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Konsultacje publiczne w sprawie nowej 
strategii leśnej UE

Pola oznaczone * należy obowiązkowo wypełnić.

Wprowadzenie

W komunikacie z grudnia 2019 r.  Komisja przedstawiła ambitną w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu
wizję przekształcenia UE w zrównoważoną, neutralną dla klimatu gospodarkę do 2050 r. Zapowiedziała 
również, że w oparciu o unijną strategię na rzecz bioróżnorodności 2030 Komisja przygotuje nową strategię 
leśną UE obejmującą cały cykl życia lasu i promującą liczne usługi świadczone przez lasy. Kluczowymi 
celami strategii będą skuteczne zalesianie oraz ochrona i odbudowa lasów w UE, aby przyczynić się do 
zwiększenia pochłaniania CO2, ograniczyć występowanie i zasięg pożarów lasów i innych zagrożeń, a 
także promować biogospodarkę w sposób w pełni zgodny z zasadami ekologicznymi i sprzyjający 
różnorodności biologicznej.

Strategia leśna UE umożliwi sektorowi leśnemu przyczynienie się do realizacji nowego priorytetu Komisji, 
jakim jest stworzenie nowego modelu wzrostu poprzez Europejski Zielony Ład, w tym wsparcie dla 
obszarów wiejskich. Wiele strategii politycznych UE ma znaczenie dla lasów, w związku z czym istnieje 
potrzeba opracowania kompleksowej strategii w celu zapewnienia spójnego podejścia.

Strategia pomoże również UE w wywiązaniu się z jej międzynarodowych zobowiązań i będzie stanowić 
podstawę jasno określonego, spójnego i całościowego podejścia do lasów, co umocni wiodącą rolę UE na 
arenie międzynarodowej (w kontekście agendy zrównoważonego rozwoju 2030 ONZ, porozumienia 
paryskiego, Konwencji o różnorodności biologicznej i Konwencji w sprawie zwalczania pustynnienia). W 
komunikacie z 2019 r. zatytułowanym „Zintensyfikowanie działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania 

 ustanowiono ramy dla globalnych działań UE. Musi to znaleźć odpowiednie i spójne światowych lasów”
odzwierciedlenie w formułowaniu polityk krajowych.

W ramach tych konsultacji publicznych zapraszamy obywateli i organizacje do udziału w 
przygotowaniu nowej strategii leśnej UE oraz do wymiany poglądów na temat potencjalnych celów i 
działań.

Celem konsultacji jest uzyskanie od zainteresowanych stron opinii na temat wyzwań i możliwości 
związanych z naszymi lasami, w szczególności w odniesieniu do klimatu, różnorodności biologicznej, 
obszarów wiejskich i dobrobytu społeczno-gospodarczego, zarządzania ryzykiem związanym z klęskami 
żywiołowymi, unijnych instrumentów wsparcia, przemysłu związanego z leśnictwem, światowego 
przywództwa UE i jej celu, jakim jest zasadzenie 3 mld drzew do 2030 r.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-action-protect-restore-forests_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-action-protect-restore-forests_en.pdf
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Konsultacje skupią się na terytorium UE, uzupełniając tym samym  na temat wyniki badania Eurobarometru
obecnej roli i korzyści płynących z lasów UE oraz działań określonych w komunikacie w sprawie 
zintensyfikowania działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów.

Równolegle prowadzone są inne konsultacje publiczne na temat użytkowania gruntów, zmiany użytkowania 
gruntów i leśnictwa - przeglądu przepisów UE oraz nowej strategii UE w dziedzinie ochrony gleby.
 

Wskazówki dotyczące sposobu wypełniania kwestionariusza

Niniejsze konsultacje publiczne obejmują kilka pytań wprowadzających związanych z Państwa profilem i 
kwestionariusz podzielony na dwie części. Proszę pamiętać, że mogą Państwo wypełnić tylko pierwszą 
część i nie są Państwo zobowiązani do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w 
kwestionariuszu.

Pierwsza część kwestionariusza ma na celu zebranie opinii i informacji od wszystkich obywateli i 
organizacji zainteresowanych nową strategią leśną i lasami europejskimi.

Druga część skierowana jest również do wszystkich obywateli i organizacji, ale zawiera bardziej 
szczegółowe pytania w podziale na obszary tematyczne. Ta część jest całkowicie nieobowiązkowa i mogą 
Państwo zdecydować, że w ogóle nie będą udzielać na nią odpowiedzi lub udzielą odpowiedzi tylko w 
wybranych sekcjach.

Na końcu kwestionariusza prosimy o przedstawienie wszelkich dodatkowych uwag, dokumentów i 
stanowisk, rozszerzenie zakresu istotnych kwestii, które nie wchodzą w zakres pytań, oraz udzielenie 
wszelkich ogólnych informacji zwrotnych na temat samej ankiety.

Informacje o respondencie

Język, w którym udzielam odpowiedzi
angielski
bułgarski
chorwacki
czeski
duński
estoński
fiński
francuski
grecki
hiszpański
irlandzki
litewski

*

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2229
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maltański
niderlandzki
niemiecki
polski
portugalski
rumuński
szwedzki
słowacki
słoweński
węgierski
włoski
łotewski

Udzielam odpowiedzi:
w imieniu ośrodka akademickiego / instytutu badawczego
w imieniu stowarzyszenia przedsiębiorców
w imieniu przedsiębiorstwa / organizacji przedsiębiorstw
w imieniu organizacji konsumenckiej
jako obywatel UE
w imieniu organizacji środowiskowej
jako obywatel spoza UE
w imieniu organizacji pozarządowej (NGO)
w imieniu organu publicznego
w imieniu związku zawodowego
Inne

Imię

Ewa

Nazwisko

Sufin-Jacquemart

e-mail (nie zostanie opublikowany)

esufin@gmail.com

*

*

*

*
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Nazwa organizacji
Maksymalna liczba znaków, jaką należy wprowadzić: 255

Fundacja Strefa Zieleni

Wielkość organizacji
mikro (1-9 pracowników)
mała (10-49 pracowników)
średnia (50-249 pracowników)
duża (co najmniej 250 pracowników)

Numer w rejestrze służącym przejrzystości
Maksymalna liczba znaków, jaką należy wprowadzić: 255

Proszę sprawdzić, czy Państwa organizacja jest zarejestrowana w . Jest to baza rejestrze służącym przejrzystości
danych, w której mogą się dobrowolnie rejestrować organizacje dążące do wywarcia wpływu na proces decyzyjny 
w UE.

KRS 00000229209

Państwo pochodzenia
Proszę wskazać swoje państwo pochodzenia lub państwo siedziby organizacji.

Afganistan Georgia 
Południowa i 
Sandwich 
Południowy

Malediwy Senegal

Albania Ghana Malezja Serbia
Algieria Gibraltar Mali Seszele
Andora Grecja Malta Sierra Leone
Angola Grenada Mariany 

Północne
Singapur

Anguilla Grenlandia Maroko Sint Maarten
Antarktyda Gruzja Martynika Somalia
Antigua i 
Barbuda

Guam Mauretania Sri Lanka

Arabia 
Saudyjska

Guernsey Mauritius Stany 
Zjednoczone

Argentyna Gujana Małe Oddalone 
Wyspy Stanów 
Zjednoczonych

Sudan

*

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Armenia Gujana 
Francuska

Meksyk Sudan 
Południowy

Aruba Gwadelupa Mikronezja Surinam
Australia Gwatemala Mjanma/Birma Svalbard i Jan 

Mayen
Austria Gwinea Monako Syria
Azerbejdżan Gwinea Bissau Mongolia Szwajcaria
Bahamy Gwinea 

Równikowa
Montserrat Szwecja

Bahrajn Haiti Mozambik Słowacja
Bangladesz Hiszpania Mołdawia Słowenia
Barbados Honduras Namibia Tadżykistan
Belgia Hongkong Nauru Tajlandia
Belize Indie Nepal Tajwan
Benin Indonezja Niderlandy Tanzania
Bermudy Irak Niemcy Timor 

Wschodni
Bhutan Iran Niger Togo
Białoruś Irlandia Nigeria Tokelau
Boliwia Islandia Nikaragua Tonga
Bonaire, Sint 
Eustatius i Saba

Izrael Niue Trynidad i 
Tobago

Bośnia i 
Hercegowina

Jamajka Norfolk Tunezja

Botswana Japonia Norwegia Turcja
Brazylia Jemen Nowa 

Kaledonia
Turkmenistan

Brunei Jersey Nowa Zelandia Turks i Caicos
Brytyjskie 
Terytorium 
Oceanu 
Indyjskiego

Jordania Oman Tuvalu

Brytyjskie 
Wyspy 
Dziewicze

Kajmany Pakistan Uganda
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Burkina Faso Kambodża Palau Ukraina
Burundi Kamerun Palestyna Urugwaj
Bułgaria Kanada Panama Uzbekistan
Chile Katar Państwo 

Watykańskie
Vanuatu

Chiny Kazachstan Papua-Nowa 
Gwinea

Wallis i Futuna

Chorwacja Kenia Paragwaj Węgry
Curaçao Kirgistan Peru Wenezuela
Cypr Kiribati Pitcairn Wietnam
Czad Kolumbia Polinezja 

Francuska
Wybrzeże 
Kości 
Słoniowej

Czarnogóra Komory Polska Wyspa 
Bouveta

Czechy Kongo Portoryko Wyspa 
Bożego 
Narodzenia

Dania Korea Północna Portugalia Wyspa 
Clipperton

Demokratyczna 
Republika 
Konga

Korea 
Południowa

Republika 
Południowej 
Afryki

Wyspa Man

Dominika Kosowo Republika 
Środkowoafryk
ańska

Wyspa Świętej 
Heleny, 
Wyspa 
Wniebowstąpie
nia i Tristan da 
Cunha

Dominikana Kostaryka Republika 
Zielonego 
Przylądka

Wyspy 
Alandzkie

Dżibuti Kuba Reunion Wyspy Cooka
Egipt Kuwejt Rosja
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Wyspy 
Dziewicze 
Stanów 
Zjednoczonych

Ekwador Laos Rumunia Wyspy Heard i 
McDonalda

Erytrea Lesotho Rwanda Wyspy 
Kokosowe 
(Keelinga)

Estonia Liban Sahara 
Zachodnia

Wyspy 
Marshalla

Eswatini Liberia Saint-
Barthélemy

Wyspy Owcze

Etiopia Libia Saint Kitts i 
Nevis

Wyspy 
Salomona

Falklandy Liechtenstein Saint Lucia Wyspy 
Świętego 
Tomasza i 
Książęca

Fidżi Litwa Saint-Martin Włochy
Filipiny Luksemburg Saint-Pierre i 

Miquelon
Zambia

Finlandia Macedonia 
Północna

Saint Vincent i 
Grenadyny

Zimbabwe

Francja Madagaskar Salwador Zjednoczone 
Emiraty 
Arabskie

Francuskie 
Terytoria 
Południowe 
i Antarktyczne

Majotta Samoa Zjednoczone 
Królestwo

Gabon Makau Samoa 
Amerykańskie

Łotwa

Gambia Malawi San Marino

Komisja opublikuje wszystkie odpowiedzi udzielone w ramach niniejszych konsultacji publicznych. Mogą 
Państwo zdecydować, czy Państwa dane zostaną podane do wiadomości publicznej, czy też woleliby 
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Państwo zachować anonimowość, kiedy odpowiedzi zostaną opublikowane. W celu zachowania 
przejrzystości zawsze publikowane są następujące dane: rodzaj respondenta (np. „stowarzyszenie 
przedsiębiorców”, „organizacja konsumencka”, „obywatel Unii”), kraj pochodzenia, nazwa i 
wielkość organizacji oraz jej numer w rejestrze służącym przejrzystości. Państwa adres e-mail nigdy 

 Proszę wybrać wariant dotyczący prywatności, który najbardziej Państwu nie zostanie opublikowany.
odpowiada. Warianty dotyczące prywatności są domyślne w zależności od wybranego rodzaju respondenta:

Prosimy o podanie sektora lub sektorów gospodarki, w którym prowadzą Państwo 
działalność jako osoba prywatna lub organizacja:

od 1 do 3

rolnictwo lub towary rolne
różnorodność biologiczna lub środowisko
zmiana klimatu
zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi
energia
szkółka leśna
leśnictwo
łowiectwo
branże związane z leśnictwem
inny przemysł (np. budownictwo)
certyfikacja lasów
zdrowie
turystyka
informatyka i cyfryzacja
prawa człowieka lub prawa pracownicze
inwestycje i finanse
media i komunikacja
miejskie/lub inne zagospodarowanie przestrzenne i rozwój przestrzenny
inne (proszę podać szczegóły w rubryce poniżej)

Uwagi

ekologia polityczna, zielona polityka, promocja wiedzy i rzecznictwo w zakresie zrównoważonego rozwoju, 
klimatu, bioróżnorodności, rolnictwa i żywności i in.

Ustawienia prywatności publikacji odpowiedzi
Komisja opublikuje odpowiedzi udzielone w ramach niniejszych konsultacji publicznych. Mogą Państwo 
zdecydować, czy chcą podać swoje dane do wiadomości publicznej, czy też zachować anonimowość.

*

*
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Zachowanie anonimowości
Publikowane są wyłącznie dane dotyczące organizacji: po otrzymaniu 
Państwa odpowiedzi opublikowane zostaną następujące dane: rodzaj 
respondenta wybrany w ramach konsultacji, nazwa organizacji, w imieniu 
której Państwo udzielają odpowiedzi, a także jej numer w rejestrze służącym 
przejrzystości, wielkość i kraj pochodzenia organizacji oraz Państwa 
odpowiedzi. Państwa imię i nazwisko nie zostaną opublikowane. Jeżeli chcą 
Państwo zachować anonimowość, w samych odpowiedziach nie należy 
podawać żadnych danych osobowych.
Publikacja danych 
Publikowane są następujące dane dotyczące organizacji i respondenta: 
rodzaj respondenta wybrany w ramach konsultacji, nazwa organizacji, w 
imieniu której Państwo udzielają odpowiedzi, a także jej numer w rejestrze 
służącym przejrzystości, wielkość i kraj pochodzenia organizacji oraz 
Państwa odpowiedzi. Państwa imię i nazwisko również zostaną 
opublikowane.

Wyrażam zgodę na zastosowanie przepisów dotyczących ochrony danych 
osobowych.

CZĘŚĆ 1

Państwa poglądy na temat potencjalnych celów i działań nowej strategii 
leśnej UE.

W swoim planie działania dotyczącym nowej strategii leśnej UE Komisja określiła szereg konkretnych 
potencjalnych celów i działań, których mogłaby dotyczyć strategia. Celem niniejszej sekcji jest uzyskanie 
informacji zwrotnych na temat tych celów i działań w ujęciu ilościowym w celu określenia preferencji 
publicznych i dodatkowych sugestii.

Proszę ocenić względne znaczenie następujących celów i działań dla nowej strategii leśnej UE:

Aby wspierać lasy, które posiadamy, nowa strategia leśna UE powinna...

bardzo 
ważne

ważne
ma 

niewielkie 
znaczenie

nieważne
nie 

wiem

...zwiększać ochronę i odtwarzanie lasów w 
celu osiągnięcia unijnych celów w zakresie 
różnorodności biologicznej i klimatu oraz 

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
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przyczyniać się do ograniczenia utraty 
pokrywy leśnej przy jednoczesnej ścisłej 
ochronie wszystkich pozostałych pierwotnych 
lasów porośniętych starodrzewem w UE.

...zachowywać zapasy i zwiększać unijne 
pochłaniacze dwutlenku węgla w lasach, ich 
glebach i produktach z pozyskanego drewna.

...zwiększać zapobieganie katastrofom i 
szkodom oraz zapewniać odporność lasów 
na występowanie i rozległość pożarów oraz 
innych zagrożeń naturalnych, a także 
zabezpieczać zdrowie lasów w związku ze 
zmieniającymi się warunkami klimatycznymi i 
degradacją środowiska.

...wspierać odbudowę zniszczonych 
obszarów i zdegradowanych ekosystemów, z 
uwzględnieniem przewidywanych warunków 
klimatycznych.

...gwarantować zrównoważone zarządzanie 
wszystkimi lasami w UE, maksymalizując ich 
wielorakie funkcje przy jednoczesnym 
zwiększeniu ich zdolności produkcyjnych.

Inne (proszę podać szczegóły w rubryce 
poniżej)

Uwagi

Zwiększenie zdolności produkcyjnej lasów nie może być priorytetem - produkcja drewna musi być 
ekstensywna, bez uszczerbku dla bioróżnorodności, starodrzewy i drzewa pomnikowe nie mogą być 
wycinane ze względu na wartość rynkową ich drewna. W szczególności na obszarach górskich las musi być 
ściśle chroniony przed wycinkami, gdyż pełni funkcję retencji wody i ochrony przed powodziami w dolinach.

Aby zapewnić planowanie dotyczące lasów przyszłości, nowa strategia leśna UE 
powinna wspierać...

bardzo 
ważne

ważne
ma 

niewielkie 
znaczenie

nieważne
nie 

wiem

...zalesianie i sadzenie drzew poprzez 
określenie planu działania dotyczącego 
sadzenia co najmniej trzech miliardów 
dodatkowych drzew w UE do 2030 r., jak 
zapowiedziano w strategii ochrony 
różnorodności biologicznej na 2030 r., przy 
pełnym poszanowaniu zasad ekologicznych, 

*

*

*

*

*
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przyczyniając się do neutralności 
klimatycznej, gospodarki o obiegu 
zamkniętym i różnorodności biologicznej.

...przystosowanie lasów do zmiany klimatu i 
wzmocnienie ich odporności, by sprostać 
przyszłym wyzwaniom, w tym poprzez lepszą 
ochronę i wykorzystanie różnorodności 
genetycznej drzew.

... nowe szkolenia, umiejętności i miejsca 
pracy odzwierciedlające wielorakie funkcje 
lasów.

...rozwój obszarów wiejskich, w tym lokalne 
przedsiębiorstwa i łańcuchy wartości, 
wykorzystujące wielorakie funkcje lasów.

...innowacyjne usługi i produkty związane z 
leśnictwem o niskim wpływie na środowisko, 
zastępujące wysokoemisyjne odpowiedniki.

...skuteczny program badań naukowych i 
innowacji mający na celu poprawę naszej 
wiedzy na temat lasów oraz optymalizację ich 
składu, struktury, zarządzania nimi i ich 
wykorzystania, w tym na potrzeby 
biogospodarki.

Inne (proszę podać szczegóły w rubryce 
poniżej)

Uwagi

Szkolenia nie dla nowych skuteczniejszych drwali i kierowców harwesterów, tylko dla eko-przewodników 
leśnych, operatorów ekoturystyki leśnej, kąpieli leśnych dla zwalczania stresu i depresjii (lęku klimatycznego, 
stresu i depresji okołocovidowych), oraz dla mieszkańców i samorządów z zakresu ekologii leśnej, zmian 
klimatu i roli lasów dla retencji wody i produktywności rolnictwa, tak aby mieszkańcy i samorządowcy mogli 
konstruktywnie uczestniczyć w Radach Obywatelskich współdecydujących o Planach Urządzania Lasu i 
wykorzystaniu lasów dla potrzeb lokalnej społeczności z poszanowaniem siedlisk i bioróżnorodności.

Aby zarządzać istniejącymi i nowymi lasami, ważne jest, aby nowa strategia leśna 
UE...

bardzo 
ważne

ważne
ma 

niewielkie 
znaczenie

nieważne
nie 

wiem

...miała solidne i sprzyjające włączeniu ramy 
zarządzania angażujące wszystkie 
zainteresowane strony.

*

*

*

*

*

*

*
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...wspierała ściślejszą koordynację między 
krajową polityką leśną a celami 
Europejskiego Zielonego Ładu.

...poprawiała i harmonizowała monitorowanie 
lasów w celu wykazania skutecznego wkładu 
zarządzanych w sposób zrównoważony 
lasów w realizację celów UE oraz podaży i 
popytu na usługi leśne.

...zapewniała finansowanie, w tym badań 
naukowych, zwiększając wykorzystanie 
budżetu unijnego i krajowego, a także 
funduszy prywatnych, zapewniając spójne 
podejście między różnymi instrumentami 
finansowania (wspólna polityka rolna, 
program „Horyzont Europa”, fundusze polityki 
spójności, program LIFE itp.).

...wspierała innowacyjne zachęty finansowe, 
w tym płatności dla zarządców lasów za 
usługi ekosystemowe i systemy oparte na 
wynikach („uprawy sprzyjające pochłanianiu 
dwutlenku węgla przez glebę”), które 
zapewniają dobra publiczne, takie jak 
sekwestracja dwutlenku węgla lub korzyści 
dla różnorodności biologicznej, w tym 
poprzez ochronę i odtwarzanie lasów.

...poprawiała komunikację i dialog na temat 
lasów i ich roli, z uwzględnieniem powiązań 
między obszarami wiejskimi i miejskimi.

...zapewniała spójność z międzynarodowymi 
zobowiązaniami, wzmacniając 
międzynarodowe przywództwo UE (Agenda 
na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, 
porozumienie paryskie, Konwencja o 
różnorodności biologicznej i Konwencja w 
sprawie zwalczania pustynnienia, ramy z 
Sendai dotyczące ograniczania ryzyka klęsk 
żywiołowych w latach 2015-2030).

Inne (proszę podać szczegóły w rubryce 
poniżej)

Uwagi

Polityka zwiększania pochłanialności CO2 nie może być nadrzędna nad polityką ochrony bioróżnorodności. 
Zarządcy lasów nie mogą być dofinansowani na wycinki starodrzewów, drzew pomnikowych, lasów o 
cechach lasów pierwotnych, lasów górskich - z ogromną szkodą dla bioróżnorodności i niszcząc cenne 
ekologicznie obszary leśne, pod pretekstem zwiększania pochłanialności CO2, bo zostaną posadzone 
monokultury młodych drzew, np. buków. Musi być jasno wyróżniona funkcja magazynowania CO2 w starych, 

*

*

*

*

*



13

wartościowych lasach i drzewostanach będących ostoją zwierzyny i bioróżnorodności (z jasno określonym 
celem % powierzchni leśnej), od funkcji pochłaniania CO2. 

CZĘŚĆ 2

Pytania fakultatywne dotyczące różnych aspektów leśnych (można udzielić 

odpowiedzi tylko na niektóre pytania).

ZAGROŻENIA I WYZWANIA DLA LASÓW UE

Pytanie 1 Proszę ocenić następujące zagrożenia i wyzwania dla lasów w Europie

bardzo 
ważne

ważne
ma 

niewielkie 
znaczenie

nieważne
nie 

wiem

obecne poziomy klęsk żywiołowych i zdarzeń 
ekstremalnych
(np. pożary lasów, susze, wichury)

przewidywane zagrożenia dla lasów 
wynikające ze zmiany klimatu
(np. klęski żywiołowe i zdarzenia ekstremalne 
oraz skutki powolnej zmiany klimatu, takie jak 
przesunięcie stref bioklimatycznych, opady, 
erozja gleby)

szkodniki i choroby atakujące drzewa

wrażliwość jednogatunkowych plantacji i 
drzewostanów

utrata różnorodności biologicznej i lasów o 
wysokiej wartości przyrodniczej oraz 
degradacja ekosystemu

inwazyjne gatunki obce 
(inwazyjne gatunki obce oznaczają gatunki 
wprowadzone poza swój naturalny zasięg, 
które mogą przetrwać i następnie rozmnażać 
się, a których wprowadzenie lub 
rozprzestrzenianie się stanowi zagrożenie dla 
różnorodności biologicznej i powiązanych 
usług ekosystemowych lub ma na nie 
negatywny wpływ)

utrata lasów (tj. wylesianie) i rozdrobnienie 
lasów spowodowane rozwojem infrastruktury, 
urbanizacją itp.
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brak planu gospodarowania lub 
niedostateczny plan nieuwzględniający 
wszystkich usług świadczonych przez lasy

niezrównoważone praktyki w zakresie 
gospodarki leśnej
(np. zrąb zupełny na dużą skalę, szkody 
wyrządzone w trakcie pozyskiwania drewna, 
zagęszczanie gleby, nadmierne stosowanie 
pestycydów/herbicydów)

nielegalne pozyskiwanie drewna

niezrównoważone lokalne populacje 
zwierzyny, powodujące szkody w lasach

wyludnianie obszarów wiejskich i porzucanie 
lasów/gruntów, prowadzące do niezbyt 
intensywnej gospodarki leśnej lub jej 
całkowitego zaniechania

brak wykwalifikowanej siły roboczej i brak 
atrakcyjności pracy w lesie
(np. ciężka praca, niskie dochody/przychody, 
ograniczone możliwości inwestycyjne)

konkurencyjny popyt na zasoby lasów i usługi 
ekosystemowe 
(np. wzrost popytu na drewno i produkty 
drewnopochodne, ochronę różnorodności 
biologicznej, rekreację, sekwestrację 
dwutlenku węgla, zmniejszanie ryzyka 
związanego z klęskami żywiołowymi)

Inne (proszę podać szczegóły w rubryce 
poniżej)

Uwagi

1. Nieracjonalne zwalczanie ASF poprzez masową eksterminację dzików, co prowadzi do plagi kleszczy i 
innych szkodników i powoduje wielkie zużycie insektycydów. 2. Używanie herbicydów na bazie glifosatu w 
gospodarce leśnej (norma zawartości glifosatu w grzybach dziko żyjących masowo konsumowanych przez 
ludzi w Polsce, to 50mg/kg, 500 razy więcej niż norma standardowa dla produktów żywnościowych i wody, 
czyli 0,1 mg/kg, 3. Prawny obowiązek dla leśników do ochrony czynnej drzew, wbrew naukowej wiedzy 
przyrodniczej (np. o naturalnej roli kornika drukarza w regulacji lasów świerkowych). Musi być dopuszczona 
prawnie ochrona bierna, w zgodzie z naukową wiedzą przyrodniczą.

LASY JAKO CZYNNIK DOBROBYTU SPOŁECZNEGO I 
GOSPODARCZEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH
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Wiele osób jest uzależnionych od lasów jako źródeł utrzymania, a wielu właścicieli/zarządców lasów, 
społeczności wiejskie i rolnicy uzyskują część swoich dochodów z lasów.

Pytanie 2 Co należy zrobić, Państwa zdaniem, aby lasy nadal zapewniały 
społecznościom wiejskim środki utrzymania i dochody?

bardzo 
ważne

ważne
ma 

niewielkie 
znaczenie

nieważne
nie 

wiem

rozszerzyć gospodarcze i społeczne 
możliwości, jakie lasy oferują społecznościom 
wiejskim

zapewniać zachęty finansowe na rzecz 
przystosowania lasów do zmiany klimatu oraz 
wzmocnienia odporności lasów i potencjału w 
zakresie pochłaniania dwutlenku węgla

zapewniać zachęty finansowe na rzecz 
ochrony różnorodności biologicznej i 
odtwarzania lasów np. płatności za usługi 
ekosystemowe
[np. oczyszczanie wody, ochrona przed 
powodziami i osuwaniem się ziemi, kontrola 
erozji gleby, chłodzenie miast]

wspierać odbudowę lasów po klęskach 
żywiołowych

promować miejsca pracy wymagające 
wysokich kwalifikacji i lepiej szkolić ludność 
lokalną

wzmocnić usługi doradcze i wsparcie dla 
wymiany dobrych praktyk/wiedzy i uczenia 
się przez całe życie

nagradzać społeczności, które wdrażają 
zrównoważoną gospodarkę leśną i 
nagłaśniają udane historie (np. poprzez logo, 
nagrody...)

wspierać lokalne i zrównoważone 
pozyskiwanie drewna leśnego i surowców 
niedrewnianych (np. korka)

rozszerzać możliwości generowania 
dochodów za pośrednictwem niezwiązanych 
z drewnem produktów i usług leśnych
[np. grzyby, owoce jagodowe, zwierzęta 
łowne, usługi kulturowe ukierunkowane na 
wypoczynek, zdrowie, rekreację, edukację, 
dobrostan duchowy]
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wspierać innowacyjne i lokalne spółdzielnie 
leśne, MŚP i przemysł (wspieranie dostępu 
do rynków i łańcuchów wartości dzięki 
produktom i usługom o wartości dodanej 
związanym i niezwiązanym z drewnem)

wspierać i promować współpracę i wymianę 
wiedzy wśród właścicieli lasów

wspierać cyfryzację gospodarki leśnej i 
użytkowania lasów (w tym planowanie, 
wdrażanie, monitorowanie i ocenę)

inwestować w infrastrukturę wspierającą 
zrównoważoną gospodarkę leśną, 
zapobieganie klęskom żywiołowym i 
zarządzanie nimi oraz ochronę lasów, a także 
wykorzystywanie gospodarczych i 
społecznych możliwości, które lasy dają 
obszarom wiejskim

zachęcać do dialogu między różnymi 
zainteresowanymi stronami w kwestiach 
związanych z leśnictwem

Inne (proszę podać szczegóły w rubryce 
poniżej)

Uwagi

W punkcie: "rozszerzać możliwości generowania dochodów za pośrednictwem niezwiązanych z drewnem 
produktów i usług leśnych
[np. grzyby, owoce jagodowe, zwierzęta łowne, usługi kulturowe ukierunkowane na wypoczynek, zdrowie, 
rekreację, edukację, dobrostan duchowy] - wykluczyć z listy "zwierzęta łowne" - polowania komercyjne 
muszą być zwalczane, a polowania na ptaki całkiem zabronione. Natomiast mocno należy rozwijać 
ekoturystykę powiązaną z poznaniem i doznaniem świadomego kontaktu z przyrodą, aby wychowywać 
rzesze ludzi dla zachowania dziedzictwa przyrody leśnej dla przyszłych pokoleń, a nie tylko liczących na 
"usługi ekosystemowe" takie jak drewno na opał i deski. 
W punkcie "wspierać i promować współpracę i wymianę wiedzy wśród właścicieli lasów" - oczywiście to 
ważne, ale tylko gdy się będą wymieniać wiedzą o wielofunkcyjności lasu, bioróżnorodności lasu i potencjale 
lasu dla ekoturystyki i turystyki prozdrowotnej, a nie  jak najskuteczniej tworzyć schemizowane monokultury 
drzew dla dużej krótkofalowej produktywności i rentowności.

ROLA LASÓW DLA KLIMATU I RÓŻNORODNOŚCI 
BIOLOGICZNEJ

Chociaż lasy w UE są bardzo ważne dla zachowania różnorodności biologicznej i łagodzenia zmiany 
klimatu poprzez pochłanianie dwutlenku węgla, zmiana klimatu wywiera również na nie coraz większą 
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presję. Należy nimi zarządzać w sposób zrównoważony, lepszy zarówno pod względem jakości, jak i ilości, 
a także aktywnie dostosowywać je do przewidywanej zmiany klimatu, aby skutecznie przyczynić się do 
osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej.

Pytanie 3 Jakie konkretne działania i środki powinna promować strategia leśna UE 
w celu zwiększenia różnorodności biologicznej lasów, dostosowania lasów do 
zmiany klimatu i wzmocnienia ich potencjału w zakresie pochłaniania dwutlenku 
węgla?

bardzo 
ważne

ważne
ma 

niewielkie 
znaczenie

nieważne
nie 

wiem

zwiększenie obszaru leśnego UE poprzez 
zalesianie i ponowne zalesianie z 
uwzględnieniem aspektów ekologicznych i 
związanych ze zmianą klimatu

pomoc indywidualnym właścicielom lasów i 
zarządzającym lasami w identyfikowaniu 
zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, w 
tym ryzyka finansowego, oraz w zarządzaniu 
tymi rodzajami ryzyka

odtwarzanie zniszczonych i zdegradowanych 
lasów

zwiększenie powierzchni lasów chronionych 
w celu zachowania i odtworzenia 
różnorodności biologicznej

efektywniejsze gospodarowanie lasami 
chronionymi, tak aby mogły one osiągnąć 
cele w zakresie ochrony przyrody

zwiększenie odsetka różnorodnych, 
różnowiekowych i wielogatunkowych lasów

zwiększenie różnorodności genetycznej 
lasów i drzew

przyznanie pierwszeństwa rodzimym 
gatunkom drzew oraz miejscom pochodzenia 
lub gatunkom lepiej dostosowanym do 
przyszłych warunków klimatycznych

ochrona gleb leśnych i zapobieganie 
degradacji gleby, w szczególności gleb 
zasobnych w węgiel
[np. ograniczenie korzystania z maszyn przy 
pozyskiwaniu drewna, ustanowienie różnych 
szlaków zrywkowych, utrzymanie pokrywy 
leśnej na glebach narażonych na erozję i 
ścieżkach spływu, zostawienie pozostałości 
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po wyrębie na miejscu i unikanie wyrębu 
całych drzew]

zwiększenie stosowania przyjaznych 
różnorodności biologicznej praktyk leśnych
[np. większa ilość drewna posuszowego, 
drzew siedliskowych, ograniczenie 
stosowania pestycydów i nawozów]

promowanie długoterminowych produktów z 
drewna i długoterminowego korzystania z 
nich, zastępowanie materiałów wiążących się 
z intensywnymi emisjami gazów 
cieplarnianych
[np. w budownictwie, renowacji i produktach 
konsumpcyjnych]

podjęcie działań w celu dostosowania popytu 
na drewno i jego zużycia do zrównoważonych 
zdolności produkcyjnych lasów

zapewnienie leśnikom i innym 
zainteresowanym stronom lepszego 
doradztwa, informacji, narzędzi i zastosowań 
w zakresie ochrony lasów, ich odbudowy i 
przystosowania się do zmiany klimatu

poprawa monitorowania lasów na szczeblu 
lokalnym w celu poprawy monitorowania 
zasobów węgla i różnorodności biologicznej

wspieranie badań naukowych i innowacji w 
zakresie najlepszych praktyk na rzecz 
zwiększenia pochłaniania dwutlenku węgla, 
przystosowania się do zmiany klimatu i 
ochrony różnorodności biologicznej lasów

Inne (proszę podać szczegóły w rubryce 
poniżej)

Uwagi

1. W punkcie "odtwarzanie zniszczonych i zdegradowanych lasów" wszystko zależy od tego co uważamy za 
"zniszczone i zdegradowane lasy" i jakie działania za ich "odtwarzanie", czyli o podejście poprzez ochronę 
bierną (pozostawienie na miejscu martwych drzew i pozostawienie lasu do naturalnej regeneracji) czy 
czynną (usuwanie i wywóz z lasu martwych drzew i prowadzenie w ich miejsce monokulturowych 
nasadzeń). Ta pierwsza jest naszym zdaniem poprawna, służąca podtrzymaniu naturalnych procesów 
przyrodniczych i bioróżnorodności. 2. W punkcie "efektywniejsze gospodarowanie lasami chronionymi, tak 
aby mogły one osiągnąć cele w zakresie ochrony przyrody" wszystko zależy co uważamy za 
"gospodarowanie", podobnie jak w pkt. 1 o ochronę czynną czy bierną z bardzo ostrożnym ingerowaniem w 
naturalne procesy przyrodnicze. 
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WSPARCIE I INSTRUMENTY UNIJNE/KRAJOWE

Pytanie 4 Co należy zrobić, aby ułatwić dostęp do funduszy unijnych i krajowych 
oraz poprawić ich wykorzystanie na rzecz gospodarki leśnej i działań związanych z 
lasami?
np. rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, badania naukowe, program LIFE, polityka spójności i rozwoju 
regionalnego, InvestEU, Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, dotacje w ramach Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności itp.

bardzo 
ważne

ważne
ma 

niewielkie 
znaczenie

nieważne
nie 

wiem

zmniejszyć obciążenia administracyjne i 
złagodzić warunki dostępu do funduszy

bardziej proaktywnie promować możliwości 
finansowania w celu podnoszenia 
świadomości

pomagać podmiotom lokalnym i regionalnym 
w składaniu wniosków o finansowanie

władze krajowe lub regionalne powinny 
priorytetowo traktować lasy w ramach 
przydziału środków budżetowych i wydatków 
na programy rozwoju obszarów wiejskich, 
finansowanie polityki spójności, InvestEU itp.

zadbać o to, by możliwości finansowania 
odpowiadały potrzebom lasów i sektora 
leśnego, oraz umożliwić zaspokajanie tych 
potrzeb na szczeblu lokalnym

podnieść stawki współfinansowania przez UE 
projektów i działań związanych z lasami

wprowadzić więcej możliwości dla państw 
członkowskich w zakresie przyznawania 
pomocy państwa na rzecz leśnictwa

opracować nowe instrumenty finansowe na 
rzecz lasów

Inne (proszę podać szczegóły w rubryce 
poniżej)

Uwagi

Wsparcie dla zarządców lasów musi być każdorazowo obwarowane warunkowością, nie może służyć 
niszczeniu bioróżnorodności lasów i wycinkom starych drzewostanów i drzew pomnikowych, wyniszczaniu 
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lasów na obszarach górskich, na obszarach przyrodniczo chronionych i w ich otulinach, likwidując korytarze 
ekologiczne, tworząc zagrożenia powodziowe lub wzmagając suszę. Okresy ochronne lęgów ptaków muszą 
być zachowane, nie tylko aby nie wycinać drzew z gniazdami, ale też aby nie niepokoić pobliskich lęgowisk.

WYZWANIA ZWIĄZANE Z LASAMI STOJĄCE PRZED 
PRZEMYSŁEM ZWIĄZANYM Z LEŚNICTWEM

Pytanie 5 Jakie są główne wyzwania związane z lasami, przed którymi stoi obecnie 
sektor przemysłu związanego z leśnictwem w Państwa kraju lub w UE?

bardzo 
trudne

trudne
dość 
trudne

niezbyt 
trudne

nie 
wiem

brak wykwalifikowanej siły roboczej

niejasne cele polityki leśnej i ramy regulacyjne

niepewna dostępność zasobów drewna

konkurencja między bioenergią a innymi 
zastosowaniami drewna do produkcji biomasy

brak informacji na temat skutecznych norm 
gwarantujących zrównoważone pozyskiwanie

brak premii cenowej za zrównoważone produkty

dostosowywanie potrzeb łańcuchów wartości do 
dostępnych zasobów lasów w UE
[np. małe gospodarstwa leśne nieregularne 
dostawy; różnorodność gatunków, cech i 
wymiarów; zróżnicowane drzewostany; 
rozprzestrzenianie się drzew liściastych w 
niektórych krajach]

brak jasnych, porównywalnych i wyczerpujących 
informacji na temat stanu zasobów leśnych UE i 
obecnych tendencji

Inne (proszę podać szczegóły w rubryce poniżej)

Uwagi

(sytuacja w Polsce) 1. Silny konflikt między zarządcą lasów państwowych (83% obszarów leśnych) a 
środowiskami naukowców i aktywistów związanych z ochroną przyrody (biolodzy o różnych specjalnościach, 
ekolodzy, aktywiści organizacji ekologicznych) oraz dużą częścią opinii publicznej. Brak zaufania i dialogu. 
2. Niemożność powiększania ochrony obszarów leśnych (m.in. parków narodowych, obejmujących zaledwie 
1,1% lasów): - ze względu na konieczną akceptację przez samorządy lokalne, a te pozostają pod wielkim 
wpływem i w zależności od leśników (którzy są licznie obecni w radach gmin); - z powodu niskich zarobków 
w parkach narodowych (urzędnicy państwowi) w porównaniu z przedsiębiorstwem Lasy Państwowe, gdzie 
pensje stale rosną wraz z zyskiem z wycinek drzew, co zachęca do rabunkowej gospodarki leśnej, nawet w 
najcenniejszych przyrodniczo lasach na obszarach nie objętych najwyższą ochroną jako parki narodowe  lub 
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rezerwaty przyrody. 3. Powszechne masowe, wyniszczające wycinki: - w lasach podmiejskich pełniących 
ważną funkcję rekreacyjną, szczególnie istotną w czasach pandemii, - cennych starodrzewów i lasów 
mieszanych będących ważnymi siedliskami i/lub korytarzami ekologicznymi. Jest to możliwe m.in. z powodu 
wyłączenia w prawie  Lasów Państwowych z procedur i ograniczeń ustawy o ochronie przyrody. 

PROMOCJA PRODUKTÓW Z DREWNA

Pytanie 6 Co można zrobić, aby promować szersze wykorzystanie 
zrównoważonych produktów drewnopochodnych i zwiększyć ich współczynniki 
recyklingu?

bardzo 
ważne

ważne
ma 

niewielkie 
znaczenie

nieważne
nie 

wiem

wspierać wybory konsumentów poprzez 
dostarczanie lepszych informacji na temat 
śladu środowiskowego produktów drzewnych 
w porównaniu z alternatywnymi produktami 
niebędącymi drewnem

ulepszać wymianę najlepszych praktyk i 
promować szkolenia na temat 
zrównoważonego wykorzystania produktów z 
drewna (np. dla architektów)

wspierać badania nad nowymi i 
innowacyjnymi produktami 
drewnopochodnymi

poprawiać metody komunikacji i 
demonstrować zrównoważoną gospodarkę 
leśną przy dostarczaniu surowców do 
produkcji produktów drewnopochodnych

określać ilościowo wartość ekonomiczną 
wkładu drewna w pochłanianie dwutlenku 
węgla, np. za pomocą certyfikatów usuwania 
dwutlenku węgla

promować wykorzystanie lokalnych i 
zrównoważonych produktów drzewnych w 
zamówieniach publicznych

promować inwestycje w ulepszone projekty 
produktów drewnopochodnych, które 
umożliwiają łatwiejszy recykling i ponowne 
wykorzystanie

zachęcać do wykorzystywania materiałów 
pochodzących z recyklingu w produktach 
drewnopochodnych
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promować zrównoważone produkty drzewne 
poprzez zmianę zasad rozliczania ich 
zdolności do składowania dwutlenku węgla w 
krajowych celach klimatycznych

Inne (proszę podać szczegóły w rubryce 
poniżej)

Uwagi

CERTYFIKACJA I OZNAKOWANIE

W UE istnieje kilka systemów certyfikacji i oznakowania produktów leśnych. Chcielibyśmy ustalić jak bardzo 
są one znane i jak użyteczne są przy wspieraniu decyzji konsumenckich lub biznesowych.
[np. systemy certyfikacji FSC, PEFC i systemy oznakowania ekologicznego UE oraz system 
ekozarządzania i audytu]

Pytanie 7 W jakim stopniu znają Państwo/wykorzystują narzędzia, które 
poświadczają zrównoważony charakter produktów leśnych (certyfikacja lasów, 
etykietowanie produktów)?

Maksymalna liczba elementów, które należy oznaczyć: 1

Nie znam żadnych systemów oznakowania lub certyfikacji produktów 
leśnych.
Nie ufam istniejącym systemom oznakowania i certyfikacji i chcę, aby UE 
podjęła jakieś działania w tym zakresie.
Zawsze kupuję certyfikowane produkty drewnopochodne z etykietami 
pokazującymi, że pochodzą one ze zrównoważonych źródeł.
Kupuję produkty oznakowane/certyfikowane, jeżeli nie ma znaczącej różnicy 
w cenie w stosunku do produktów niecertyfikowanych.
Certyfikacja/oznakowanie jest czasem ważnym kryterium przy 
podejmowaniu przeze mnie decyzji o zakupie produktu.
Przy podejmowaniu decyzji o zakupie bardziej ufam certyfikowanym 
produktom z lasów UE.

Uwagi

Konieczne jest wprowadzenie obowiązku publikowania pochodzenia drewna certyfikowanego FSC, PEFC, 
kupujący musi mieć możliwość sprawdzić z jakiego lasu pochodzi drewno, z którego jest zrobiony dany 
produkt. Dziś w Polsce nie można zdobyć takiej informacji na aukcjach drewna, a Lasy Państwowe 
odmawiają jakichkolwiek informacji zasłaniając się  "tajemnicy handlowej", mimo, że zwykle mają certyfikaty 
FSC lub PEFC.
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INFORMACJE O LASACH I MONITOROWANIE LASÓW NA 
SZCZEBLU UE

W związku z wieloma usługami świadczonymi przez lasy, licznymi sektorami, które opierają się na lasach 
oraz zagrożeniami dla lasów, które nasilają się w wyniku zmiany klimatu, w unijnej strategii na rzecz 
bioróżnorodności 2030 mowa jest o „potrzebie lepszego obrazu stanu lasów europejskich”. W związku z 
tym planuje się opracowanie .Systemu Informacji o Lasach w Europie (FISE)

Pytanie 8 Co należy zrobić, aby poprawić dane i wiedzę na temat lasów w UE oraz 
ich monitorowanie?

bardzo 
ważne

ważne
ma 

niewielkie 
znaczenie

nieważne
nie 

wiem

udoskonalić System Informacji o Lasach w 
Europie (FISE), tak aby stał się systemem 
monitorowania lasów UE, który integruje 
dane na temat klimatu, różnorodności 
biologicznej, odporności i zagrożeń oraz dane 
gospodarcze i społeczne

ocenić zagrożenia i narażenie lasów na 
zmianę klimatu

poprawić i zharmonizować monitorowanie 
stanu, szkodników i chorób oraz innych 
zagrożeń związanych z lasami

poprawić monitorowanie biomasy leśnej

poprawić monitorowanie bioróżnorodności 
lasów, w tym różnorodności genetycznej, i 
dostępność analiz przestrzennych 
(np. mapy poziomów drewna posuszowego, 
mapy chronionych siedlisk leśnych)

regularnie przygotowywać krótkie analizy 
kluczowych tematów
(np. odporność konkretnych rodzajów drzew, 
wnioski z kluczowych artykułów naukowych, 
wykorzystanie zasobów biomasy leśnej)

przygotować bardziej szczegółowe oceny 
usług ekosystemowych związanych z 
leśnictwem

lepiej wykorzystywać dane z programu 
 do monitorowania lasów w UE Copernicus

(np. poprzez dywersyfikację i bardziej 
regularne udostępnianie produktów leśnych)

https://forest.eea.europa.eu/
https://land.copernicus.eu/
https://land.copernicus.eu/
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prowadzić dalsze prace nad harmonizacją 
krajowych inwentaryzacji lasów

ułatwiać integrację danych otrzymanych z 
zastosowaniem technik teledetekcji z 
inwentaryzacją lasów i innymi ocenami 
terenowymi

ulepszać zarządzanie FISE oraz angażować 
ekspertów z państw członkowskich i innych 
zainteresowanych stron w przyszłe działania

Inne (proszę podać szczegóły w rubryce 
poniżej)

Uwagi

1. Zharmonizować metody szacowania liczebności gatunków zwierząt w lasach, w szczególności 
chronionych ssaków, gatunków łownych i dużych drapieżników (wilków, niedźwiedzi, rysiów, szakali). 2. 
Opracowywać i publikować mapy online na podstawie planów urządzenia lasu (mapy planowanych wycinek).

ZAPEWNIENIE SPÓJNOŚCI Z UMOWAMI 
MIĘDZYNARODOWYMI I OBJĘCIE ŚWIATOWEGO 
PRZYWÓDZTWA

Przyszła strategia leśna pomoże UE w wywiązaniu się z jej międzynarodowych zobowiązań i będzie 
stanowić podstawę jasno określonego, spójnego i całościowego podejścia do lasów, co umocni wiodącą 
rolę UE na arenie międzynarodowej (w kontekście agendy zrównoważonego rozwoju 2030, porozumienia 
paryskiego, Konwencji o różnorodności biologicznej i Konwencji w sprawie zwalczania pustynnienia). W 
komunikacie z 2019 r. zatytułowanym „Zintensyfikowanie działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania 
światowych lasów” ustanowiono ramy dla globalnych działań UE. Musi to znaleźć odpowiednie i spójne 
odzwierciedlenie w formułowaniu polityk krajowych.

Pytanie 9 Aby zapewnić spójność z międzynarodowymi zobowiązaniami i wesprzeć 
międzynarodowe przywództwo UE, nowa strategia leśna UE powinna...

bardzo 
ważne

ważne
ma 

niewielkie 
znaczenie

nieważne
nie 

wiem

na odpowiednich forach określać stanowiska, 
podejścia i wartości UE na rzecz 
zrównoważonej gospodarki leśnej na całym 
świecie

rozpowszechniać doświadczenia i wnioski 
wyciągnięte na szczeblu UE
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gwarantować spójność między polityką 
wewnętrzną UE a umowami handlowymi

gwarantować spójność między unijną polityką 
rozwoju/współpracy międzynarodowej a 
unijną polityką sąsiedztwa

zacieśniać współpracę międzynarodową w 
celu wdrożenia Strategicznego planu ONZ na 
rzecz lasów na lata 2017-2030

Inne (proszę podać szczegóły w rubryce 
poniżej)

Uwagi

Odnośnie umów handlowych, ta spójność dotyczy w szczególności zapewnienia, aby produkty importowane 
do UE nie powstawały w wyniku wylesiania oraz aby konkurencja wytworzona wskutek tych porozumień na 
rynku wewnętrznym UE nie wywierała presji w kierunku obniżenia standardów (np. poluźnienia wymogów 
dla certyfikatu PEFC)

ZASADZENIE CO NAJMNIEJ 3 MLD DODATKOWYCH 
DRZEW W UE DO 2030 R.

Drzewa przynoszą wiele korzyści - zapewniają czyste powietrze, pochłaniają CO2 z atmosfery, zapewniają 
siedliska i wspierają naszą gospodarkę, zapewniają środki utrzymania oraz dobrostan fizyczny i umysłowy. 
Nowa strategia leśna będzie zawierać plan działania dotyczący zasadzenia w UE co najmniej 3 mld 
dodatkowych drzew do 2030 r.

Pytanie 10 Gdzie należy zasadzić ponad trzy miliardy dodatkowych drzew?
Maksymalna liczba elementów, które należy oznaczyć: 4

zalesianie użytków rolnych
zalesianie zdegradowanych gruntów 
[np. obszary podlegające erozji i osuwiska; obszary zagrożone 
pustynnieniem; obszary wylesione lub nadmiernie wykorzystywane w 
przeszłości; zanieczyszczone tereny przemysłowe lub górnicze; inne tereny 
zdegradowane]
sadzenie drzew w górnych zlewniach rzek w celu opóźnienia i ograniczenia 
powodzi w dolnym biegu rzeki
sadzenie drzew na użytkach zielonych (z wyjątkiem obszarów trawiastych o 
wysokiej wartości przyrodniczej)
sadzenie drzew na obszarach miejskich i podmiejskich
sadzenie drzew na potrzeby agroleśnictwa, w tym jako sady
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sadzenie drzew jako elementów krajobrazu w celu tworzenia korytarzy 
ekologicznych (żywopłoty, rzędy drzew, zagajniki itp.)
sadzenie drzew wzdłuż korytarzy infrastruktury (szosy, drogi wodne...)
sadzenie drzew w ramach odbudowy lasu
Inne (proszę podać szczegóły w rubryce poniżej)

Uwagi

Sadzenie drzew w ramach odbudowy lasu, to normalna gospodarka leśna, nasadzenia w miejsce wycinek, a 
nie "dodatkowe" nasadzenia drzew. Zresztą las się sam z czasem odnowi. 

Pytanie 11 Jakie są główne wyzwania związane z sadzeniem dodatkowych drzew 
w Państwa kraju?

bardzo 
trudne

trudne
dość 
trudne

niezbyt 
trudne

nie 
wiem

znalezienie odpowiednich przestrzeni na obszarach 
miejskich i podmiejskich

znalezienie odpowiednich przestrzeni na obszarach 
wiejskich

zdolność szkółek leśnych do produkcji i 
dostarczania wymaganych materiałów

brak wykwalifikowanej siły roboczej

brak usług administracyjnych i usług wsparcia
/doradztwa

zapewnienie zdrowia roślin i różnorodności 
genetycznej w szkółkach

prognozowanie przyszłych warunków 
klimatycznych i odpowiadających im gatunków
/genotypów drzew

bariery w międzynarodowej produkcji i transferze 
leśnego materiału rozmnożeniowego (w 
szczególności w celu przystosowania się do zmiany 
klimatu)

zasoby finansowe przeznaczone na sadzenie i 
utrzymanie na obszarach miejskich i podmiejskich

zasoby finansowe przeznaczone na sadzenie i 
utrzymanie na obszarach wiejskich

utrata wartości gruntów rolnych po przekształceniu 
w grunty leśne (tj. koszty ukryte)

akceptacja lokalna lub procedury administracyjne
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zagwarantowanie, by ziemia pozostawała 
obsadzona drzewami przez długi czas

niekorzystne warunki klimatyczne (np. niedobór 
wody)

Inne (proszę podać szczegóły w rubryce poniżej)

Uwagi

(w szczególności na obszarach wiejskich) brak powszechnej wiedzy przyrodniczej i świadomości co do 
usług ekosystemowych drzew, nawyk użytkowego podejścia do drzew jako drewna, a nie żywego organizmu 
i ekosystemu.

Pytanie 12 W jaki sposób UE mogłaby zachęcać do szerszego wykorzystywania 
lasów na potrzeby związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem wszystkich?

bardzo 
ważne

ważne
ma 

niewielkie 
znaczenie

nieważne
nie 

wiem

zachęcanie do większego wykorzystywania 
funduszy na działania promujące zdrowie i 
dobrostan (np. ekoturystykę, lepszy dostęp 
do lasów miejskich i podmiejskich, rekreację 
itp.)

podnoszenie świadomości na temat korzyści 
dla zdrowia płynących z lasów

promowanie większej liczby badań nad 
lasami i związanych z nimi korzyści dla 
zdrowia

wspieranie możliwości edukacyjnych 
związanych z lasami

promowanie wymiany najlepszych praktyk i 
innych działań komunikacyjnych dotyczących 
wielorakich ról lasów

ułatwienie publicznego dostępu do 
wszystkich rodzajów lasów

Inne (proszę podać szczegóły w rubryce 
poniżej)

Uwagi

Kampanie edukacyjne w mediach powszechnie dostępnych o r
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Pytanie 13 Coraz częściej konsumenci mogą rekompensować emisje CO2 
związane ze swoimi zakupami (np. loty, koncerty itp.) poprzez zapłacenie dodatku, 
który zostanie wykorzystany przez prywatne przedsiębiorstwo na sadzenie drzew w 
UE lub poza jej granicami. Czy kiedykolwiek zrobili to Państwo?
możliwa tylko jedna odpowiedź

Tak, często zdarzało mi się kompensować niektóre ze spowodowanych 
przeze mnie emisji gazów cieplarnianych za pomocą systemów sadzenia 
drzew.
Tak, czasami zdarzało mi się kompensować niektóre ze spowodowanych 
przeze mnie emisji gazów cieplarnianych za pomocą systemów sadzenia 
drzew.
Nie, ale rozważam to.
Nie, bo nie wierzę, że drzewa zostaną posadzone.
Nie, bo nie wierzę, że drzewa będą monitorowane przez wystarczająco długi 
czas.
Nie

Uwagi

Nie zawsze kompensacja ekologiczna w transporcie to sadzenie drzew, może to być np. danina dla 
organizacji, która rozwija fotowoltaikę w Afryce; pasażer nie zawsze otrzymuje precyzyjną informację na co 
konkretnie będzie przeznaczona kwota, którą wpłacił, wie tylko ewentualnie jaka organizacja zajmująca się 
kompensacją otrzyma środki. 

DODATKOWE INFORMACJE
Jeśli chcieliby Państwo przedstawić dodatkowe informacje (np. dokument opisujący stanowisko) lub 
odnieść się do konkretnych kwestii, które nie zostały uwzględnione w kwestionariuszu, mogą Państwo w 
tym miejscu załączyć dodatkowe dokumenty.

Należy pamiętać, że załączone dokumenty zostaną opublikowane wraz z Państwa odpowiedziami na 
pytania zawarte w kwestionariuszu, które stanowią zasadniczy element tych konsultacji. Załączenie 
dokumentu jest dobrowolne: dookreśla kontekst i pozwala tym samym lepiej zrozumieć Państwa 
stanowisko.

dodatkowe informacje i uwagi

Niezwykle istotne elementy to: 1. Wprowadzenie obowiązkowego celu dla państw członkowskich jaki % 
publicznych terenów leśnych musi być objęty ścisłą ochroną przyrodniczą do 2030 roku. Powinno to być 
minimum 15%, z preferencją do: - poszerzania istniejących leśnych parków narodowych tam gdzie nie 
obejmują one całych kompleksów leśnych a tylko ich część, - objęcia ścisłą ochroną kompleksów leśnych na 
obszarach górskich, - obowiązek natychmiastowego wstrzymania wycinek na każdym obszarze leśnym, co 
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do którego zostanie oficjalnie złożony udokumentowany wniosek o objęcie tego obszaru ochroną 
przyrodniczą. 2. Wprowadzenie wytycznych co do minimalnego i pożądanego wskaźnika zalesienia kraju, 
gdyż kraje członkowskie o stosunkowo niewielkim zalesieniu mają tendencje przedstawiać to jako sukces 
gospodarki leśnej (w Polsce przy aktualnym poziomie ok. 29% cel 32% uważany jest za bardzo ambitny, 
podczas gdy istnieją kraje o zalesieniu nawet dwukrotnie większym). 3. Nie można mówiąc o 
zrównoważonej gospodarce leśnej pomijać kwestię dzikiej zwierzyny. Czy prowadzenie przez zarządców 
lasów hodowli zwierząt łownych i organizowanie komercyjnych polowań jest częścią "zrównoważonej 
gospodarki leśnej"? Czy eksterminacja dzików dla domniemanego ratowania trzody chlewnej, bez względu 
na dramatyczne konsekwencje dla lasów jest rozwiązaniem "zrównoważonym" i pożądanym?  3. 
Zarządzanie lasami publicznymi nie może być nie poddane społecznej kontroli. Przy każdym nadleśnictwie 
powinna istnieć Leśna Rada Społeczna, w skład której wchodziliby przedstawiciele wszystkich interesariuszy 
- samorządów, mieszkańców, lokalnego biznesu, naukowców - leśników, ekologów, hydrologów, a także 
różnych organizacji pozarządowych, w tym ekologicznych o różnych specjalnościach. Taka rada powinna 
współdecydować o planach urządzenia lasu i być miejscem szukania najlepszej drogi aby las wypełniał 
swoje wszystkie funkcje, a równowaga między jego gospodarczym wykorzystaniem a ochroną przyrody była 
zachowana zarówno krótkoterminowo jak w długiej perspektywie. Jednocześnie plan urządzenia lasu, jako 
dokument instytucji publicznej dotyczącej mienia dóbr publicznych musi być możliwy do zaskarżenia do 
odpowiedniej  jednostki sądu administracyjnego.

proszę załączyć dodatkowe dokumenty
Dopuszczone są wyłącznie pliki o formacie pdf,txt,doc,docx,odt,rtf.

Contact
Contact Form




