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 Wielofunkcyjność  ekosystemów leśnych sprawia, że osiągnięcia nauk leśnych 

bezpośrednio wpływają lub mogą wpływać nie tylko na gospodarkę leśną, ale mają też 

znaczenie m.in. dla rozwoju gospodarczego, kształtowania krajobrazu i klimatu, produkcji 

rolnej, stosunków wodnych czy równowagi i bezpieczeństwa ekologicznego różnych 

regionów kraju, zwłaszcza silnie uprzemysłowionych i zurbanizowanych.

 Wielką rolą nauk leśnych jest też poszukiwanie sposobów zastosowania dorobku innych 

dziedzin nauki do ochrony i  kształtowania ekosystemów leśnych zgodnie z potrzebami 

przyrody i społeczeństwa, co wymaga intensyfikacji badań interdyscyplinarnych

Leśnictwo – przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin nauki
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 Polityka leśna państwa (1997) wskazała na konieczność 

opracowania długookresowej strategii badań 

użytecznych dla  leśnictwa, które zmierzałyby do 

wytyczenia metod zachowania trwałości lasów 

i ciągłości ich funkcji. W szczególności są to: 

 studia nad wypełnianiem przestrzeni leśnej kraju i jej 

struktury,

 prace w zakresie dynamiki i zrównoważenia

ekosystemów leśnych oraz ochrony i wykorzystania 

potencjału różnorodności biologicznej lasów, 

 prace poznawcze i wdrożeniowe z zakresu leśnej 

inżynierii ekologicznej oraz bezpiecznych technik i 

technologii prac leśnych, 

 studia nad nowymi modelami lasu i możliwościami 

zwiększenia wszechstronnej użyteczności lasów w 

gospodarce i życiu społecznym kraju,

 studia nad doskonaleniem monitoringu 

i prognozowaniem zmian oraz jego zagrożeń.

Znaczenie badań w polityce leśnej państwa
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 Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe działa na 

podstawie Ustawy z dnia 28 

września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 

2011 r. Nr 12, poz. 59), która 

wymieniając zadania dyrektora 

generalnego LP zobowiązuje go do 

inicjowania, popierania 

i finansowania badań leśnych w 

zakresie leśnictwa oraz 

nadzorowania wykorzystania 

wyników tych badań (art. 33 ust. 3 

pkt 6), umożliwiając równocześnie 

przeznaczanie środków funduszu 

leśnego na badania naukowe 

(art. 58 ust. 2 pkt 2)

Rola LP we wspieraniu sektora badawczo-rozwojowego
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 Warto zwrócić uwagę na ustawowe 

zobowiązanie do nadzorowania 

wykorzystania wyników badań. 

Oznacza to, że LP  są szczególnie 

zainteresowane inicjowaniem i 

finansowaniem takich badań, 

których wyniki poszerzają naszą 

wiedzę, przynoszą nowe pomysły, 

a nade wszystko mogą być 

wykorzystane w praktyce. 
Ich zastosowanie ma służyć lepszemu 

prognozowaniu, planowaniu, 

organizowaniu i realizowaniu działań w 

zakresie gospodarki leśnej – zarówno 

pod względem skuteczności osiągania 

celów, jak i ekonomicznej racjonalności.

Rzeczywista użyteczność badań
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Wspólne osiągnięcia

 Badania zlecane przez LP dotyczą 

głównie dwóch etapów:

 Oceny mechanizmów 

funkcjonowania ekosystemów 

leśnych, w tym czynników 

wpływających negatywnie na stan 

zasobów,

 Opracowania metod racjonalnej 

gospodarki leśnej eliminujących lub 

ograniczających niekorzystne dla 

niej zjawiska oraz zwiększających jej 

efektywność pod kątem tak realizacji 

celów, jak i ekonomiki procesów 
(takie prace kończą się zawsze 

opracowaniem odpowiednich zaleceń dla  

praktyki gospodarczej - zasad, instrukcji, 

wskazówek).
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 Umiejętne wykorzystanie przez praktykę leśną 

dorobku placówek badawczych w znaczny 

sposób wpłynęło na wzrost zdrowotności i 

odporności drzewostanów, zwiększenie 

stabilności i trwałości ekosystemów leśnych oraz 

zachowanie leśnej różnorodności biologicznej.

 Wyniki pracy naukowców umożliwiają nam 

rozpoznanie siedliskoznawcze nieużytków 

poszczególnych kategorii, wskazanie metody 

poprawy warunków wzrostu drzew, określenie 

najwłaściwszych sposobów uprawy gleby i 

zabiegów melioracyjnych, dobór odpowiednich 

gatunków drzew.

 Projekty badawcze z zakresu selekcji i 

nasiennictwa wzbogacone o elementy genetyki 

leśnej i inżynierii genetycznej doprowadziły m.in. 

do opracowania zasad wyboru drzewostanów 

nasiennych, zasad klasyfikacji nasion i szyszek 

oraz norm branżowych. Badania umożliwiły 

również opracowanie programu działania 

Leśnego Banku Genów Kostrzyca.
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 We współpracy z naukowcami przygotowywane są 

coroczne oceny  i krótkoterminowe prognozy 

pojawu szkodników owadzich, grzybów 

pasożytniczych, a także analizy szkód od zwierząt 

leśnych oraz uszkodzeń lasów powodowanych 

działalnością przemysłu. 

 Jednostki naukowe sprawują stałą opiekę 

merytoryczną m.in. w akcjach zwalczania 

szkodników owadzich, doskonaląc metody 

ograniczania populacji, zastępując preparaty 

chemiczne feromonami i insektycydami 

biologicznymi (np. preparaty oparte na bazie 

entomopatogenicznych nicieni, jako skuteczna metodą 

zwalczania pędraków chrabąszczy). 

 Prace badawcze dotyczące środków ochrony 

roślin ułatwiają LP wybór właściwych środków 

ochrony roślin, dozwolonych do stosowania w 

dzisiejszym leśnictwie. 
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Pozyskanie grubizny netto. 

Prognoza średnioroczna na podstawie danych 

BULiGL (tys. m3)
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 Naukom leśnym zawdzięczamy to, bez 

czego nie sposób byłoby realizować 

produkcyjną funkcję lasów –

rozpoznawanie zasobów surowca, 

określanie rozmiaru jego pozyskania 

możliwego bez zakłócania równowagi w 

ekosystemach leśnych, długofalowe 

prognozowanie użytkowania;

 Wysoki priorytet dla tego kierunku badań 

wymusza poszukiwanie nowych metod i 

rozwiązań oraz testowanie nowoczesnych 

technologii, jak np.  Systemy GIS , 

technologie LIDAR;

 W sytuacji szybko zmieniających się 

oczekiwań rynku oraz powtarzających się 

zjawisk klęskowych  konieczne jest 

wypracowanie praktycznych metod dla 

niemal natychmiastowego szacowania 

zasobów gdzie wykorzystuje się 

opracowania fotogrametryczne, drony itd, 
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 Badania z zakresu ochrony przyrody są 

podstawą tworzenia zaawansowanych metod 

monitoringu bogactwa przyrodniczego.

 Praca naukowców jest kluczowa dla określenia 

wpływu gospodarki leśnej na wielkość i stan 

zasobów przyrodniczych oraz wypracowania takich 

metod ich ochrony, które pozwalają w 

satysfakcjonującym stopniu pogodzić ekologiczną, 

społeczną i produkcyjną funkcję lasów

 Osłona naukowa jest również niezbędna dla 

licznych programów restytucji i reintrodukcji

zagrożonych gatunków, jakie prowadzą i w jakich 

uczestniczą LP.
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 Badania z zakresu gospodarki 

wodnej, wpływu działalności 

człowieka – czy to gospodarki 

leśnej, czy rolnictwa - na stan 

zasobów wodnych umożliwiły 

m.in. określenie wymagań 

drzewostanów względem wody, 

pozwoliły określić zdolności i 

potrzeby retencyjne lasów. 

 Dzięki temu możliwa była m.in. 

realizacja programów małej 

retencji górskiej i nizinnej –

największych tego rodzaju 

zintegrowanych przedsięwzięć w 

Unii Europejskiej
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 Praktyczne zastosowanie wyników badań 

naukowych pomaga nam doskonalić system  

ochrony przeciwpożarowej lasów. 

Efekty:

- relatywnie mała liczba pożarów na gruntach LP 

(ok. 30% wszystkich pożarów lasów przy 

zarządzaniu 77% wszystkich lasów)

- mała średnia powierzchnia pożaru lasu na 

gruntach LP (ok. 0,3 ha). 

 Nowa metoda klasyfikacji obszarów leśnych pod 

względem zagrożenia pożarowego:

- wprowadzona do prawa polskiego 

(rozporządzenie MŚ w sprawie szczegółowych 

zasad zabezpieczania przeciwpożarowego lasów)

- umożliwienie kategoryzacji według jednolitych 

kryteriów, 

- umożliwienie LP uzyskania dofinansowanie ze 

środków unijnych działań podejmowanych w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu.
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Adaptacja lasów do zmian klimatu

 monitoring lasu oparty na sieci stałych powierzchni 

obserwacyjnych (SBO) oraz prace z zakresu 

pochłaniania dwutlenku węgla;

 Wypracowane wskaźniki i wielkości net/net pochłaniania 

CO2 dla obszarów lasów są i będą wykorzystywane do 

określania potencjału akumulacji dwutlenku węgla w 

lasach na potrzeby raportowania protokołu z Kioto dla 

KASHUE-KOBIZE. LP w ramach budowy banku danych 

o lasach tworzą system raportowania bilansu CO2 z 

obszaru leśnictwa, a wyniki wykonywanych prac 

badawczych znajdują praktyczne zastosowanie w 

algorytmach przeliczeniowych.



Strategia PGL LP 

na lata 2014-2030

i rola badań 

w jej realizacji
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 doświadczenia w finansowaniu, promowaniu i wykorzystywaniu badań naukowych 

były szczegółowo analizowane przez zespół powołany przez dyrektora generalnego 

do opracowania strategii LP. 

 dzisiejszym i przyszłym wyzwaniem dla polskiego leśnictwa powinno być dążenie 

do zapewnienia dostępności wszystkich funkcji lasów przy zachowaniu trwałości 

ekosystemów leśnych i ich zasobów. Realizacja tego celu jest możliwa pod 

warunkiem, że gospodarka leśna opierać się będzie na wszechstronnym 

rozpoznaniu środowiska leśnego, jego zasobów i kierunków zmian w nim 

zachodzących, na wspieraniu naturalnych procesów samoregulacji ekosystemów 

leśnych oraz na integrowaniu celów produkcyjnych z aktywną ochroną przyrody.

 Potrzeby i oczekiwania społeczeństwa wobec lasów i sposobów korzystania z 

nich podlegają powolnym, lecz ciągłym zmianom, przewartościowaniu. Wraz ze 

wzrostem zamożności obywateli na znaczeniu zyskują zwłaszcza pozaprodukcyjne 

funkcje lasu. Monitoring i analiza tych trendów oraz poszukiwanie rozwiązań 

dostosowujących gospodarkę leśną do społecznych oczekiwań - bez podważania 

jej fundamentów - to także ważne pole pracy dla naukowców.

 W ramach celu strategicznego dotyczącego zapewnienia trwałości lasów, strategia 

LP podkreśla rolę wykorzystywania rezultatów badań naukowych oraz 

wdrażania innowacji w gospodarce leśnej.
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 Realizując swą strategię LP zamierzają m.in.:

 zlecać placówkom naukowym, finansować i 

wspierać badania mające praktyczny charakter,

 skutecznie wdrażać użyteczne rozwiązania i 

metody wypracowane w projektach 

badawczych,

 poszukiwać w kraju i za granicą innowacyjnych 

rozwiązań w zakresie metod i technologii 

gospodarki leśnej oraz skutecznie adaptować 

je do swojej działalności,

 eksperymentować i testować nowe rozwiązania 

i dzielić się wynikami i wiedzą,

 wykorzystać Leśne Kompleksy Promocyjne do 

rozwijania i promocji nowych technologii w 

leśnictwie.

 Ważnym miernikiem stopnia realizacji strategii 

w poszczególnych dziedzinach będzie liczba 

innowacji wdrożonych w gospodarce leśnej 

prowadzonej przez LP
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Projekty i programy w Strategii PGL LP

KRAJOWE

o zasięgu ogólnopolskim 

lub realizowane w kilku 

RDLP, mające duży, 

wpływ na realizację 

strategii  

REGIONALNE

realizowane w ramach 

jednej dyrekcji 

regionalnej przez kilka

jednostek 

organizacyjnych

LOKALNE

realizowane w ramach 

jednej jednostki 

organizacyjnej dyrekcji 

regionalnej 

(nadleśnictwie, 

zakładzie)

Spośród nich kierownictwo 

LP wybiera PROJEKTY 

STRATEGICZNE –

kluczowe dla realizacji 

strategii

CODZIENNIE 
REALIZOWANE

ZADANIA

WIELOLETNIE 
PROGRAMY

PO ZAKOŃCZENIU 

PROJEKTÓW:

PROJEKTY STRATEGICZNE – priorytetowe projekty z punktu widzenia 

realizacji celów funkcjonowania LP: sprawnej realizacji kluczowych zadań 

z zakresu gospodarki leśnej, utrzymania zdolności do samofinansowania 

działalności, rozwoju kadry, budowania relacji ze społeczeństwem i 

różnymi interesariuszami 
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Pole do współpracy - obecnie realizowane 

programy i projekty strategiczne

 Program zapewnienia długookresowej zdolności do 

samofinansowania działalności LP

 Program zarządzania zasobami ludzkimi

 Program rozwoju innowacyjności w LP

 Program rozwoju informatyki w LP 

 Projekt „Optymalizacja infrastruktury drogowej”

 Projekt „Plan działań LP w zakresie współpracy z 

jednostkami samorządu terytorialnego na lata 2014-2020”

 Program zintegrowany Lasów Państwowych "Puszcza 

Białowieska - leśne dziedzictwo Europy”

 Projekt „Opracowanie i wdrożenie polityki mieszkaniowej”
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 Opracowanie koncepcji i wdrożenie stabilnego systemu sprzedaży drewna w LP 

uwzględniającego status prawny LP, przepisy o konkurencji, procedury sprzedaży, metodykę 

ustalania cen, nowe narzędzia informatyczne wspierające sprzedaż surowca

 Opracowanie i wdrożenie mechanizmów zapewniających wysokie i stabilne 

przychody ze sprzedaży drewna m.in. poprzez uruchomienie działań promujących drewno 

jako ekologiczny i odnawialny surowiec, doskonalenie metod monitoringu popytu, podaży i 

cen surowca na rynkach UE i w krajach sąsiednich, opracowanie modelu wariantowego 

prognozowania trendów cenowych uwzględniającego czynniki rynkowe, prawne, techniczne

 Optymalizacja procesu obrotu surowcem drzewnym, w tym wypracowanie optymalnej 

oferty sprzedaży drewna pod kątem oczekiwań odbiorców przy jednoczesnej standaryzacji 

obrotu, zmniejszenie obciążenia pracowników związanego z planowaniem i realizacją obrotu 

drewnem, modyfikacja warunków technicznych na surowiec drzewny, modyfikacja zasad 

pomiaru i ustalania miąższości drewna, zasad sporządzania szacunków brakarskich na pniu

 Opracowanie koncepcji i wdrożenie systemu długoterminowego planowania 

finansowo-gospodarczego poprzez  budowę i wdrożenie narzędzi wspomagających 

długoterminowe planowanie i podejmowanie decyzji finansowo-gospodarczych, zapewnienie 

możliwości prognozowania w zależności od przyjętego wariantu postępowania, ograniczenie 

kosztów oraz ich wpływu na przyszłą kondycję finansową LP, uwzględnienie wyników badań 

naukowych z dziedziny zarządzania i ekonomiki leśnictwa

Pogram zapewnienia długookresowej zdolności do 

samofinansowania działalności LP
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 Wdrożenie procedur zbierania, 

testowania i wdrażania

pomysłów na innowacje.

 Wdrożenie mechanizmów 

motywowania pracowników za 

innowacyjność.

 Wdrożenie mechanizmów i 

narzędzi dzielenia się wiedzą w 

zakresie innowacji.

 Promowanie kultury 

organizacyjnej otwartej na 

innowacje.

 Szeroka współpraca z 

ośrodkami naukowymi, 

podmiotami zarządzającymi 

lasami w innych krajach, 

przedsiębiorcami, NGOs, 

dostawcami technologii dla 

leśnictwa 

INNOWACJE 
W LP

ZWIĘKSZANIE 
RÓŻNOROD-

NOŚCI 
BIOLOGICZEJ OCHRONA 

PRZED 
CZYNNIKAMI 
STRESOWYMI

OCHRONA 
PRZYRODY

EDUKACJA 
PRZYRODNI-
CZO-LEŚNA

WSPÓŁPRACA 
Z 

SAMORZĄDA-
MI

TURYSTYCZNE 
WYKORZYSTA-

NIE  LASÓW

WSPÓŁPRACA 
Z 

PRZEMYSŁEM 
DRZEWNYM

POZYSKANIE 
I WYWÓZ 
DREWNA

HODOWLA 
LASU

KOORDYNACJA I 
KONTROLA 
DZIAŁANIA 

JEDNOSTEK LP

ORGANIZACJA 
PRACY W 

JEDNOSTKACH 
LP

Program rozwoju innowacyjności w LP
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 Opracowanie i wdrożenie systemu inwentaryzacji dróg 

z bazą GIS, 
umożliwiającą analizy opłacalności przedsięwzięć, planowanie 

logistyki transportu. Wzorcowe opracowanie przygotowuje zespół 

zewnętrzny (BULiGL + Katedra Inżynierii Wydziału Leśnego UP w 

Poznaniu) w uzgodnieniu z zespołem w DGLP. 

 Zintegrowany system zarządzania i monitoringu w 

lasach górskich, 
budowany we współpracy z wieloma partnerami w 12 

nadleśnictwach w Sudetach i Beskidach. Zaawansowane 

technologie pozwolą na wielopoziomową analizę i planowanie 

kluczowych działań w ramach gospodarki leśnej (od badania 

kondycji drzewostanów przez rozkład szkód od zwierzyny czy 

możliwe do wykorzystania szlaki zrywkowe i ich przepustowość).

 Wdrożenie monitoringu i analizy ruchu turystycznego 

w LKP „Puszcza Białowieska” 
testowy projekt realizowany wspólnie z wiedeńskim uniwersytetem. 

Racjonalne udostępniania lasów wymaga wiedzy o rzeczywistych 

kierunkach i natężeniu ruchu, najpopularniejszych sposobach 

korzystania z lasu.

Nowatorskie projekty z naukowym wsparciem
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Nakłady LP na badania naukowe i ważniejsze zlecone prace 

[tys. zł]

 Wydatki na badania naukowe stanowią dziś jedną z 

istotnych pozycji wydatków funduszu leśnego LP (3,3% 

całości wydatków).

 Ważniejsze badania naukowe zlecone w 2015: 

 Inwentaryzacja rzeczywistej lesistości kraju w oparciu o 

istniejące dane fotogrametryczne,

 Określenie optymalnych zagęszczeń jeleniowatych w 

kontekście uwarunkowań środowiskowych i celów 

gospodarki leśnej,

 Kształtowanie się zasobów martwego drewna w 

siedliskach przyrodniczych w warunkach prowadzenia 

zrównoważonej gospodarki leśnej,

 Planowanie  pozyskania zwierzyny na podstawie 

ogólnokrajowej sieci monitoringu szkód,

 Efekt ekonomiczny szkód od zwierzyny w LP,

 Określenie możliwości produkcyjnych drewna do celów 

energetycznych i papierniczych w plantacjach 

topolowych o krótkim i średnim cyklu rotacji.



Dziękuję za uwagę 


