
  

Z PRASY 

O REFORMIE W LEŚNICTWIE 

Opinię publiczną kształtują środki przekazu informacji, . tj. radio, prasa, te- 
.ewizja, i za ich pośrednictwem wypowiedziano pod adresem leśnictwa i gospo- 
darki leśnej wiele rozmaitych słów. Po kontnowersyjnych wypowiedziach o resor- 
cie, jego organizacji i działalności oraz wielu informacjach o leśnictwie i ludziach 
lasu, sprawy dotyczące przyszłości gospodarki leśnej próbuje uporządkować w wy- 
wiadzie dla „Polityki” (nr 43 z 24 X 1981 r.) wiceminister leśnictwa dr Józef Kar- 
dyś, przewodniczący zespołu ds. reformy gospodarczej powołanego przy MLiPD. 
Rozmowę prowadzi A. Paszyński. Czytelnicy zaś mogą ocenić meritum tej wypo- 
wiedzi i wywnioskować czy leśnictwo będzie samodzielne czy jednak centralnie 

sterowane. a jeśli tak to dlaczego? (...) A.P. (..) o jaką reformę chodzi? 

u.K. O prawdziwą. Prawdziwa reforma jest leśnictwu bardziej może potrzebna niż 

innym działom gospodarki, dlatego też rzeczywiście protestowaliśmy przeciw sztucz- 

nemu, właśnie administracyjnemu podziałowi kompleksu leśno-drzewnego i włą- 

czeniu jednej jego części do rolnictwa. a drugiej do chemii i przemysłu lekkie- 

go (...) Nam nie chodzi o służbową zależność, ale o merytoryczne problemy tej 

miezwykłej i całkowicie odrębnej dziedziny gospodarki. Las to pnawie trzecia 

część powierzchni kraju, jego zasoby odnawiają się w cyklu średnio 100-letnim. 

obok funkcji czysto produkcyjnych pełni on liczne funkcje ochronne wobec zaso- 

bów przyrodniczych — choćby wody — oraz rekreacyjne. Wszystko to wymaga 

odrębnego traktowania leśnictwa i przemysłu drzewnego w stosunku do innych 

działów gospodarki narodowej, w tym także zachowania pewnych elementów ste- 

rowania cęntralnego w stopniu większym niż w pozostałych siterach gospodarki. 

A. P. To brzmi groźnie... 

J.K. Tylko pozornie. Po prostu państwo musi decydować o tym, ile możma wyci- 

nać drzew, natomiast decyzję gdzie wycinać, należy pozostawić leśnikom. Istotne 

jest przy tym, by szacunek przyrostu lasów był obiektywny, by nie dopuścić do 

rabunkowej gospodarki tym niezwykłym surowcem... 

A.P. Teoretycznie taką sytuację mieliśmy dotąd, a stan naszych lasów nie najle- 
piej o niej świadczy! | 

J. K. Niestety to prawda, trzeba jednak zrozumieć z czego to wynika. 

A.P. Powie pan zapewne, że to pozostałość wojny... 

J.K. Oczywiście, choć to tylko jeden z powodów. Faktem jest jednak, że rabun- 

kowa gospodarka wojenna okupanta oznaczała wyrąb lasu odpowiadający mniej 

więcej 12 latom normalnej eksploatacji. Do tego trzeba dodać spustoszenie wyni- 

kające z normalnych — jeśli tak można powiedzieć — skutków działań wojen- 

nych. Pierwsze lata powojenne, okres odbudowy także nie sprzyjały gospodarce 

leśnej. Dla nas oznaczały one hasło: z siekierą do lasu, tam najłatwiej było o bu- 

dulec. To właśnie powody, dla których nasze lasy wyglądają nie najlepiej (...) 

Przecież (...) leśnictwo i przemysł drzewny, to ogromne pieniądze. Mało kto uświa- 

damia sobie, że w całym powojennym okresie — dysponuję danymi do 1975 r. — 

wzbogaciliśmy skarb państwa *o kwotę 630 mld zł. Zajmujemy także drugie miej- 

sce — po górnictwie — jeśli idzie o wpływy dewizowe z II obszaru płatniczego. 
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Nawet w tym roku saldo obrotów z tym obszarem jest dodatnie i zamknie się 
kwotą prawie 900 mln zł dewizowych. 
A. P. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? 
J.K. Bo z nas znacznie więcej ma gospodarka niż zyskujemy my. Powiedziałem, 
że wpłaciliśmy do skarbu państwa 630 mld. zł, ale otrzymaliśmy na własne po- 
trzeby zaledwie 60 mld. To za mało, by organizować sprawną gospodarkę, mieć 
dostatek sprzętu, wystarczającą bazę techniczną. Reforma jest nam bardzo po- 
trzebna także dlatego, by zarobić na rozwój, tworzyć sprawny organizm gospo- 
darczy. 

A.P. Czy do tego potrzebny jest ścisły związek z przemysłem drzewnym? Las 
może przecież zarobić na siebie sam? 
J.K. Dla nas punktem wyjścia są nie pieniądze — choć o nie w ostatecznym га- 
chunku chodzi — lecz towar. Pozyskujemy z lasu rocznie 20 mln m sześć. drewna. 
Połowę z tego stanowi surowiec o średnim wieku ok. 80 lat, przy średnim wieku 
naszych lasów 45 lat; wynika to właśnie z intensywności powojennych zalesień. 
Inaczej mówiąc wycinamy nie zawsze to, co należy (...) Ohodzi o maksymalną 
zmianę proporcji użyskiwanego drewna — o zwiększenie pozyskiwania surowca 
pochodzącego z naturalnej selekcji lasów. A to właśnie wymaga integracji całe- 
go kompleksu i dostosowania przetwórstwa drzewnego do warunków surow cowych, 

jakie zapewnić może leśnictwo (...) 

A.P. (...) Czy nadleśnictwo nie jest dostatecznie wydzielonym układem organizacyj- 
nym by uznać je za samodzielne przedsiębiorstwo? 
J.K. Nie chcę rozstrzygać tej kwestii, bo to temat prac resortowej komisliji, pragnę 

natomiast zwrócić uwagę na niejednoznaczność czy raczej odmienność decyzji, ja- 

kie muszą towarzyszyć reformie w naszym resorcie. Nie ulega np. wątpliwości, 

że kluczową postacią służby leśnej musi być nadleśniczy. Pełni on jednocześnie 
funkcję publiczną, której symbolem jest mundur, i czysto gospodarczą — kieruje 

rzeczywiście złożonym przedsiębiorstwem. Musimy umiejętnie rozstrzygać kolizje 

między tymi obiema funkcjami; nie podlega np. wątpliwości, że samorząd musi 

w tym przypadku mieć ograniczony charakter. 

A. P. Zgoda na publiczny także charakter funkcji nadleśniczego, ale wszak jego 
samodzielność w sensie gospodarczym to ratunek dla lasu! 
J.K, To właśnie chciałem powiedzieć. Centralną sprawą reformy w leśnictwie jest 

zwiększenie samodzielności nadleśnictwa. Tyle że obok funkcji czysto gospodar- 

czych nadleśniczy musi spełniać rolę funkcjonariusza służby państwowej; odpowia- 

da za niezwykle ważny składnik majątku narodowego, musi godzić rozliczne 
funkcje lasu, choćby rekreacyjne... 

A.P. Zostawmy na boku ochronę przyrody... 

J.K. To niezwykle ważny problem! Niekiedy straty powodowane przez dziką tu- 

rystykę są większe niż wynikające z nieracjonalnej gospodarki. 
A.P. Tego reforma nie zmieni. Natomiast może poprawić sytuację małych, drob- 

nych zakładów leśnych i przemysłowych. Co z nimi? 
J. K. Oprócz powiązania i uzależnienia od bazy surowcowej są one ściśle zwią- 

zane z uksadem terenowym. Takie problemy, jak infrastruktura, budownictwo 

dróg, mieszkań, melioracje, ochrona środowiska, właśnie rekreacja, gospodarka 

łowiecka, parki narodowe, lasy chłopskie, produkcja uboczna itp. predysponują 

je do znacznej samodzielności lub ściślejszego związania z gospodarką terenową, 
samorządem terytorialnym niż z centralną dyspozycją. Nie chcemy więc zrezyśg- 
nować z pewnych uprawnień wobec tych przedsiębiorstw, ale też nie SRG kALnYy 

nimi bezpośrednio sterować. 
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A. P. Czy prawidłowo ustalone ceny drewna nie spełnią roli dostatecznie sku- 

tecznego regulatora stosunków las — przemysł? 

J. K. Będą jednym z głównych instrumentów ekonomicznych. Jak wynika z obec- 

nych ustaleń rządu, ceny drewna, celulozy i papieru wzrosną od przyszłego roku 

znacznie — ceny zaopatrzeniowe zrównają się z cenami transakcyjnymi. Na mar- 

ginesie dodam, że wzrosną także ceny detaliczne. Obecnie pracujemy nad usta- 

leniem systemu funkcjonowania cen jako istotnego czynnika zarządzania: chodzi 

o relacje, sposób i szczebel ich ustalania itd. Chcemy by ceny ustalane były 

w maksymalnym zakresie przez same przedsiębiorstwa. Ceny powinny wspierać 

kooperacje i odpowiednio dzielić zyski między leśnictwo i przemysł korzystający 

z jego surowca (...) | 

A. P. Czy zwiększona samodzielność obejmie także handel zagraniczny? 

J. K. Mówiłem już, że jesteśmy drugim (po górnictwie) eksporterem do II ob- 

'szaru płatniczego. Dodam iż sporo też importujemy, ale głównie z ZSRR. Prze- 

liczając importowane wyroby na wsad surowcowy wynosi to ponad 2 mln m 

sześc. drewna, a więc odpowiada mniej więcej 10% tego co sami wycinamy 

w naszych lasach. Trudno jednak mówić o samodzielności eksportowej czy im- 

portowej producentów — drewno to jednak towar nieomal giełdowy, meble także 

sprzedajemy raczej do wielkiej sieci domów towarowych na Zachodzie, jednolita 

organizacja eksportu jest korzystna. O ile niektóre fabryki mebli występują 

o prawo do detalicznej sprzedaży swych wyrobów na rynku krajowym, to nie 

ma podobnych wniosków jeśli idzie o eksport. 

A. P. W gestii resortu leśnictwa i przemysłu drzewnego znajduje się dotąd 

kilka problemów niegospodarczej natury: ochrona przyrody, środowiska, łowiec- 

two. Jak reforma gospodarcza wpłynie na te sprawy? 

у. K. Nie ukrywam, że przy okazji reformy i to chcemy rozwiązać, ale sa to 

wybitnie specjalistyczne problemy, więc wolę, by na te tematy wypowiadali się 

specjaliści. Tworzyliśmy grupy robocze do tych spraw i oczekuję tu wielu nowa- 

torskich rozwiązań. Pytania, jakie wobec tych grup postawiliśmy, są następujące: 

w jakim zakresie i jak szeroko resort leśnictwa i przemysłu drzewnego powi- 

nien zajmować się ochroną przyrody i jaki powinien mieć wpływ na ochronę 

środowiska? W ramach tego zasadniczego pytania oczekujemy także na propo- 

zycje szczególnie dotyczące przedsiębiorstw budżetowych, a więc takich jakimi 

są parki narodowe. 

A. P. Może jednak resort w dotychczasowym kształcie zniknie z administracyjnej 

mapy? | 

J. K. Ale problem nie zniknie, więc i pytania zasadne, i odpowiedź potrzebna. 

Natomiast problemy łowiectwa, które zawsze wywołują wiele emocji społecznych, .’ 

wymagają napewno nowego podejścia. Powinny tu obowiązywać co najmniej 

dwie podstawowe zasady: łowiectwo musi przynosić dochody gospodarce naro- 

dowej, w tym głównie leśnictwu. Nie możemy sobie pozwolić na to, by lasy 

państwowe tylko za tzw. szkody łowieckie wypłacały rocznie około 1 mld zł, 

czyli blisko tyle, ile wynoszą roczne nakłady inwestycyjne w leśnictwie. Po 

drugie w lesie nie może działać wielu dysponentów, a samo łowiectwo powin- 

no być sportem dla chętnych, a nie tylko dla wybranych. Musi to być jawna (...) 

działalność gospodarcza. 

A. P. Już choćby dlatego warto głosować za reformą 

J. K. Rozumiem, że to żart, my bowiem reformę traktujemy naprawdę poważnie. 

Nie czekając na jej wdrożenie chcemy szybko odbiurokratyzować naszą pracę (...) 

A 
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Opracowujemy zestaw przepisów, które przeszkadzają w pracy i które bez więk- 
szej szkody można anulować. Zrobimy to nie czekając na generalne zmiany (...)


