
NOTATKA 
z posiedzenia  Komisji Środowiska 

Data posiedzenia: 14 lutego 2012 r. 

Nr posiedzenia: 7 
  

 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: przewodnicząca komisji senator Jadwiga Rotnicka. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie rządowego dokumentu: „Informacja o stanie lasów oraz o realizacji 
«Krajowego programu zwiększania lesistości» w 2010 roku” (druk sejmowy 
nr 45). 

 
W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Stanisław Gorczyca, Andrzej Grzyb, Stanisław 

Hodorowicz, Andrzej Kobiak, Jadwiga Rotnicka, Wojciech Skurkiewicz, Alicja 
Zając, 

 
− zaproszeni goście: 

− Ministerstwo Środowiska:  
− podsekretarz stanu, główny konserwator przyrody Janusz Zaleski, 
− dyrektor Departamentu Leśnictwa Krzysztof Janeczko, 
− naczelnik w Departamencie Leśnictwa Grażyna Olejarska, 
− radca ministra w Departamencie Leśnictwa Zofia Chrempińska, 

− Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
− zastępca dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich Nina 

Dobrzyńska,  
− starszy specjalista w Departamencie Płatności Bezpośrednich Zbigniew 

Wiśniewski, 
− Agencja Nieruchomości Rolnych: 

− prezes Sławomir Pietrzak, 
− Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych: 

− dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak, 
− zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych Grzegorz Furmański, 

− Najwyższa Izba Kontroli: 
− doradca techniczny Maria Pokora. 

 
  

Przebieg posiedzenia: 
Ad 1. 

 
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny konserwator przyrody Janusz Zaleski, 
przedstawiając informację o stanie lasów i o realizacji programu zalesiania, stwierdził, że stan lasów w 
Polsce jest dobry i poprawia się w stosunku do lat ubiegłych. Przybywa masy drzewnej w lasach, 
odnotowano mniejsze straty z powodu pożarów i inwazji szkodników. To wyniki wzmożonej pracy 
leśników. W odniesieniu do programu zalesiania wiceminister Janusz Zaleski powiedział, że dobrze 
należy ocenić dwa pierwsze etapy tego zadania, realizowane w latach 1995−2000 i 2001−2005. W tym 
czasie zalesiono ponad 207 tys. ha. W okresie 2006−2010 natomiast plan zakładał zalesienie 160 tys. 
ha, tj. około 32 tys. ha rocznie. Zalesienia, jakich dokonano w roku 2010, spełniają zaledwie niewiele 
ponad 18% średniorocznych oczekiwań. Przyczyny tego zjawiska są złożone, ale największy wpływ na 
to mają brak opłacalności zalesień i coraz mniejsze ilości gruntów przekazywanych pod zalesienia przez 
Agencję Nieruchomości Rolnych. Podsekretarz stanu wspomniał o problemach na rynku drzewnym, 
trudnościach w realizowaniu polityki leśnej państwa na terenach lasów należących do właścicieli 
prywatnych. 
Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Sławomir Pietrzak złożył wyjaśnienia dotyczące  
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przekazywania gruntów pod zalesianie. 
Podczas dyskusji senatorowie pytali o stan zdrowotny lasów, przyrost masy drzewnej, o powierzchnię 
lasów przekazaną pod budowę dróg, o realizację planów małej retencji, o szkody w lasach powodowane 
przez zwierzynę leśną, o możliwości zalesiania niewielkich areałów, np. wielkości kilku arów, 
przekazywanych przez ANR. 
 

 
 

Posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS, KS 

 


