
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska

Data posiedzenia: 1 marca 2011 r.

Nr posiedzenia: 73

Posiedzeniu przewodniczył: senator Michał Wojtczak – zastępca przewodniczącego komisji

Porządek posiedzenia: 1. Informacja rządu o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu
zwiększania lesistości w 2009 r.”.

2. Funkcjonowanie parków narodowych po 31 grudnia 2010 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Stanisław Gorczyca, Marek Konopka, Andrzej Misiołek, Jan Olech, Leszek
Piechota, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, Wojciech
Skurkiewicz, Jacek Swakoń, Michał Wojtczak, Alicja Zając,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:

− podsekretarz stanu, Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski,
− dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody Agnieszka Dalbiak,
− naczelnik wydziału w Departamencie Ochrony Przyrody Wojciech

Hurkała,
− naczelnik wydziału w Departamencie Leśnictwa Grażyna Olejarska,

− Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych:
− zastępca Dyrektora Generalnego LP Tomasz Wójcik,
− zastępca Dyrektora Generalnego LP Grzegorz Furmański,

− Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
− naczelnik wydziału Środowiska, Leśnictwa i Zmian Klimatu

w Departamencie Płatności Bezpośrednich Elżbieta Budka,
− Ministerstwo Finansów:

− główny specjalista w Departamencie Polityki Regionalnej i Rolnictwa
Lucyna Terlikowska,

− Najwyższa Izba Kontroli:
− doradca techniczny w Departamencie Środowiska Katarzyna Papińska,

− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
− dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody Leszek Juskowiak,

− Polski Klub Ekologiczny:
− prezes Oddziału Mazowieckiego Bohdan Szymański,

− PIG Ekorozwój:
− członek Wojciech Batusiewicz.
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Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Informację o stanie lasów (druk sejmowy nr 3565) przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie

Środowiska Janusz Zaleski. Informacja zawierała charakterystykę zasobów leśnych, stan zasobów,
zadania gospodarki leśnej, realizację „Krajowego programu zwiększania lesistości 2009 r.”.
W 2009 r. powierzchnia lasów w Polsce wynosiła ponad 9 mln ha, co odpowiada 29,1% lesistości.
Powierzchnia lasów zwiększyła się ogółem o 22 tys. ha. Ponad 80% stanowią lasy państwowe.
Zasoby drzewne są szacowane na 2 mld 304 mln m³ grubizny netto, co w porównaniu do lat
ubiegłych pokazuje znaczny wzrost zasobów, ponieważ jeszcze 20 lat temu zasoby szacowano na
1,5 mld m³. W związku z zagrożeniem zdrowotności drzewostanów w południowych regionach
opracowano strategię postępowania ochronnego w tzw. „Programie dla Beskidów”. Ogólnie stan
zdrowotny lasów w roku 2009 uległ poprawie w stosunku do roku 2008. Dużym zagrożeniem dla
lasów są pożary, w roku 2009 odnotowano ich 9 tys. na powierzchni 4,4 tys. ha, a straty oszacowano
na 2,4 mln zł. Koszt rocznego utrzymania gotowości przeciwpożarowej to 60 mln. zł.
Lasy ochronne stanowią w Polsce 3,3 mln ha, to jest 46,6% całkowitej powierzchni leśnej.
Większość leśnych obszarów, a przede wszystkim rezerwaty i pomniki przyrody, objęte są siecią
Natura 2000.
W 2009 roku Lasy Państwowe wygospodarowały zysk netto 167,3 mln zł, z czego 87,5% stanowiły
przychody ze sprzedaży drewna. Natomiast w 2009 roku LP otrzymały dotacje 5 634 tys. zł na
zalesienia, sporządzanie planów, realizację prac objętych „Programem dla Odry-2006”.
LP otrzymały fundusze unijne w ramach PROW i POIiŚ oraz fundusze z wojewódzkich
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W 2009 roku zalesiono łącznie 5,6 tys. ha gruntów (spadek w stosunku do roku 2008 o niespełna
29%). Spadek zalesień wynika ze zmniejszającej się co roku podaży gruntów przekazywanych na ten
cel przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Większość zalesień realizowana jest na gruntach
prywatnych w ramach ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich ze środków UE. Szacuje się, że w latach 2009-2020 zostanie zalesionych zaledwie 56 tys.
ha gruntów.

Ad.2 Zastępca przewodniczącego komisji, senator Michał Wojtczak przypomniał, że reforma finansów
publicznych i likwidacja z dniem 31 grudnia 2010 roku gospodarstw pomocniczych sparaliżowała
funkcjonowanie parków narodowych. Komisja, w związku z licznymi interwencjami w tej sprawie,
postanowiła dowiedzieć się od przedstawicieli resortu środowiska, czy podejmowane są działania
mające na celu rozwiązanie tego problemu. Janusz Zaleski odpowiedział, że już w lutym minister
finansów przekazał na funkcjonowanie parków 9 mln zł, a procedury uruchamiania środków są już
bardziej elastyczne. Opracowano ponadto nowe uregulowania prawne usprawniające przepływ
środków finansowych dla parków narodowych, przyjęte przez rząd wkrótce trafią do parlamentu.
Podczas dyskusji senatorowie pytali o plagę kłusownictwa, problemy z Puszczą Białowieską, plany
tworzenia nowych parków narodowych. Poruszano również problem braku planów ochrony na
obszarach Natura 2000.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


