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Wielkość strat gospodarczych i ekologicznych powodowanych przez pożary lasu zależy 
w dużej mierze od efektywności funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej lasu. 
Powinna ona być adekwatna do istniejącego ryzyka, którego podstawą jest monitoring 
zagrożenia pożarowego lasu. Obejmuje on ocenę potencjalnego zagrożenia pożarowego 
danego obszaru leśnego (metoda zaliczania lasów do kategorii zagrożenia pożarowego) 
oraz zagrożenia dynamicznego – przez oznaczenie prawdopodobieństwa zaistnienia pożaru 
w danym dniu (metoda oznaczania stopnia zagrożenia pożarowego lasów). Obie metody 
zostały opracowane w Instytucie Badawczym Leśnictwa i wdrożone do praktyki leśnej roz-
porządzeniem ministra środowiska, w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. nr 58 poz. 405).



Kategoria zagrożenia pożarowego lasu (KZLP) obejmuje lasy o podobnym poziomie 
podatności na pożary. Określana jest na 10 lat w planach urządzenia lasu, uproszczonych 
planach urządzenia lasu lub planach ochrony parku narodowego, na podstawie obiektywnych 
kryteriów obejmujących: występowanie pożarów w minionym okresie, udział najbardziej 
palnych drzewostanów, warunki klimatyczne, warunki antropogeniczne. Zaliczenie danego 
obszaru do jednej z trzech kategorii jest podstawą ustalenia zasad zabezpieczenia danego ob-
szaru pod względem przeciwpożarowym. Decyduje ono między innymi o sposobie obser-
wacji lasów w celu wykrycia pożaru, organizacji zaopatrzenia wodnego, planowania sieci 
dojazdów pożarowych oraz wyposażenia nadleśnictw w sprzęt do gaszenia pożarów lasu. 

Stopień zagrożenia pożarowego lasu (SZPL) ustalany jest dla strefy prognostycznej, 
będącej grupą nadleśnictw zbliżonych pod względem warunków drzewostanowych, klima-
tycznych i antropogenicznych. Określa on prawdopodobieństwo zaistnienia pożaru w da-
nym dniu w zależności od dynamicznych zmian warunków meteorologicznych i wilgotności 
ściółki. Zależnie od aktualnego, wyrażonego w skali czterostopniowej, stopnia zagrożenia, 
podejmowane są określone zadania i przedsięwzięcia ochronne przez jednostki organizacyj-
ne Lasów Państwowych, zmierzające do wczesnego wykrycia pożaru i podjęcia skutecznej 
akcji ratowniczo-gaśniczej. W celu sprawnego przekazywania informacji o SZPL w Lasach 
Państwowych funkcjonuje sieć prognozowania, nad którą nadzór merytoryczny sprawuje La-
boratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL. W celu usprawnienia pracy tej sieci po-
wstał system informatyczny do zbierania, weryfikowania i udostępniania informacji o SZPL. 
Pozwala to na skuteczne przekazywanie niezbędnych danych służbom ratowniczym oraz in-
formowanie społeczeństwa o aktualnym zagrożeniu pożarowym lasów. W ostatnich latach 
w IBL została opracowana nowa metoda określania SZPL, która trafniej ustala ten wskaźnik, 
dając jednocześnie możliwość prognozowania zagrożenia z wyprzedzeniem do 24 godzin.


