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Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, złożone podczas 
13. posiedzenia Senatu RP przekazane pismem z dnia 3 lipca 2020 r., znak: BPS/043-13-
425/20, przekazuję informacje w oparciu o poniższe pytania. 

Czy ministerstwo ma opracowany plan nowych nasadzeń drzew? Na jakim obszarze i ile 
drzew na 1 km2? W miarę możliwości proszę o szczegółową odpowiedź. Czy został on 
opracowany z ekspertami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną 
środowiska? Jeśli tak, to z jakimi?
Czy ministerstwo przeprowadziło badania nad tym, jak masowa wycinka drzew w Polsce 
wpływa na jakość powietrza? Proszę o załączenie wniosków tego badania, jeśli zostało 
przeprowadzone. 

Należy wyraźnie podkreślić, że w Polsce nie mamy do czynienia z „masową wycinką lasów”. 
Na gruntach zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (ok. 77%  
lasów w Polsce) prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna, w oparciu o zatwierdzane 
przez Ministra Środowiska, 10-letnie plany urządzenia lasu dla każdego z 430 nadleśnictw PGL 
LP. W pojęciu zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzonej na podstawie tych planów, 
mieści się zarówno odnowa powierzchni leśnych poprzez nasadzenia, jak i pozyskanie surowca 
drzewnego. Cała procedura powstawania planów jest ściśle regulowana przepisami i umożliwia 
społeczeństwu współudział w tym procesie. Działalność LP jest też ściśle regulowana 
przepisami ustawy o lasach i wielu innych ustaw dotyczących zakresu ich działalności, jak 
również na bieżąco kontrolowana i nadzorowana. 
Lasy Państwowe dostarczają ponad 90 proc. drewna zużywanego przez polski przemysł 
i gospodarstwa domowe. Od 1990 r. zapotrzebowanie na ten surowiec wzrosło w Polsce ponad 
dwukrotnie — od niespełna 0,5 do ponad 1 m³ w przeliczeniu na mieszkańca. LP 
systematycznie zwiększają pozyskanie surowca: w ciągu ostatnich 20 lat wzrosło ono przeszło 
dwukrotnie, do ponad 40 mln m3 rocznie. Jest to wynikiem zmian w strukturze wiekowej 
drzewostanów. Wzrost ten sukcesywnie zaspokaja rosnący popyt na drewno. Jednak należy 
mieć na uwadze, że wzrost pozyskania odbywa się bez szkody dla trwałości lasów, bowiem 
równocześnie rosną zgromadzone w nich zasoby drewna. Od końca lat 60. XX wieku 



zwiększyły się one aż dwukrotnie i dziś sięgają 2 mld m3 w samych lasach
pozostających w zarządzie LP. Lokuje nas to w ścisłej europejskiej czołówce. Prawidłowość 
prowadzonej z poszanowaniem ekologii gospodarki leśnej, dodatkowo potwierdzają posiadane 
przez LP międzynarodowe certyfikaty: FSC i PEFC.
Jednocześnie informuję, że w ramach prac prowadzonych w procesie LULUCF, Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska przygotowało Krajowy Plan Rozliczeń dla Leśnictwa, w którym 
wskazane są wartości emisji CO2 odnośnie do prowadzenia gospodarki leśnej. Raport dostępny 
jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
(link:https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/strategie_plany_programy/Krajowy_Pl
an_Rozliczen_dla_Lesnictwa/NFAP_2018_POLAND_ENG_FINAL.pdf )

Czy ministerstwo ma opracowany plan wspierania samorządów, np. poprzez 
dofinansowania w celu walki ze skutkami katastrofy klimatycznej? Jeśli tak, to jakie są 
jego główne założenia?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podejmuje działania ukierunkowane na walkę ze 
zjawiskami ekstremalnymi, będącymi efektem zmian klimatu, w tym z suszą. Działania te 
prowadzone są dwutorowo – z jednej strony są to działania o charakterze strategicznym 
i legislacyjnym oraz podnoszącym świadomość społeczną, a z drugiej polegające na wsparciu 
finansowym konkretnych inwestycji i rozwiązań, które zmniejszają lub niwelują negatywny 
wpływ zmian klimatu.  Przedmiotowe inwestycje poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców 
oraz podmiotów gospodarczych, zarówno w kontekście zagrożenia suszą, jak i innych zjawisk 
ekstremalnych oraz ich skutków, poprzez zwiększanie poziomu retencji miejskiej 
z wykorzystaniem zielono-niebieskiej infrastruktury, czy też realizacji zrównoważonych 
systemów gospodarowania wodami opadowymi. Niemal wszystkie działania prowadzone przez 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ww. zakresie są działaniami wspierającymi samorządy.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało długookresowe dokumenty strategiczne, 
których skuteczna realizacja pozwoli przeciwdziałać skutkom suszy. W kontekście 
pojawiających się coraz częściej zjawisk ekstremalnych bardzo ważne są działania adaptacyjne, 
które służą zmniejszeniu podatności na zaistniałe lub prognozowane skutki zmian klimatu,
w tym zagrożenia związane z wystąpieniem suszy.
Podstawą działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu jest konsekwentnie realizowany 
„Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030” (zwany dalej: „SPA2020”). Głównym celem SPA2020 jest 
zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki 
i społeczeństwa w warunkach zmieniającego się klimatu. W dokumencie wskazano 
priorytetowe kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć do 2020 roku z perspektywą 
do 2030 roku w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu obszarach, takich jak: gospodarka 
wodna, rolnictwo, leśnictwo i różnorodność biologiczna, a także tereny zurbanizowane.
W dokumencie uwzględniono i przeanalizowano obecne i spodziewane zmiany klimatu, w tym 
scenariusze zmian klimatu dla Polski do roku 2030, które wykazały, że w tym okresie 
największe zagrożenie dla gospodarki i społeczeństwa będą stanowiły ekstremalne zjawiska 
pogodowe oraz ich skutki, będące pochodnymi zmian klimatycznych, takie jak susza. Jak 
wykazuje SPA2020, Polska jest krajem o stosunkowo małych zasobach wodnych, 
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a efektywność ich użytkowania jest niska. W SPA 2020 wskazano kierunki działań 
w kontekście mitygacji zjawiska suszy i są to głównie działania związane ze zwiększaniem 
lesistości kraju, zwiększaniem retencji zasobów wodnych, w tym małej retencji, a także 
inwestycje w systemy zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi.
Ponadto, Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało dokument pn. „Polityka ekologiczna 
państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej” (zwany dalej: 
„PEP 2030”), który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. Polityka 
ekologiczna państwa przewiduje, że działania adaptacyjne będą polegały m.in. na opracowaniu 
i wdrożeniu dokumentów strategicznych/planistycznych w zakresie gospodarowania wodami, 
wsparciu opracowania i wdrażania planów adaptacji do zmian klimatu dla obszarów 
zurbanizowanych, budowie niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej i obiektów małej 
retencji, renaturyzacji rzek i ich dolin, renaturyzacji mokradeł oraz realizacji inwestycji 
mających na celu ochronę wybrzeża, połączonych z renaturyzacją wybranych fragmentów 
wybrzeża, a także na rozwoju zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenach 
zurbanizowanych. Działania ukierunkowane będą również na zarządzanie wodami opadowymi 
na obszarach zurbanizowanych, poprzez rozwój różnych form retencji, w tym związanej 
z zielenią, a także poprzez ograniczenie zajmowania gruntów i zasklepiania gleby.
Pragnę również wskazać, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało wytyczne dla 
inwestorów pn. „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich 
łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”, w którym 
zawarto wskazówki, w jaki sposób projektować, realizować i eksploatować infrastrukturę, aby 
zapewnić odporność na zmiany klimatu i minimalizować koszty związane z ze zmianami 
klimatu, w tym ewentualne straty.
Bardzo dobrym przykładem współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska z samorządami 
jest projekt pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców” (zwany dalej: „MPA”), zrealizowany w latach 2017 – 2019 wspólnie 
z największymi miastami w Polsce, współfinansowany ze środków UE w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POiIŚ) 2014-2020. W wyniku realizacji projektu 
miasta otrzymały dokumenty zawierające diagnozę zagrożeń klimatycznych i dokonały wyboru 
sektorów, które są najbardziej wrażliwe na czynniki klimatyczne. Każde z 44 miast wskazało 
sektor gospodarki wodnej jako najbardziej podatny na zagrożenia klimatyczne. Diagnoza 
zagrożeń oraz analiza ryzyka klimatycznego w poszczególnych miastach partnerskich projektu 
MPA była podstawą do opracowania i wyboru działań adaptacyjnych, stanowiących zasadniczy 
element planów. Każdy plan adaptacji zawiera pakiet działań o charakterze inwestycyjnym z 
zakresu szarej, zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz tzw. działań miękkich 
i informacyjnych, działań zapobiegawczych lub naprawczych, z uwzględnieniem powiązań 
funkcjonalnych istotnych z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu. Ponadto w MPA 
określone zostały koszty proponowanych działań adaptacyjnych wraz z potencjalnymi źródłami 
finansowania dla każdego z miast.
Z MPA wynika, że jednym z podstawowych działań zwiększających odporność miast oraz 
przystosowujących miasta do prognozowanych zmian klimatu w zakresie gospodarki wodnej, 
będącej z jednej strony sektorem bardzo wrażliwym na zjawisko suszy, a z drugiej docelowym 
obszarem działań zapobiegających lub niwelujących to zjawisko, jest budowa 
zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi, w tym poprzez rozwój 



zielono-niebieskiej infrastruktury. Zadaniem ww. systemów z udziałem rozwiązań opartych na 
przyrodzie jest zatrzymanie oraz spowolnienie odpływu wód deszczowych, a także ich 
retencjonowanie i lokalne wykorzystanie, co jest działaniem zapobiegającym 
i przeciwdziałającym suszy. Dzięki zastosowaniu ww. systemów woda deszczowa pozostaje 
w zlewni, co zwiększa stan jej lokalnych zasobów oraz może być wykorzystywana na różne 
cele w okresach bezopadowych. Ponadto, budowa ww. systemów pozwala na ograniczenie 
skutków oraz zapobieganie powodziom miejskim, podtopieniom i zalaniem. 
W celu ochrony terenów zurbanizowanych przed zjawiskiem suszy oraz przeciwdziałania 
i zapobiegania podtopieniom i powodziom miejskim, Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
zapewniło możliwość uzyskania dofinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego na 
działania związane ze zrównoważonym gospodarowaniem wodami opadowymi na terenach 
miejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 
działanie 2.1 typ 5 pn. „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich”. 
Jedną z ważniejszych funkcji takich systemów zrównoważonych jest zatrzymanie, 
retencjonowanie oraz wykorzystanie wód opadowych w miejscu ich powstania, 
w szczególności za pomocą metod naturalnych. Dotychczas, w ramach tego typu projektów, 
zostały zakończone 4 nabory wniosków, w wyniku których podpisano 44 umowy 
o dofinansowanie z beneficjentami (jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz 
gminne jednostki organizacyjne) na kwotę ok. 1 miliarda złotych. Aktualnie w toku jest kolejny 
nabór w tym typie projektów z alokacją wynoszącą 60 milionów złotych, który zakończył się 
w dniu 28 sierpnia br.
W ramach nowej perspektywy finansowej UE po roku 2020 planuje się kontynuowanie 
wsparcia dla projektów z zakresu zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, 
a także wsparcie działań w obszarze zielono-niebieskiej infrastruktury, w jednostkach 
samorządu terytorialnego.
Należy także wskazać, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska obecnie wspiera realizację przez 
jednostki samorządu terytorialnego działań dotyczących retencjonowania wód opadowych 
z wykorzystaniem zielononiebieskiej infrastruktury również w ramach nowej edycji 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Konkursy na te 
działania w ramach Mechanizmu Finansowego, zostały ogłoszone w marcu br. i są obecnie 
w toku, zaś terminy zakończenia naborów zostały przewidziane na sierpień 2020 r.
W związku z obecną w Polsce suszą oraz związanym z tym zagrożeniem niedoborem wody, 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska dostrzega konieczność dalszego intensyfikowania działań 
mających na celu zwiększenie odporności na powyższe zdarzenia i ich skutki, co oznacza 
zarówno zwiększenie aktywności w zakresie planowania działań adaptacyjnych, a także 
przeznaczenie coraz większych nakładów finansowych na te działania. W tym kontekście 
należy wymienić inicjatywę pn. „Miasto z Klimatem”, którą Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska zapoczątkowało w marcu br. i która ma na celu poprawę jakości życia 
mieszkańców oraz wsparcie miast w transformacji w miasta przyjazne i neutralne klimatycznie, 
w tym w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy poprzez rozwój retencji wód opadowych 
przy wykorzystaniu zielono-niebieskiej infrastruktury. W ramach tej inicjatywy uruchamiane 
są nowe oraz dostosowywane istniejące instrumenty finansowe skierowane przede wszystkim 
do jednostek samorządu terytorialnego (m.in. środki Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej: „NFOŚiGW”) mające na celu wsparcie 



projektów i działań dotyczących m.in. retencji wody w miastach. Jednym z takich instrumentów 
jest Program Priorytetowy NFOŚiGW pn. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie 
skutków zagrożeń środowiska”, w ramach którego od 2019 r. prowadzony jest ciągły nabór 
wniosków (środki w ramach projektów mogą być wydatkowane do końca 2025 r.). Celem 
programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu (w tym suszy) 
i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w SPA2020) oraz 
poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych 
elementów zarządzania środowiskiem. Budżet na realizację programu wynosi do 553 013 tys. 
złotych, w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 103 153 tys. złotych. 
Dofinansowaniu podlegają działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach, w tym 
m.in. zielono-niebieska infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy 
zagospodarowania wód opadowych i kanalizacja deszczowa, zwiększanie retencji 
w ekosystemach, a także usuwanie skutków awarii i zagrożeń środowiska wynikających ze 
zmian klimatu i ich skutków. Część alokacji w wysokości 10 milionów złotych w ramach 
omawianej inicjatywy została przeznaczona na konkurs dla miast realizowany w komponencie 
- Miasto z Klimatem – „zielono-niebieska infrastruktura”, dla którego nabór zakończył się 14 
sierpnia br.
Warto także wskazać, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi aktywny dialog 
z samorządami w ramach inicjatywy Miasto z Klimatem, m.in. w kontekście zagospodarowania 
zasobów wodnych. Ostatnio zakończyła się seria warsztatów miejskich (webinaria on-line), 
które były cyklem dyskusji z samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi 
interesariuszami, mających na celu wypracowanie rozwiązań zwiększających komfort życia 
mieszkańców miast w warunkach zmieniającego się klimatu. Rezultat warsztatów obejmuje 
wypracowanie wspólnej wizji miasta przyjaznego i neutralnego klimatycznie, a także 
przygotowanie propozycji narzędzi, które będą wspierały transformację miast i odpowiadały 
m.in. na problemy związane z suszą.

Dlaczego w 2017 r. zaprzestano publikowania corocznych raportów o stanie lasów przez 
Lasy Państwowe? 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, na swoich stronach internetowych, zgodnie 
z obowiązkiem wynikającym z ustawy o lasach, publikuje roczne raporty o stanie lasów 
w Polsce. Raporty dostępne są na stronach internetowych PGL LP (link: 
https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/raport-o-
stanie-lasow ). 

Z poważaniem

Z up. Ministra 
Edward Siarka
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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