
Lasy, ludzie, wydarzenia.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
we Wrocławiu



Kilka informacji na temat 

Lasów Państwowych 
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Czas wyzwań dla LP
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✓ Samofinansowanie 

gospodarki leśnej

✓ Odpowiednie rezerwy 

na klęski żywiołowe w lasach

Fot. Archiwum RDLP 
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Lasy Państwowe – największy w UE zarządca lasów -

jako grupa przedsiębiorców prowadzą samofinansującą

się działalność gospodarczą obarczoną właściwym dla

kwestii rynkowych ryzykiem.

Korzystanie przez Lasy Państwowe z lasów Skarbu

Państwa nie następuje na warunkach nieodpłatnych.

Gospodarka leśna nie jest zadaniem administracji

publicznej



Zwiększamy podaż drewna

5
1990 2000 2010 2015 2018

Sprzedaż drewna ogółem w LP (mln m3)

17 25,8 33,7 38,4 42,7

✓ Od 1990 r. zużycie drewna w Polsce per capita wzrosło ponad 2 razy (do 1,1 m3)

✓ Dzięki rosnącym zasobom, LP zwiększają podaż bez szkody dla trwałości lasów - zasoby drzewne LP to 

ponad 2 mld m3 grubizny, przyrost roczny to ponad 60 mln m3 grubizny, a około 70% przyrostu 

rocznego (42,7 mln m3 rocznie) jest pozyskiwane. 
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Dla wspólnego dobra

✓ Lasy Państwowe prowadzą trwale zrównoważoną, 

wielofunkcyjną gospodarkę leśną zgodnie z ideą 

odpowiedzialności społecznej

✓ Płacą podatki i wspierają wiele ważnych dla 

państwa i społeczeństwa działań
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Dla wspólnego 
dobra

✓ Lasy Państwowe prowadzą 

trwale zrównoważoną, 

wielofunkcyjną gospodarkę leśną 

zgodnie z ideą 

odpowiedzialności 

społecznej

✓Płacą podatki i wspierają

wiele ważnych dla państwa 

i społeczeństwa działań



Zapraszamy

✓ Inwestujemy w leśną infrastrukturę, która podbudza ruch 

i zwiększa atrakcyjność turystyczną regionów

✓30 mln zł rocznie na edukację leśną

✓ W zajęciach edukacyjnych z leśnikami (wycieczki w terenie, warsztaty w 

izbach edukacji leśnej, lekcjach w szkołach) biorą udział blisko 

3 mln osób rocznie

22 000 km 
szlaków pieszych

i rowerowych

4 000 km 
szlaków 

rowerowych

3200
parkingów 

leśnych

7000
obiektów 

edukacyjnych
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Mała retencja

✓ Nowe siedliska dla wielu gatunków

✓ Przeciwdziałanie skutkom suszy

✓ Powiększanie krajowych zasobów wody

✓ Rola przeciwpożarowa

✓ W sezonie powodziowym ograniczenie odpływu

wody na tereny zamieszkane

Retencja 

dodatkowych

2,5 mln m³ wody

Budowa 

2267 obiektów 
piętrzących lub 

spowalniających 

odpływ wody

Projekt strategiczny

w „Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego 

Rozwoju”



Polski surowiec strategiczny
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✓ Ponad 80% drewna z LP trafia do 

przedsiębiorców. Zapewniamy odbiorcom 

przewidywalne relacje i stabilność dostaw

✓ Przemysł drzewny zatrudnia ok.

350 tys. osób i wytwarza 2-3% PKB

✓ 50 mld zł warty jest roczny eksport wyrobów 

polskiego przemysłu drzewnego

✓ Polska 3. na świecie eksporterem mebli, a 

10. ich producentem

Fot. Archiwum RDLP 



Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 
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Powierzchna lasów w RDLP we Wrocławiu :

560 tys. ha

93% lasów jest zarządzanych przez

RDLP we Wrocławiu

Największe zwarte kompleksy leśne

występują w północno-zachodniej części

RDLP – Bory Dolnośląskie. Duże

kompleksy leśne, także pokrywają górskie

pasma Sudetów, położone na południu.



Zamieranie lasów na terenie Dolnego Śląska
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niekorzystne warunki 

atmosferyczne lat 2015-2018 

w lasach Dolnego Śląska 

stanowią podstawowy czynnik 

wpływający negatywnie na 

stan zdrowotny 

i sanitarny drzewostanów

Fot. Archiwum RDLP 
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średnia miesięczna 

temperatura w 2018 

roku była wyższa od 

średniej wieloletniej 

o ok. 2,6 [st. C]

średnia miesięczna 

suma opadów w 2018 

roku była niższa od 

średniej wieloletniej o 

ok. 

14 [mm]

Zamieranie lasów na terenie Dolnego Śląska

Fot. Archiwum RDLP 
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Zamieranie lasów na terenie Dolnego Śląska

największe szkody mające charakter 

wielkoskalowy notowane są w 

nadleśnictwach Przedgórza 

Sudeckiego i Sudetów Środkowych. 

Ujawniają się one poprzez zamieranie 

drzew i rozpad drzewostanów różnych 

gatunków, na skutek wzmożonego 

występowania patogenicznych 

grzybów i szkodliwych owadów

Fot. Archiwum RDLP 



Wnioski 
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❖ W roku  2018 największy wpływ na stan zdrowotny i sanitarny drzewostanów 

RDLP we Wrocławiu miały zjawiska abiotyczne, które wystąpiły w latach 

2015 -2018  (posucha i niedobory wilgotności) i w latach 2017 -2018 (wiatrołomy)

❖ Utrzymuje się zagrożenie od szkodników wtórnych. Przyczyną tak silnego 

rozwoju gradacji korników w tych nadleśnictwach są konsekwencje zjawiska 

posuchy i spowodowane tym zjawiskiem silne osłabienie kondycji 

drzewostanów świerkowych. Narastanie populacji szkodników wtórnych w 

poprzednim sezonie, połączone ze zwiększoną podatnością (osłabieniem) 

drzew na zasiedlenia, stwarzają podstawę do przewidywania w dalszym ciągu 

narastania gradacji szkodników
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❖ Utrzymuje się proces zamierania jesionu. Od kilku lat rozmiar cięć sanitarnych 

tego  gatunku gwałtownie się nasila

❖ Wzrost pozyskania posuszu, którego bezpośrednią przyczyną wydzielania 

było opanowanie systemów korzeniowych drzew przez grzyb (korzeniowiec, 

opieńki) jest również konsekwencją zaistniałych zjawisk pogodowych lat 

2015 -2018

❖ Wzrasta ilość pozyskiwanego drewna w ramach cięć sanitarnych dębowego. 

W bieżącym sezonie wegetacyjnym sytuacja taka może się utrzymywać

Wnioski 
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Inwestycje turystyczne w RDLP

Razem 81 obiektów 
(dane z inwentaryzacji infrastruktury turystycznej 

z RDLP we Wrocławiu)

Ośrodek / obiekt wypoczynkowy 

Kwatera myśliwska 

Pokój gościnny  

Schronisko leśne  Miejsce biwakowaniaObozowisko harcerskie  

Miejsce odpoczynku Parking leśny 

Miejsce postoju pojazdów Miejsce/plac zabaw dla dzieci 

Inne obiekty o charakterze powierzchniowym 

Pole biwakowe 

Zielona klasa  

Punkt widokowy  

Inny obiekt punktowy 

Ośrodek edukacji leśnej Izba edukacji leśnej Inny obiekt kubaturowy 



Inwestycje wspólne 
Lasów Państwowych 

z Gminami 
(samorządami) 
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Zasady uczestnictwa 

jednostek organizacyjnych 

Lasów Państwowych 

w przedsięwzięciach 

wspólnych realizowanych 

z zaangażowaniem środków 

pieniężnych Lasów 

Państwowych określa

Zarządzenie nr 58
Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych

z dnia 7 sierpnia 2018 r.

w sprawie realizacji w Lasach 

Państwowych wspólnych 

przedsięwzięć drogowych, 

mających związek 

z gospodarką leśną     
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Ustala się następujący podział klasyfikacyjny działalności, o której mowa w ust. 1:

tworzenie w nadleśnictwach, 

z wykorzystaniem środków, 

związanych z funduszem leśnym, sieci 

dróg leśnych w powiązaniu z 

finansowaniem (dofinansowywaniem) 

przez Lasy Państwowe niektórych 

przedsięwzięć drogowych 

administracji publicznej, przede 

wszystkim administracji 

samorządowej

Fot. Archiwum RDLP 
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Pula środków („P”), związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie:

1) budowy oraz przebudowy dróg leśnych,

2) wspomagania administracji publicznej w zakresie budowy, przebudowy

lub remontowania drogowej infrastruktury technicznej,

jest ustalana w trakcie prac nad planem 

finansowo – gospodarczym Lasów Państwowych, 

w tym nad planem, związanym z funduszem leśnym
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Realizacja wspólnych przedsięwzięć 

leśno-samorządowych możliwa jest również przy 

wykorzystaniu własnych środków finansowych jednostki w 

ramach puli przyznanej dla 

regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. 

Pula ta jest określana każdorazowo na etapie tworzenia planu 

finansowego, a jej rozdział na podległe jednostki leży w 

gestii właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów 

Państwowych
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Procedura naboru wniosków nadleśnictw na finansowanie z 

wykorzystaniem środków, związanych z funduszem leśnym - następuje 

na wniosek właściwego nadleśnictwa

Wnioski, o których mowa powyżej 

składają nadleśniczowie za 

pośrednictwem i przy opinii 

właściwych dyrektorów regionalnych 

dyrekcji Lasów Państwowych 

Finansowanie (…) może nastąpić 

w jednym roku gospodarczym 

w odniesieniu do maksymalnie trzech 

wniosków (…)

Wnioski (…) podlegają analizie, za wykonanie 

której odpowiedzialny jest kierownik komórki 

organizacyjnej DGLP właściwej ds. 

infrastruktury
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Z dalszego procedowania wyklucza się wnioski, które: 

❖ są ewidentnie sprzeczne w sposób niemożliwy do skorygowania z postanowieniami 

niniejszego zarządzenia

❖ nie rokują nadziei na urzeczywistnienie w danym roku gospodarczym ze względu na aktualny 

stopień przygotowania przedsięwzięcia do realizacji

❖ obejmują łączną wartość środków finansowych wnioskowanych na budowę, przebudowę lub 

remontowanie danej drogi, z wyłączeniem infrastruktury towarzyszącej (…) przekraczającą 

kwotę 2 mln zł na 1 km

❖ obejmują łączną wartość środków finansowych wnioskowanych na budowę, przebudowę lub 

remontowanie danej drogi w roku wnioskowania, przekraczającą kwotę 3 mln zł

❖ pochodzą od wnioskodawców i beneficjentów, którzy w minionym roku nie przystąpili do 

realizacji przedsięwzięcia, na które zostały przyznane środki związane 

z funduszem leśnym, bez podania przyczyny (wyłącznie wynikającej ze zdarzeń losowych)
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Uczestnictwo w przedsięwzięciu wymaga zawarcia umowy w formie 

pisemnej pomiędzy uczestnikami procesu realizacyjnego

Z zawartej umowy powinny wynikać jednoznacznie: prawa 

i obowiązki poszczególnych stron, w tym również związane ze 

stosowania prawa zamówień publicznych; zasady i określenie 

udziałów poszczególnych stron w finansowaniu przedsięwzięcia; 

kolejność i warunki spełniania świadczeń i wykonywania 

zobowiązań; skutki prawne uczestniczenia w przedsięwzięciu oraz 

prawa każdej ze stron do efektów przedsięwzięcia; prawa 

i obowiązki uczestników w zakresie prowadzenia i utrzymania 

obiektów stanowiących efekt przedsięwzięcia po zakończeniu 

realizacji oraz ponoszenia kosztów z tym związanych; sankcje 

za naruszenie porozumienia
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Nakłady nadleśnictw pod zarządem RDLP we Wrocławiu na 

wspólne przedsięwzięcia drogowe z jednostkami samorządu 

terytorialnego w latach 2015-2019.

26 nadleśnictw –

ponad 17 mln zł
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Nadleśnictwo 2015 2016 2017 2018 2019 (plan) Razem

Bardo Śląskie 372,9 194,1 50,0 50,0 50,0 717,0

Henryków 100,0 145,3 50,0 295,3

Bystrzyca Kłodzka 160,0 100,0 486,6 300,0 1046,6

Wołów 267,0 675,5 120,3 160,0 1222,8

Zdroje 5,8 190,6 250,0 50,0 496,4

Głogów 350,0 16,0 366,0

Oleśnica Śląska 147,6 147,6

Jawor 230,0 50,0 280,0

Jugów 98,9 290,0 369,0 210,0 967,9

Kamienna Góra 280,0 380,0 397,0 400,0 400,0 1857,0

Legnica 30,0 30,0

Lubin 60,6 60,6

Lwówek Śląski 100,0 203,3 361,0 122,0 100,0 886,3

Międzylesie 154,5 316,0 411,8 300,0 1134,0 2316,3

Miękinia 46,0 50,0 96,0

Milicz 165,8 150,0 315,8

Oborniki Śląskie 407,1 125,0 140,0 455,0 1127,1

Oława 0,9 220,0 38,0 258,9

Lądek Zdrój 228,9 72,0 200,0 521,6 1022,5

Szklarska Poręba 114,2 50,0 50,0 214,2

Śnieżka 56,8 160,0 216,8

Świdnica 149,3 107,0 100,0 100,0 456,3

Świeradów Zdrój 300,0 126,4 426,4

Wałbrzych 304,0 410,8 382,0 120,0 45,0 1261,8

Złotoryja 300,0 47,8 175,0 100,0 622,8

Żmigród 126,4 137,3 200,0 463,7

suma 3328,6 4298,3 3037,0 2476,6 4 031,6 17172,1



Projekty rozwojowe

Lasów Państwowych
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Działania Promocyjne
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Społeczne Sadzenie lasu

16 kwietnia 2019 r. 

Nadleśnictwo 

Miękinia 



32

Światowy Dzień Pszczoły 

19 maja 2019r.

Wyspa Słodowa 

we Wrocławiu 
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Święto Przyjaciół Lasu 

14 września 2019

Fot. Archiwum RDLP 



Wybrane wydarzenia lokalne 
wspierane promocyjnie przez 

RDLP we Wrocławiu

❖ Szkolenie edukacyjne „Zielony Rower”

❖ Festiwal „Dary lasu”

❖ I Dolnośląski Hubertus
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Przygotowania organizacyjne 52 EFNSu w 

Biathlonie  Leśników w Dusznikach-Zdroju w 

2020r. 

Fot. Archiwum RDLP 



Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

Grunwaldzka 90

50-357 Wrocław 

36


