały jedynie swój dorobek w dziedzinie łowiectwa 

i trofeistyki – ograniczając swoje ekspozycje do ekspozycji trofeów łowieckich, Polska 

postawiła szczególny nacisk na prezentację działań podejmowanych na rzecz ochrony 

przyrody, w szczególności w zakresie ochrony zagrożonych gatunków zwierząt, edukację 

dzieci i młodzieży, a także promocję dziczyzny, jako źródło zdrowej i ekologicznej żywności. 

Polski pawilon był jedynym, gdzie przez cały okres trwania wystawy prowadzono zajęcia 

edukacyjne dla dzieci oraz umożliwiano odwiedzającym degustację polskiej dziczyzny. 
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Pełnomocnik, wspólnie z myśliwymi, z dumą i wielką satysfakcją prezentował dorobek 

polskiej kultury łowieckiej! 
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Pełnomocnik spotkał się z Ministrem Rolnictwa i Leśnictwa Republiki Słoweńskiej Jože 

Podgoršek w temacie zmian polityki UE wobec leśnictwa. 
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Pełnomocnik wspólnie z Prezydentem RP promował akcję #SadziMY zachęcając wszystkich 

Polaków do włączenia w inicjatywę sadzenia drzew.  

 

 
  

https://www.facebook.com/hashtag/sadzimy?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVzMO79C8EfOEPIWioTK66Q4M04YAIM2NBxgfvK2yAuxKO0v3Ej9IlUa37U80kxKlONcyZve_4U1g_FkQy5NLSORR7J_xILEt_i1yR8Bti3-YCZjb1RGweGIS60X_JxkPctozjaSiXjo0kpCH4zc8yl&__tn__=*NK-R
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Pełnomocnik promował polską kulturę łowiecką biorąc udział w obchodach Hubertusa . 
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Pełnomocnik zainicjował  porozumienie o współpracy między Lasami Państwowymi a Związkiem 

Ochotniczych Straży Pożarnych ZOSP RP w setną rocznicę powstania OSP. 

„Podtrzymanie długoletniej współpracy strażaków ochotników i leśników jest niezwykle ważne 

w ochronie naszego dziedzictwa przyrodniczego” 
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7. Współpraca międzynarodowa 

a) Zapewnienie koordynacji spraw dotyczących leśnictwa i zrównoważonej gospodarki 

leśnej w Unii Europejskiej na poziomie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii 

Europejskiej (SPRP). 

Pełnomocnik, poprzez swoje starania, doprowadził do podjęcia decyzji przez Radę 

Ministrów w sierpniu 2021 r. o konieczności przedstawienia kandydata do objęcia 

stanowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w obszarze 

zrównoważonej gospodarki leśnej oraz doprowadził do uruchomienia procedury 

oddelegowania przedstawiciela resortu klimatu i środowiska do pracy w SPRP. 

Wzmocnienie Przedstawicielstwa w zakresie spraw dotyczących leśnictwa zapewni 

skuteczne promowanie polskiego stanowiska oraz większy wpływ Polski na decyzje 

podejmowane na forum Unii Europejskiej w obszarach polityki klimatycznej, ochrony 

bioróżnorodności, czy też rolnictwa, które niosą określone skutki dla leśnictwa 

i zrównoważonej  gospodarki leśnej w Polsce. 

b)  Wzmocnienie aktywności Polski w dyskusjach dotyczących nowej Strategii leśnej 

UE do 2030 r. opublikowanej przez Komisję Europejską 16 lipca 2021 r.  

Pełnomocnik zainicjował krajową dyskusję na temat planowanej wówczas do przyjęcia przez 

Komisję Europejską nowej Strategii leśnej UE do 2030 r. oraz przyczynił się do uczestnictwa 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska w unijnych konsultacjach społecznych dotyczących 

Strategii. Doprowadził również do wyjątkowo szerokiego udziału w konsultacjach jednostek 

podległych Ministerstwu, przyczyniając się do silnego głosu Polski w dyskusji na temat 

spodziewanej Strategii. 

Pełnomocnik nadzorował zaangażowanie Ministerstwa w uzgadnianie treści wspólnej noty 

oraz przyłączenie się Polski do noty na temat Strategii leśnej zaprezentowanej w marcu 2021 

r. na Radzie UE ds. rolnictwa przez grupę państw (Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, 

Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Węgry). 

Pełnomocnik zainicjował pismo Ministra Klimatu i Środowiska RP wystosowane w czerwcu 

2021 r. do Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Pana Fransa Timmermansa 
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oraz do komisarzy ds. rolnictwa, rynku wewnętrznego, energii i środowiska, w którym 

zostały przedstawione oczekiwania Polski wobec przyszłej Strategii leśnej UE.  

Pełnomocnik nadzorował zaangażowanie Ministerstwa w uzgadnianie treści projektu 

wspólnego listu, a w efekcie w lipcu 2021 r. podpisał wspólny list ministrów 

odpowiedzialnych za lasy z następujących państw: Austria, Chorwacja, Czechy, Estonia, 

Finlandia, Niemcy, Węgry, Łotwa, Rumunia i Słowacja. List stanowił istotny głos grupy 

państw, w tym Polski, w sprawach dotyczących leśnictwa i zrównoważonej gospodarki 

leśnej oraz perspektyw przyszłej Strategii leśnej UE. 

Pełnomocnik zainicjował oraz wzmocnił kontakty Ministerstwa Klimatu i Środowiska 

z polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego w celu promowania stanowiska Rządu RP 

w sprawach dotyczących leśnictwa, w tym Strategii leśnej UE, organizując spotkanie 

w Brukseli w lipcu 2021 r.  

Pełnomocnik wzmocnił kontakty z Komisją Europejską ds. rolnictwa odpowiedzialną 

za problematykę leśnictwa w UE poprzez zainicjowanie spotkania we wrześniu 2021 r. 

z Komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim, podczas którego przedstawił 

kluczowe uwagi do Strategii leśnej UE, podkreślając jej możliwe negatywne skutki 

dla ważnego dla Polski i UE sektora leśno-drzewnego oraz dla rozwoju biogospodarki 

i zielonego wzrostu.  

Pełnomocnik w porozumieniu z właściwymi resortami oraz z uwzględnieniem opinii 

zgłoszonych podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych, koordynował 

i nadzorował przygotowanie oficjalnego, kompleksowego Stanowiska Rządu w sprawie 

opublikowanej nowej Strategii leśnej UE do 2030 r. Stanowisko Rządu odnoszące                             

się w sposób zasadniczy do zapisów Strategii, wskazujące również na wiele zagrożeń 

wynikających z dokumentu, zostało przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich 

18 października 2021 r. i stanowi podstawę dalszych prac krajowych dotyczących Strategii.  

Pełnomocnik w porozumieniu z właściwymi resortami oraz z uwzględnieniem opinii 

zgłoszonych podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych, koordynował 

i nadzorował przygotowanie oficjalnego, kompleksowego Stanowiska Rządu w sprawie 

rewizji rozporządzenia LULUCF, dotyczącego udziału sektora gruntów w bilansie emisji 
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i pochłaniania w ramach polityki klimatycznej, które zostało przyjęte przez Komitet 

do Spraw Europejskich 25 października 2021 r. 

c) Wykorzystanie istniejących form współpracy międzynarodowej do promowania 

polskiego stanowiska w sprawach dotyczących leśnictwa i zrównoważonej gospodarki 

leśnej.  

Pełnomocnik zainicjował, podczas polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, dyskusję 

na temat skutków unijnej Strategii na rzecz różnorodności biologicznej dla leśnictwa 

oraz oczekiwań wobec przyszłej unijnej Strategii leśnej, organizując w maju 2021r. spotkanie 

ministrów odpowiedzialnych za leśnictwo z Polski, Węgier, Słowacji, Czech oraz Bułgarii 

i Rumunii.  

W kwietniu 2021 r. wziął udział w 8. Konferencji Ministerialnej Forest Europe „Przyszłość, 

której chcemy: lasy, których potrzebujemy” podczas której zaprezentował stanowisko Polski 

dotyczące nowych ram strategicznych i powiązanych działań na rzecz zrównoważonej 

gospodarki leśnej w Europie w nadchodzącej czteroletniej kadencji. Ponadto zaprezentował 

stanowisko na temat adaptacji lasów do zmian klimatu oraz zrównoważonej gospodarki 

leśnej, jako wspólnej odpowiedzi na wizję zrównoważonego rozwoju. W imieniu Polski, 

podczas Konferencji, podpisał Deklarację Ministerialną „Przyszłość, której chcemy. Las, 

którego potrzebujemy” dotyczącą zrównoważonego rozwoju oraz Rezolucję Ministerialną 

„Adaptacja lasów europejskich do zmian klimatycznych”. 

8. Plan zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska 

Pełnomocnik zainicjował wznowienie prac nad przygotowaniem zintegrowanego planu 

zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska (Plan Zarządzania). 

Polska została zobowiązana przez Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO (UNESCO) 

do przygotowania Planu Zarządzania. Zgodnie z decyzją 43 COM 7B.14 z 2019 r., UNESCO 

wezwało Polskę do przygotowania w trybie priorytetowym ogólnego Planu Zarządzania 

dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest i przedłożenie projektu ogólnego 

Planu Zarządzania do Centrum Światowego Dziedzictwa do przeglądu przez International 

Union for Conservation of Nature (IUCN), przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.  
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W celu skoordynowania działań w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz w organach 

i jednostkach podległych Ministrowi i przez niego nadzorowanych, dotyczących realizacji 

ww. decyzji, został powołany Zespół do spraw Puszczy Białowieskiej (Zespół), którego 

Przewodniczącym został Pełnomocnik. Zespół odbył posiedzenia w dniach: 26 marca 2021 r. 

oraz 1 czerwca 2021 r. Podczas pierwszego posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie wykonania 

zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska, 

zgodnie z którą Zespół zarekomendował powierzenie wykonania zintegrowanego planu 

zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska Instytutowi 

Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ). IOŚ przyjął 

do realizacji projekt: "Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu 

Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska”.  

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Umowa pomiędzy IOŚ a NFOŚiGW została podpisana 

24 sierpnia 2021 r. w ramach programu priorytetowego 8.1 Wsparcie Ministra Klimatu 

i Środowiska w zakresie realizacji polityki klimatycznej i środowiskowej Część 1) 

Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych. Projekt ma na celu 

zachowanie dziedzictwa przyrody oraz ochronę różnorodności biologicznej dla przyszłych 

pokoleń. Plan Zarządzania ma określić sposoby zarządzania wynikające ze specyfiki 

obiektu, jakim jest Puszcza Białowieska. Plan będzie dokumentem, w którym zostaną 

zapisane uzgodnienia w sprawie sposobu zapewnienia właściwej ochrony, konserwacji, 

wykorzystania i prezentacji obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska. Projekt 

skierowany jest do ogółu społeczeństwa na terenie całego kraju. Prace nad projektem 

rozpoczęły się w lipcu 2021 r., przygotowany Plan Zarządzania IOŚ ma przekazać 

do Ministerstwa Klimatu i Środowiska do końca 2022 r. W 2021 r. wykonane zostały 

m.in. następujące prace: 

− zebrano dostępne materiały źródłowe; 

− przeanalizowano wydane przez UNESCO decyzje dotyczące Puszczy Białowieskiej; 

− zbudowano zespół projektowy; 

− przygotowano raport otwarcia; 

− opracowano analizę ryzyk dla planu; 

− wypracowano strategię komunikacji; 
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− zmapowano interesariuszy; 

− ustalono skład zespołu ekspertów (zewnętrznych); 

− ustalono skład Komitetu Sterującego. 

9. Działania w zakresie zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń 

(ASF) 

a) Strategia łowieckiego zarządzania populacją dzika w celu ograniczenia jej liczebności 

i zagęszczenia. 

Pełnomocnik nadzorował prace nad przekazaną do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi „Strategią łowieckiego zarządzania populacją dzika w celu ograniczenia jej liczebności 

i zagęszczenia” jako wkładu Ministerstwa Klimatu i Środowiska do dokumentu „Działania 

w zakresie zwalczania ASF u dzików”, opracowywanego przez Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Celem przygotowania tego dokumentu jest realizacja zaleceń zawartych 

w „Strategicznym podejściu do zarządzania afrykańskim pomorem świń dla UE” 

określonych w dokumencie roboczym Komisji Europejskiej SANTE/7113/2015 – wer. 12. 

b) Działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych 

zwierząt. 

Staraniami Pełnomocnika umożliwiono członkom Polskiego Związku Łowieckiego 

i leśnikom podejmowanie, w czasie ograniczeń związanych z epidemią Covid-19, działań 

mających na  celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, 

w szczególności afrykańskiego pomoru świń. W skutek ww. inicjatywy możliwym stało 

się prowadzenie zorganizowanych akcji poszukiwania padłych dzików, czy też budowa 

urządzeń, mających na celu zatrzymanie migracji zwierzyny z terenów występowania ASF. 

c) Organizacja posiedzeń Grupy roboczej ds. monitorowania i zwalczania afrykańskiego 

pomoru świń u dzików. 

W 2021 r. pod przewodnictwem Pełnomocnika odbyły się dwa posiedzenia Grupy roboczej 

ds. monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików. Przedmiotem 

posiedzeń były m.in. zagadnienia dotyczące analizy pozyskania dzików oraz stanu populacji 
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dzików w kontekście ubiegłych lat, omówienie problematyki związanej z liczbą dzików 

przeznaczonych do odstrzału sanitarnego, omówienie możliwości wprowadzenia 

ograniczenia zasiewów kukurydzy oraz ustalenia zasad prowadzenia upraw roślinnych 

na obszarach objętych restrykcjami w związku z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń, 

przedstawienie założeń projektu badawczego Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej 

Akademii Nauk  pt.: „Monitoring liczebności populacji dzika w obszarach zagrożonych 

ASF” opartego na teledetekcji lotniczej niskiego pułapu, omówienie aktualnego stanu badań 

nad szczepionką przeciwko ASF, przedstawienie propozycji włączenia planu odstrzału 

sanitarnego do odstrzału planowego. 

d) Spadek liczebności i zagęszczenia populacji dzików. 

W łowieckim roku gospodarczym 2020/2021, w porównaniu do łowieckiego roku 

gospodarczego 2019/2020, pozyskanie dzików spadło o 8,22 %, przy jednoczesnym wzroście 

liczby polowań indywidualnych oraz wykonywanych odstrzałów sanitarnych o 21,62%. 

Mniejsze pozyskanie dzików przy jednocześnie większej liczbie wykonywanych polowań 

indywidualnych oraz odstrzałów sanitarnych, świadczy o tym, że liczebność populacji 

dzików w łowieckim roku gospodarczym 2020/2021 była niższa niż w łowieckim roku 

gospodarczym 2019/2020. Trend spadkowy liczebności i zagęszczenia populacji dzików 

został utrzymany i jest wyraźnie widoczny w bieżącym łowieckim roku gospodarczym. 
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V. Działania planowane do wykonania 

w 2022 r. 

Pełnomocnik Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa w 2022 r. planuje podjęcie działań 

w zakresie: 

a) Kontynuacji programu prowadzonego od 2006 roku pt. „Prowadzenie Krajowego 

Systemu Informacji o Pożarach Lasów w latach 2023-2025”. Krajowy System Informacji 

o Pożarach Lasów (KSIPL), umożliwiający ewidencjonowanie i weryfikację pożarów 

lasów zaistniałych w Lasach Państwowych, lasach prywatnych i innych właścicieli, 

pozwalający również na archiwizację danych o pożarach porównywalnych na poziomie 

Unii Europejskiej, umożliwia szybkie i wiarygodne przygotowanie raportów 

na potrzeby różnych użytkowników systemu. Ponadto dostępność tych informacji 

ułatwia opracowanie i pozyskiwanie danych niezbędnych do ustalania potencjalnego 

zagrożenia pożarowego lasów, w tym również niepaństwowych. Jednocześnie 

zdecydowanie poprawia się jakość i dostępność danych statystycznych dotyczących 

pożarów w lasach wszystkich form własności. Raporty o sytuacji pożarowej w lasach 

Polski w kolejnych latach zostaną przekazane do Wspólnotowego Centrum Badawczego 

w Isprze (Włochy). Dane pobrane z KSIPL prezentowane są w rocznikach 

statystycznych GUS „Leśnictwo” i „Ochrona Środowiska”. 

b) Inicjacji rządowego procesu legislacyjnego do opracowanego projektu nowelizacji 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W ramach tego projektu, Pełnomocnik 

zwróci się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie dalszych prac nad wspólnym 

projektem ustawy. 

c) Uwzględnienia przez wojewodów gruntów przeznaczonych do zalesienia w projektach 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Skierowanie                                      

w tej sprawie apelu do wojewodów będzie krokiem zmierzającym do powiększenia 

zasobów leśnych kraju. 
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d) Poprawy warunków kształcenia w szkołach leśnych, a także warunków pobytu uczniów 

w internatach stanowiących integralną część szkół leśnych. Celem działań Pełnomocnika 

będzie także wspieranie najlepszych uczniów szkół leśnych, prowadzonych przez 

ministra właściwego do spraw środowiska i podniesienie prestiżu społecznego uczniów 

i absolwentów tych szkół. Pełnomocnik planuje także dalsze prowadzenie prac 

mających na celu kreowanie i promowanie w środowisku młodzieżowym postaw 

nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju świadomości ekologicznej, 

wspieraniu działań w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej 

oraz podnoszeniu wiedzy z zakresu polityki ekologicznej. 

e) Kontynuacji współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem 

Badawczym, mającą na celu przygotowanie Zintegrowanego Planu Zarządzania 

dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska. Pełnomocnik jest członkiem 

Komitetu Sterującego, który pełni funkcję doradczą, ekspercką, rekomendującą 

rozwiązania usprawniające realizację projektu: „Wykonanie zintegrowanego planu 

zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska”. Komitet 

Sterujący będzie spotykał się w 2022 r. co najmniej raz w miesiącu. Ponadto w ramach 

przygotowania ww. planu planowane są m.in. następujące działania: wypracowanie 

metody, przygotowanie analizy ryzyk dla projektu, zaproszenie do współpracy 

zagranicznych ekspertów z UNESCO i IUCN, spotkania informacyjne, warsztaty 

dla Interesariuszy w podziale na różne grupy, opracowanie końcowego dokumentu 

oraz konsultacje społeczne. 

f) Kontynuacji prac dotyczących aktów prawnych z zakresu leśnictwa, ochrony lasów 

i gruntów leśnych, m.in.: wydanie nowego rozporządzenia Ministra Klimatu 

i Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej 

oraz zmianę przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej. 

g) Kontynuacji prac w zakresie nowelizacji aktów prawnych dotyczących łowiectwa takich, 

jak: 

− Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, 

z późn. zm). 
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− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia 

okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. poz. 459, z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia 

listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. poz. 433, z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 

szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. poz. 

548, z późn. zm.). 

Konieczność nowelizacji ww. rozporządzeń wynika z obowiązku dostosowania 

obowiązujących przepisów do zmian dokonanych ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. 

o gatunkach obcych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1718). Natomiast nowelizacja ustawy - Prawo 

łowieckie wynika z konieczności usprawnienia i poprawy efektywności realizowania 

przez Polski Związek Łowiecki ustawowych zadań w zakresie prowadzenia gospodarki 

łowieckiej oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. 

h) Kontynuacji prac mających na celu wypracowanie najbardziej efektywnych metod 

zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń w środowisku, 

ograniczenia liczebności i zagęszczenia populacji dzików oraz monitorowania 

comiesięcznych danych dotyczących liczby pozyskanych dzików 

oraz przeprowadzonych polowań indywidualnych. Dalszej analizie i ocenie 

pod względem efektywności ich stosowania będą poddawane obowiązujące przepisy 

prawa regulujące zasady prowadzenia szeroko pojętej gospodarki łowieckiej 

oraz gospodarowania populacjami zwierząt łownych. 
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VI. Podsumowanie 

Działalność Pełnomocnika Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa prowadzona była 

w nadzwyczajnych okolicznościach związanych rozwojem pandemii COVID – 19. Pomimo 

utrudnień, Pełnomocnik odbył szereg spotkań związanych zarówno z realizacją polityki 

Rządu w zakresie leśnictwa, ochrony lasów i gruntów leśnych oraz łowiectwa, jak również 

z monitorowaniem działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe, Instytut Badawczy Leśnictwa, Biuro Nasiennictwa Leśnego, Biuro Urządzania 

Lasu i Geodezji Leśnej, szkoły leśne i Polski Związek Łowiecki, oraz współpracą 

z organizacjami związkowymi i pracodawców. Liczne spotkania zaowocowały szeregiem 

wniosków i spostrzeżeń, które zostały wdrożone w przepisach prawa krajowego 

lub wykorzystane do realizacji przedsięwzięć promujących polski model gospodarki leśnej 

lub łowiectwo. Szereg zainicjowanych akcji na rzecz środowiska naturalnego, przyczyniło 

się do wzrostu świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa, jak również poprawy stanu 

polskiej przyrody.  

Podjęte działania w zakresie aktywnego udziału Polski w forach międzynarodowych 

zajmujących się tematyką leśnictwa i łowiectwa oraz służące kształtowaniu gospodarki 

leśnictwa, ochrony lasów i gruntów leśnych oraz gospodarki łowieckiej i gospodarowania 

populacjami zwierząt łownych będą kontynuowane w roku 2023. 
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