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PROGRAM ROZWOJU LEŚNICTWA
List Ministra Środowiska w związku z rozpoczęciem prac nad
Narodowym Programem Leśnym
Szanowni Państwo,
Jako Minister Środowiska odpowiedzialny za leśnictwo w naszym kraju, uznałem za
stosowne podjęcie prac nad Narodowym Programem Leśnym.
Idea Narodowych Programów Leśnych powstała wraz z koncepcją trwałego i
zrównoważonego rozwoju, w trakcie Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat
Środowiska i Rozwoju (UNCED) w 1992 r., jako narzędzie polityki leśnej tworzone w
oparciu o współuczestnictwo, partnerstwo i współpracę wszystkich zainteresowanych
stron w danym kraju. Na zasadność opracowania Narodowych Programów Leśnych
wskazała Europejska Komisja Leśnictwa FAO (1997), Strategia dla leśnictwa Komisji
Europejskiej (1998), Ministerialny Proces Ochrony Lasów w Europie (2007).
Brak Narodowego Programu Leśnego w polskich regulacjach staje się coraz bardziej
dotkliwy w konfrontacji leśnictwa z tworzonymi długo i średniookresowymi
strategiami rozwoju kraju. Ma to szczególnie ważne znaczenie w kontekście
nieuchronnych zmian klimatycznych. Rola lasów, zajmujących około 1/3 powierzchni
kraju, jest w tych strategiach nie dość mocno wyrażana. Znaczenie lasów w
środowisku przyrodniczym i gospodarce zobowiązuje do całościowego spojrzenia i
stanowi uzasadnienie zorganizowania szerokiej debaty nad kierunkami ochrony,
rozwoju i sposobami użytkowania zasobów leśnych w Polsce.
Prace nad Narodowym Programem Leśnym są szansą na współtworzenie, w poczuciu
odpowiedzialności, ekonomicznie opłacalnych, przyrodniczo pożądanych i społecznie
akceptowanych zasad zarządzania dobrem publicznym jakim są lasy. Celem
podejmowanych prac jest stworzenie wizji polskiego leśnictwa, a w istocie całego
sektora leśno-drzewnego i ochrony przyrody w lasach, w perspektywie XXI wieku.
Właściwością Narodowych Programów Leśnych jest otwartość oraz przejrzystość
wszystkich działań, zarówno w trakcie opracowywania koncepcji jak i realizacji
Programu. Pierwszym i zasadniczym etapem prac będzie szereg konferencji
panelowych w ramach pracy badawczej pt. „Program Rozwoju Leśnictwa”,
realizowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa i finansowanej z funduszu leśnego.
Budowany Narodowy Program Leśny będzie miał charakter kroczący i nie zamknie
się w określonym horyzoncie czasu, a w oparciu o stały monitoring i długookresowe
badania będzie podlegał cyklicznej ocenie, co umożliwi jego stałe doskonalenie.
Do tworzenia takiej wizji zapraszam wszystkich związanych z lasami i gospodarką
leśną, produkcją i użytkowaniem drewna, zainteresowanych ochroną przyrody oraz
korzystających z materialnych i duchowych wartości lasu.
Minister Środowiska
Marcin Korolec
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