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Pani 
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację Poseł Darii Gosek-Popiołek oraz grupy Posłów w sprawie finansów 

nadleśnictw w 2020 r. – K9INT21554, przedstawiam poniższe informacje.

W pierwszej kolejności, nawiązując do kwestii poruszonych we wstępie interpelacji warto wskazać, 

że Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zleciło wykonanie szeregu ekspertyz dotyczących 

skutków wyłączenia z produkcji 10% obszarów lądowych (w tym, jak zasugerowano w interpelacji, 

głównie leśnych). Przygotowano następujące ekspertyzy:

 „Analiza scenariuszowa wpływu ograniczenia możliwości pozyskania surowca drzewnego 

przez Lasy Państwowe na sytuację społeczno-ekonomiczną w Polsce” – sporządzono przez 

Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa;

 „Konsekwencje objęcia ochroną ścisłą znacznych obszarów leśnych Polski na możliwość 

sekwestracji węgla (netto) przez polskie lasy oraz produkcję drewna z uwzględnieniem 

sortymentacji” – sporządzono przez Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania 

Zasobami Leśnymi;

 „Konsekwencje objęcia ochroną ścisłą znacznych obszarów leśnych Polski, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożenia spowodowanego zmianami klimatycznymi oraz niekorzystnymi 

zmianami sukcesyjnymi zbiorowisk leśnych” – sporządzono przez Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Leśnych, Katedra Hodowli Lasu;

 „Konsekwencje objęcia ochroną ścisłą znacznych obszarów leśnych Polski, z uwzględnieniem 

następstw zmian klimatycznych, w szczególności w kontekście zagrożenia drzewostanów 



ze strony owadów (kambiofagów i foliofagów)” – sporządzono przez Instytut Badawczy 

Leśnictwa, Zakład Lasów Górskich;

oraz wykonano własną ekspertyzę pn. „Analiza wpływu ograniczenia pozyskania drewna w Lasach 

Państwowych na przemysł drzewny”.

Z uwagi na bardzo obszerny materiał nie jest możliwe jego przedstawienie bezpośrednio w odpowiedzi 

na interpelację jednakże podaję adres pod którym są dostępne wszystkie wymienione ekspertyzy: 

(http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/ekspertyzy-

okreslajace-skutki-wdrozenia-unijnej-strategii-na-rzecz-bioroznorodnosci-do-2030-r).

Odpowiadając na pytania nr 1 i 2 zawarte w I części interpelacji informuję, że w 2020 r. ilość drewna 

sprzedanego przez Lasy Państwowe wyniosła ogółem 38 064 931 m3, natomiast wartość sprzedanego 

drewna wyniosła 7 553 722 tys. zł. Natomiast odpowiedzi na pozostałe pytania o charakterze 

finansowym zostały zawarte w załącznikach pn. Dane finansowe – Biura Regionalnych Dyrekcji Lasów 

Państwowych i Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych oraz Dane finansowe – Nadleśnictwa. 

Z poważaniem

Z up. Ministra

Edward Siarka
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Załączniki:
1) Dane finansowe - Biura Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i Dyrekcja Generalna Lasów 

Państwowych;
2) Dane finansowe – Nadleśnictwa.

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
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