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Abstract. This paper gives an analysis of documents relative to the FSC and PEFC 
certification systems, which are in force in Poland. It provides a study of their 
references to the international and national nature protection law. The following 
questions have been considered inter alia: the knowledge of this law, the presence of 
various nature protection forms and protected natural habitats, Othe monitoring of 
nature, the introduction of alien species and genetically modified organisms. Both 
FSC and PEFC systems have a lot of detailed references to nature protection in 
forests, which are not described in Polish Nature Protection Act [2004]. These 
details are considered in others laws and documents, e.g. Forests Act [1991].

WSTÆP
Systemy certyfikacji gospodarki leúnej sùuýà kontroli i potwierdzeniu faktu, 

ýe sposób zarzàdzania lasami i korzystania z ich dóbr jest prawidùowy, 
uwzglædniajàcy takýe potrzeby ochrony leúnej przyrody. Obejmujà one stopniowo 
coraz wiækszà powierzchniæ lasów na kuli ziemskiej. W przypadku polskich lasów 
szczególne znaczenie majà systemy FSC (Forest Stewardship Council) i PEFC 
(Programme of the Endorsement of Forest Certification Schemes), przy czym FSC 
juý funkcjonuje, a PEFC jest dopiero wdraýany.

System FSC dziaùa na úwiecie od 1993 r., popularyzujàc model gospodarki 
leúnej, która równorzædnie uwzglædnia aspekty ekonomiczne, spoùeczne i 
przyrodnicze lasów i leúnictwa [Sawicka i Knysak 2006]. Tym systemem 
certyfikacji objætych jest obecnie na úwiecie okoùo 133 mln ha lasów [www.fsc.org]. 
Najnowsza polska wersja zasad certyfikacji zostaùa zatwierdzona w paêdzierniku 
2009 r. [Zasady, Kryteria i Wskaêniki... 2009; www.fsc.pl]. System PEFC jest nieco 
„mùodszy”, funkcjonuje od 1999 r. Opiera siæ na „Konwencji o róýnorodnoúci 
biologicznej” [1995-2002] oraz na dokumentach Ministerialnych Konferencji 
Ochrony Lasów w Europie [Oktaba 2008]. Certyfikatem PEFC objætych jest 
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obecnie ok. 225 mln ha lasów [www.pefc.org]. Polska wersja kryteriów i 
wskaêników systemu PEFC zostaùa zatwierdzona w 2005 r. [Polskie Kryteria i 
Wskaêniki... 2005].

Systemy certyfikacji sà dobrowolne. Jednak ze wzglædu na to, ýe wúród 
odbiorców drewna w coraz wiækszym stopniu zwracana jest uwaga na pochodzenie 
drewna – w sensie wùaúciwie zagospodarowanych lasów – istnieje swoista presja 
wúród zarzàdców lasów na poddawanie siæ procesowi certyfikacji. W niniejszej 
pracy przeanalizowano relacje miædzy wymogami systemów FSC i PEFC a 
podstawowym prawem ochrony przyrody w Polsce. Uýyte w dalszym tekúcie 
skróty oznaczajà: K – kryterium, Z – zasada (ZK – zasada kierunkowa), W – 
wskaênik (WW – Wskaênik Wymierny, WO – Wskaênik Opisowy), ich numeracja 
jest zgodna z oryginalnymi dokumentami [PEFC – Polskie Kryteria i Wskaêniki... 
2005; FSC – Zasady, Kryteria i Wskaêniki... 2009; FSC – Kryteria wyznaczania 
Lasów... 2006].

WPÙYW SYSTEMÓW CERTYFIKACJI NA OCHRONÆ PRZYRODY
W LASACH

Przestrzeganie obowiàzujàcego prawa
Ochrona przyrody w Polsce regulowana jest przez liczne akty prawne, 

zarówno krajowe, jak i miædzynarodowe (konwencje, porozumienia, dyrektywy), 
które zostaùy przez Polskæ przyjæte i wdroýone do prawa krajowego. Z 
najwaýniejszych naleýy wymieniã Ustawæ o ochronie przyrody [2004], akty prawne 
wykonawcze do niej, Ustawæ o udostæpnianiu informacji o úrodowisku i jego 
ochronie, udziale spoùeczeñstwa w ochronie úrodowiska oraz o ocenach 
oddziaùywania na úrodowisko [2008], a z prawa miædzynarodowego: Konwencjæ 
Ramsarskà [1978], Waszyngtoñskà [1991-2000-2004], Berneñskà [1996], z Rio de 
Janeiro [1995-2002], z Aarhus [2003a], Boñskà [2003b] wraz z Porozumieniem 
EUROBATS [1999], Konwencjæ Helsiñskà [2000], Paryskà [1976], Europejskà 
Konwencjæ Krajobrazowà [2006], a takýe prawo unijne: Dyrektywæ Ptasià i 
Dyrektywæ Siedliskowà [Liro i Dyduch-Falniowska 1999]. Oba systemy 
certyfikacji zobowiàzujà zarzàdców lasów do ich przestrzegania [Polskie Kryteria i 
Wskaêniki... 2005 – rozdz. 2; Zasady, Kryteria i Wskaêniki... 2009 – W1.1.1, 
W.1.3.2, Zaùàcznik II], zatem w tym przypadku istnieje peùna zgodnoúã pomiædzy 
wymogami systemów a wymogami prawa ochrony przyrody. Zaùàczone listy aktów 
prawnych sà w róýnym stopniu kompletne – wiæcej ich wymienia system FSC, przy 
czym oba systemy nie odnoszà siæ, np. do Europejskiej Konwencji Krajobrazowej 
[2006]. Jednak przy ogólnym zaùoýeniu, ýe prawo ochrony przyrody powinno byã 
respektowane, kompletnoúã wspomnianych wykazów nie ma wiækszego znaczenia. 
Waýnà jest raczej dostæpnoúã i znajomoúã tego prawa u zarzàdzajàcych lasami i ich 
pracowników, do czego odnoszà siæ oba opisywane systemy (bezpoúrednio FSC – 
W1.1.2, W1.3.1, poúrednio PEFC – poprzez system nauczania/doskonalenia 
zawodowego – KIII.WO5 i KVI.WO3).
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Ustawa o ochronie przyrody [2004] przewiduje moýliwoúã tworzenia 
dziesiæciu form ochrony przyrody, z czego osiem ma charakter obszarowy (parki 
narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego 
krajobrazu, obszary Natura 2000, uýytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne 
przyrody nieoýywionej i zespoùy przyrodniczo-krajobrazowe), jedna – najczæúciej 
charakter obiektowy, jednostkowy (pomniki przyrody) i jedna – charakter 
„mieszany”, punktowy lub obszarowy (ochrona gatunkowa z uwzglædnieniem stref 
ochronnych).

Obszarowa ochrona przyrody
Do obszarowych form ochrony przyrody w wiækszym stopniu odnosi siæ 

system certyfikacji PEFC [wskaênik KIV.WW32 – Polskie Kryteria i Wskaêniki... 
2005]. Zaleca on gromadzenie informacji o powierzchni: leúnej w parkach 
narodowych, parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu bàdê 
ogólnej obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody (tu dodatkowo 
wyodræbniona powierzchnia pod ochronà úcisùà). Pozostaùe formy ochrony 
obszarowej (uýytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne przyrody 
nieoýywionej i zespoùy przyrodniczo-krajobrazowe) sà uwzglædnione tylko 
zbiorczo w ramach pierwszej czæúci tego wskaênika, mówiàcej o „powierzchni 
leúnej objætej powierzchniowà formà ochrony”.

System FSC ma niewiele bezpoúrednich odniesieñ do polskich obszarów 
chronionych. Jedynie niektóre z nich zawarte sà w opisach wybranych kategorii 
Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF – High Conservation 
Value Forests): HCVF1.1 – lasy w parkach narodowych, rezerwatach przyrody i 
parkach krajobrazowych, wybrane obiekty kategorii HCVF1.2 i HCVF2 (gatunki) 
oraz HCVF3 (siedliska) – obszary Natura 2000 [Kryteria wyznaczania Lasów... 
2006]. Brakuje zatem odniesieñ do obszarów chronionego krajobrazu, uýytków 
ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieoýywionej i zespoùów 
przyrodniczo-krajobrazowych. Mimo ýe istnieje adnotacja, ýe plan urzàdzenia lasu 
oraz dokumentacja pomocnicza powinny obejmowaã mapy opisujàce, m.in. 
obszary chronione, to nie jest sprecyzowane, czy chodzi o obszary chronione w 
systemie FSC czy w systemie krajowym [W7.1.2.f – Zasady, Kryteria i Wskaêniki... 
2009].

Czy omawiane systemy certyfikacji wpùywajà na sposób ochrony 
wymienionych obiektów? Otóý system PEFC nie ingeruje w zasady ochrony 
stwierdzajàc, ýe certyfikowane jednostki powinny braã udziaù w opracowaniu zasad 
i instrukcji zapewniajàcych uwzglædnianie w planach zagospodarowania lasu 
wszelkich dziaùañ przewidzianych w planach ochrony przyrody (PEFC – 
KIV.WO2), zatem pod tym wzglædem jest zbieýny z przepisami Ustawy o ochronie 
przyrody [2004 – np. art. 32.4 i 105.5]. Naleýy mieã jednak úwiadomoúã, ýe 
przeciætna certyfikowana jednostka nie bædzie w stanie wykazaã tego typu 
dziaùalnoúci przy kaýdym audycie, gdyý modyfikacje prawa ochrony przyrody, a z 
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nimi konsultacje spoùeczne, nie zachodzà na co dzieñ. Podobnie jak w przypadku 
nowych wersji podstawowych dokumentów dla leúnictwa, np. Instrukcji 
Urzàdzania Lasu czy Instrukcji Ochrony Lasu. System FSC stwierdza podobnie, ýe 
zarzàdcy lasów majà realizowaã obowiàzujàce plany ochrony (W6.2.1, poúrednio 
W6.4.1, W6.4.5). Jednoczeúnie system FSC w ostatnim wymienionym wskaêniku 
(W6.4.5) nie zezwala na utrzymywanie istniejàcych systemów odwadniajàcych w 
obszarach chronionych, chyba ýe wynika to z planu ochrony danego obszaru. Jest to 
zapis, który wykracza poza regulacje zawarte w Ustawie o ochronie przyrody 
[2004]. Mówi ona bowiem wyùàcznie o zakazie zmian stosunków wodnych, jeúli 
zmiany te nie sùuýà przyrodzie (parki narodowe i rezerwaty przyrody – art. 15.1.7, 
strefy ochrony gatunków – art. 60.6.3) lub dodatkowo, jeúli nie wynikajà z 
racjonalnej gospodarki rolnej, leúnej, wodnej lub rybackiej (parki krajobrazowe – 
art. 17.1.6, obszary chronionego krajobrazu – art. 24.1.6, pomniki przyrody, 
stanowiska dokumentacyjne, uýytki ekologiczne, zespoùy przyrodniczo-
krajobrazowe – art. 45.1.4). Jak juý wczeúniej wspomniano, w systemie FSC czæúã 
lasów poùoýonych w granicach obszarowych form ochrony przyrody, ma 
przypisane róýne kategorie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF. 
Dotyczy to lasów w parkach narodowych, rezerwatach przyrody, parkach 
krajobrazowych i obszarach Natura 2000. System FSC wymaga, ýeby konsultowaã 
z zainteresowanymi (np. lokalne spoùecznoúci, przedstawiciele przyrodniczych 
organizacji pozarzàdowych) dziaùania gospodarcze, mogàce wpùynàã na wartoúã 
tych lasów (W9.2.3), a takýe ýeby unikaã dziaùañ, które mogùyby spowodowaã 
utratæ tej wartoúci (W9.3.3). W sytuacji, kiedy las HCVF pokrywa siæ z obszarem 
chronionym, takie sformuùowania wykraczajà poza zapisy Ustawy o ochronie 
przyrody [2004], która wyraênie stwierdza, ýe tego typu rozstrzygniæcia powinny 
byã zawarte w planie ochrony takiego obszaru. Tymczasem w tekúcie Zasady 9 
systemu FSC nie ma ýadnego odniesienia do priorytetu/wyýszoúci oficjalnego 
planu ochrony w stosunku do ustaleñ lokalnych spoùecznoúci czy organizacji 
przyrodniczych.

Ochrona pomników przyrody i ochrona gatunkowa
Kolejne formy ochrony przyrody, tworzone na podstawie Ustawy o 

ochronie przyrody [2004], to pomniki przyrody i ochrona gatunkowa roúlin, 
zwierzàt i grzybów. Do pomników przyrody odnosi siæ wyùàcznie system PEFC 
[KIV.WW33 – Polskie Kryteria i Wskaêniki... 2005], który kontroluje ewidencjæ 
tych obiektów, natomiast nie ingeruje w zasady ich ochrony.

Ochrona gatunkowa obejmuje gatunki rzadkie, endemiczne, zagroýone 
wyginiæciem [Gùowaciñski red. 2002, Mirek i in. red. 2006] oraz te, które sà na 
listach Konwencji Waszyngtoñskiej [1991-2000-2004], Boñskiej [2003b] czy 
Berneñskiej [1996]. Zasady tej ochrony zawarte sà w Ustawie o ochronie przyrody 
[2004], a takýe w Ustawie o zapobieganiu szkodom w úrodowisku i ich naprawie 
[2007], jednak zgodnie z art. 5.2. przepisów tej ostatniej nie stosuje siæ do 
gospodarki leúnej prowadzonej zgodnie z zasadami trwale zrównowaýonej 
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gospodarki leúnej [Ustawa o lasach 1991]. Ochrona gatunkowa znajduje swoje 
odzwierciedlenie w obu opisywanych systemach certyfikacji. System certyfikacji 
PEFC wymaga utrzymywania wykazów zinwentaryzowanych chronionych 
gatunków fauny i flory (KIV.WW34) oraz uwzglædniania w planach urzàdzenia lasu 
potrzeby ochrony ich stanowisk i ýywotnych populacji (KIV.WO2). System FSC 
zaleca takie prace (katalogowanie, kartowanie, realizacja obowiàzujàcych planów 
ochrony) zarówno w stosunku do gatunków chronionych, jak i tych 
zamieszczonych w czerwonej ksiædze gatunków zagroýonych (W6.2.1, W6.2.4, 
K7.1). Dodatkowo wymaga opracowania dla pracowników terenowych 
odpowiednich wytycznych, okreúlajàcych, m.in. zasady ochrony stanowisk 
wspomnianych gatunków podczas prowadzenia prac leúnych (W6.5.3). Ustawa o 
ochronie przyrody [2004] okreúla szereg ograniczeñ w dziaùalnoúci czùowieka, 
podyktowanych potrzebà ochrony gatunków roúlin, grzybów i zwierzàt (art. 51 i 
52), w tym ich stanowisk, podczas, m.in. prowadzenia prac leúnych. Jednak nie 
narzuca zarzàdcom lasów koniecznoúci rejestrowania tych stanowisk. Mówi 
jedynie, ýe gromadzenie dokumentacji dotyczàcej stanowisk chronionych 
gatunków powinno pozostawaã w gestii regionalnych dyrektorów ochrony 
úrodowiska (art. 114.1). W praktyce, aby wùaúciwie wywiàzaã siæ z obowiàzku 
ochrony miejsc wystæpowania cennych gatunków, zarzàdcy lasów wykonujà na 
wùasny koszt ich inwentaryzacje [w ramach sporzàdzanego planu urzàdzenia lasu, 
w tym programu ochrony przyrody w nadleúnictwie – Instrukcja... 1996 – § 14.9 i 
34f; Instrukcja Urzàdzania Lasu 2003]. Realizuje to zatem zapisy systemów 
certyfikacji FSC i PEFC odnoúnie gatunków chronionych, ale jednoczeúnie 
wychodzi poza zapisy Ustawy o ochronie przyrody [2004]. Jak juý wczeúniej 
wspomniano, system FSC zaleca dziaùania inwentaryzacyjne i ochronæ stanowisk 
równieý w stosunku do gatunków zamieszczonych w czerwonej ksiædze gatunków 
zagroýonych. Sà to po czæúci gatunki, które nie figurujà na listach gatunków 
chronionych, a zatem „oficjalnie” nie dotyczà ich przypisane takim gatunkom 
zakazy zawarte w Ustawie o ochronie przyrody [2004]. Zatem ten zapis systemu 
FSC w jeszcze wiækszym stopniu „wychodzi” poza standard okreúlony we 
wspomnianej Ustawie. Koniecznoúã podjæcia dziaùañ na rzecz gatunków 
zagroýonych objætych ochronà gatunkowà (czyli nie wszystkich gatunków z 
czerwonych ksiàg!) spoczywa na organach ochrony przyrody (art. 60.1), a zatem 
ministrze do spraw úrodowiska, Generalnym Dyrektorze Ochrony Úrodowiska, 
wojewodzie, regionalnym dyrektorze ochrony úrodowiska, staroúcie oraz wójcie, 
burmistrzu i prezydencie miasta (art. 91). Nie ma zatem na tej liúcie osób i instytucji, 
które bezpoúrednio zarzàdzajà lasami. Ustawa o ochronie przyrody [2004] zaznacza 
jednak, ýe gospodarowanie zasobami dziko wystæpujàcych roúlin, zwierzàt i 
grzybów (a zatem takýe gospodarka leúna) powinno stwarzaã warunki dla rozwoju 
gatunków zagroýonych wyginiæciem (art. 117.1.2). Jednak specjalne dziaùania 
ochronne, podejmowane samodzielnie przez zarzàdców lasów na rzecz gatunków 
chronionych i/lub zagroýonych, sà elementem wykraczajàcym poza obowiàzujàce 
zapisy prawne w tym zakresie (np. wolierowa hodowla gùuszca w Nadleúnictwie 
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Wisùa). Istnieje natomiast moýliwoúã realizowania przez zarzàdców lasów 
(konkretnie Lasy Pañstwowe) specjalnych zadañ zleconych przez administracjæ 
rzàdowà na rzecz chronionych gatunków roúlin i zwierzàt, co powinno byã podparte 
przyznaniem odpowiedniej finansowej dotacji na ten cel [Ustawa o lasach 1991 – 
art. 54.5]. Warto w tym miejscu zauwaýyã, ýe zarówno przytoczony zapis Ustawy o 
lasach [1991], jak i aktualne sformuùowanie w systemie PEFC, pomijajà chronione 
gatunki grzybów [Rozporzàdzenie... 2004a]. System certyfikacji FSC zwraca 
uwagæ na koniecznoúã takiej realizacji czynnoúci gospodarczych, która nie 
spowoduje znacznych zniszczeñ wystæpujàcych gatunków, w tym stanowisk tych 
chronionych (W5.3.2, W6.1.2, W6.2.4 i W6.5.3).

System FSC zawiera takýe moýliwoúã zabezpieczania ostoi zagroýonych i 
ginàcych gatunków (z koniecznoúcià wyznaczania stref ochronnych, jeúli wymaga 
tego gatunek) w ramach systemu Lasów o szczególnej wartoúci [W9.1.1, W9.1.2, 
W9.1.3; Kryteria wyznaczania Lasów... 2006]. Chodzi tu o kategoriæ HCVF1.2: 
„Ostoje zagroýonych i ginàcych gatunków”. Dotyczy to gatunków z czerwonych 
list oraz z zaùàczników Dyrektyw: Siedliskowej (zaù. II lub IV) i Ptasiej (zaù. I). Tak 
jak to juý przedstawiono w punkcie 2.2 niniejszego opracowania, obecnoúã takich 
lasów zobowiàzuje ich zarzàdców do konsultowania z zainteresowanymi stronami 
dziaùañ gospodarczych, mogàcych wpùynàã na wartoúã tych lasów (W9.2.3), a takýe 
do unikania dziaùañ, które mogùyby spowodowaã utratæ tej wartoúci (W9.3.3). Te 
zapisy (szczególnie pierwszy) mogà stanowiã swego rodzaju ingerencjæ w 
istniejàce prawo ochrony przyrody w sytuacji, gdy jest w danym lesie HCVF1.2 
wyznaczona strefa ochronna gatunku na podstawie rozporzàdzeñ Ministra 
Úrodowiska dotyczàcych chronionych grzybów [2004a], roúlin [2004b] lub 
zwierzàt [2004c]. Ustawa o ochronie przyrody [2004] jasno okreúla zasady 
funkcjonowania takiej strefy, w tym równieý fakt, ýe dziaùania leúne powinny byã 
podejmowane po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony úrodowiska 
(art. 60.6). Zatem w tym przypadku konsultacje ze spoùeczeñstwem nie powinny 
mieã decydujàcego wpùywu, a ewentualnà szkodliwoúã dla przyrody prac leúnych 
powinien oceniaã powoùany do tego organ.

Wspóùczesna definicja ochrony gatunkowej obejmuje nie tylko okazy i 
ostoje wybranych gatunków, ale takýe ich siedliska [Ustawa o ochronie przyrody 
2004 – art. 46.1-2]. System PEFC zwraca uwagæ na úrodowiska wystæpowania 
gatunków naraýonych, zagroýonych, endemicznych i chronionych, zalecajàc ich 
inwentaryzacjæ i kartowanie (KIV.ZKb). Pozwala zatem na efektywnà realizacjæ 
zapisów Ustawy o ochronie przyrody [2004], bowiem trudno jest chroniã coú, co nie 
jest rozpoznane. Ponadto wykracza poza te zapisy w przypadku gatunków 
zagroýonych nie bædàcych jednoczeúnie gatunkami chronionymi. System FSC 
ogranicza siæ do wspomnianych wczeúniej stanowisk gatunków chronionych i 
zagroýonych (W6.2.1, W6.2.4), bez rozszerzenia tego okreúlenia na 
siedliska/úrodowiska tych gatunków. Podobnie jest w przypadku wspomnianej 
wczeúniej kategorii HCVF1.2 Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych 
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„Ostoje zagroýonych i ginàcych gatunków” [Kryteria wyznaczania Lasów... 2006].
Waýnym aspektem ochrony gatunków jest zabezpieczanie korytarzy 

ekologicznych i szlaków migracji, na co zwracajà uwagæ liczne dokumenty 
miædzynarodowe i krajowe [Konwencja o ochronie dzikiej flory... 1996 – art. 4.3, 
art. 10; Konwencja o ochronie wædrownych gatunków... 2003b – art. III.4.b, V.5; 
Liro i Dyduch-Falniowska 1999; Krajowa Strategia Ochrony... 2007 – Karta 
Zadania nr 16-18, 38, 44-45, 47, 49, 86]. Ustawa o ochronie przyrody [2004] 
desygnuje obszary chronionego krajobrazu do roli korytarzy ekologicznych (art. 
23.1), a takýe przewiduje moýliwoúã dziaùañ na rzecz utrzymania korytarzy 
ekologicznych pomiædzy obszarami Natura 2000, czyli spójnoúci tej sieci (art. 
29.8.3, 29.9.2, 33.1.3). Uwzglædniajàc przedstawione potrzeby, system certyfikacji 
PEFC zaleca takie planowanie i realizacjæ infrastruktury transportowej i podziaùu 
przestrzennego, które bædà minimalizowaùy podziaùy zasiægu wystæpowania 
kluczowych gatunków, dróg ich migracji i obszarów zasiedlenia zwierzàt 
(KIV.ZKg). Dodatkowo odnosi siæ do uczestnictwa certyfikowanej jednostki w 
krajowym lub regionalnym (gminnym) programie zwiækszania lesistoúci i 
zadrzewieñ [KI.WO5, Krajowy Program Zwiækszania Lesistoúci 1995-2003], co 
ma pozytywne przeùoýenie na ksztaùtowanie i ochronæ korytarzy ekologicznych 
[Krajowa Strategia Ochrony... 2007 – np. Karta zadania nr 45 i 49]. System FSC 
wymaga stworzenia dla pracowników terenowych wytycznych, które pozwolà 
zmniejszyã negatywne wpùywy gospodarki leúnej w przypadku szlaków 
zrywkowych i dróg, ale nie jest jasno sprecyzowane, czy majà byã w tym 
uwzglædnione potencjalne kolizje tych obiektów ze szlakami migracji czy 
obszarami zasiedlenia gatunków (W6.5.3).

Zarówno w stosunku do gatunków chronionych, jak i wszelkich innych, nie 
moýe mieã miejsca nielegalne ich pozyskiwanie [Ustawa o ochronie przyrody 2004 
– art. 51-52 i 125, Ustawa Prawo ùowieckie 1995 – art. 4.3]. Jest to przedmiotem 
zainteresowania systemu certyfikacji FSC (W6.2.8), który nakùada na 
zarzàdzajàcego lasem zadanie podejmowania dziaùañ dla wyeliminowania 
niewùaúciwego i nielegalnie prowadzonego ùowiectwa, rybactwa, odùowu zwierzàt i 
zbieractwa. Ustawa o ochronie przyrody [2004] wymienia jedynie straý parków 
narodowych, jako uprawnionà do zwalczania przestæpstw i wykroczeñ na 
obszarach chronionych (art. 108). Natomiast takie prace w lasach pañstwowych 
poza parkami narodowymi wykonuje straý leúna, dziaùajàca na mocy Ustawy o 
lasach [1991 – art. 47] lub straý ùowiecka, dziaùajàca na mocy Ustawy Prawo 
ùowieckie [1995 – art. 36]. Zatem ten zapis systemu certyfikacji FSC wykracza poza 
sferæ oddziaùywania Ustawy o ochronie przyrody [2004].

Ochrona siedlisk przyrodniczych
Wdraýajàc postanowienia Konwencji Ramsarskiej [1978], Berneñskiej 

[1996], z Rio de Janeiro [1995-2002] i Dyrektywy Siedliskowej [Liro i Dyduch-
Falniowska 1999], Ustawa o ochronie przyrody [2004] wprowadza pojæcie 
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siedliska przyrodniczego (art. 5.17) oraz wùaúciwego stanu jego ochrony (art. 5.25). 
Listæ siedlisk przyrodniczych, wymagajàcych ochrony, zawierajà dwa 
rozporzàdzenia Ministra Úrodowiska [2001, 2010], przy czym to ostatnie odnosi siæ 
do sieci Natura 2000. Natomiast zasady ochrony tych siedlisk przyrodniczych 
zawarte sà w Ustawie o ochronie przyrody [2004 – gùównie w odniesieniu do 
siedlisk Natura 2000] oraz w Ustawie o zapobieganiu szkodom w úrodowisku i ich 
naprawie [2007], z tym, ýe zgodnie z art. 5.2. przepisów tej ostatniej nie stosuje siæ 
do gospodarki leúnej prowadzonej zgodnie z zasadami przedstawionymi w Ustawie 
o lasach [1991]. Moýe mieã ona jednak zastosowanie w przypadku drobnych 
enklaw nieleúnych, które sà wplecione w kompleksy leúne i podlegajà dziaùaniom 
tych samych zarzàdców lasów. W przypadku Ustawy o ochronie przyrody [2004] 
zaleca ona utrzymywanie lub przywracanie wùaúciwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych wystæpujàcych w parkach narodowych (art. 8.2) lub bædàcych 
przedmiotem ochrony w danym obszarze Natura 2000 (art. 28 i 29), choã 
jednoczeúnie stwierdza, ýe w tym ostatnim przypadku gospodarka leúna moýe byã 
kontynuowana dopóki znaczàco negatywnie nie bædzie oddziaùywaã na takie 
siedliska (art. 36.1). Powstaje zatem pytanie: czy jest realne pogodzenie gospodarki 
leúnej oddziaùywujàcej tylko „lekko negatywnie” z wymogami, jakie musi speùniaã 
siedlisko „we wùaúciwym stanie ochrony”? I czy przy bardzo úcisùym, 
„nadgorliwym” przestrzeganiu tego pojæcia zapis z artykuùu 36.1. nie pozostanie 
tylko dobrze brzmiàcà fikcjà? Naleýy w tym miejscu zwróciã takýe uwagæ na 
szczególne znaczenie (i traktowanie) siedlisk wodnych i podmokùych, co jest 
przedmiotem wyùàcznego zainteresowania wspomnianej Konwencji Ramsarskiej 
[1978], a w jej konsekwencji – Strategii Ochrony Obszarów Wodno-Bùotnych w 
Polsce [2006].

System PEFC zwraca szczególnà uwagæ na chronione, rzadkie, wraýliwe i 
reprezentatywne leúne ekosystemy (w tym obszary nadbrzeýne, siedliska wilgotne i 
zalewowe), zalecajàc ich inwentaryzacjæ, kartowanie oraz uwzglædnianie ich 
ochrony w planach urzàdzeniowych (KIV.ZKb, KIV.WO2). Podobne wymagania 
stawia system FSC (W6.2.1, W6.2.4, czæúciowo W7.1.2.f), precyzujàc jednak we 
wskaêniku W6.2.1, ýe przedmiotem zainteresowania powinny byã siedliska objæte 
programem Natura 2000. Ustawa o ochronie przyrody [2004] ogranicza potrzebæ 
inwentaryzacji przyrody (w tym siedlisk przyrodniczych) do wybranych obiektów 
chronionych, dla których wykonuje siæ plany ochrony (parki narodowe, rezerwaty 
przyrody, parki krajobrazowe – art. 18-21, obszary Natura 2000 – art. 28-29) oraz do 
wybranych miejsc, w których realizowany jest monitoring przyrodniczy 
róýnorodnoúci biologicznej i krajobrazowej (art. 112.2). Inwentaryzacja siedlisk 
przyrodniczych jest takýe zadaniem sùuýby parku krajobrazowego (art. 107.2.1), a 
dokumentacjæ dotyczàcà siedlisk przyrodniczych w danym województwie 
powinien gromadziã regionalny dyrektor ochrony úrodowiska (art. 114.1). Zatem 
Ustawa o ochronie przyrody [2004] nie narzuca zarzàdcom lasów (prócz parków 
narodowych) koniecznoúci inwentaryzacji chronionych siedlisk przyrodniczych, 
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co jest elementem obu systemów certyfikacji (FSC i PEFC). Zobowiàzuje ich 
jednak do realizacji planów ochrony tych siedlisk – w przypadku parków 
narodowych odpowiedzialni za to bædà dyrektorzy tych parków (art. 102.2), w 
przypadku obszarów Natura 2000 – nadleúniczowie Lasów Pañstwowych (LP) i 
dyrektorzy parków narodowych (art. 32.4-5), a w przypadku parków 
krajobrazowych – nadleúniczowie LP (art. 105.5). Ci ostatni mogà mieã takýe 
zlecanà ochronæ rezerwatów przyrody [Ustawa o lasach 1991 – art. 54.5]. Jeúli 
jednak cenne siedliska przyrodnicze wystæpujà poza granicami chronionych 
obszarów, to zapisy Ustawy o ochronie przyrody [2004] nie sà juý tak precyzyjne, a 
z kolei nawiàzujàce do tej sytuacji zapisy Ustawy o zapobieganiu szkodom w 
úrodowisku i ich naprawie [2007] nie odnoszà siæ do wùaúciwie realizowanej 
gospodarki leúnej (art. 5.2). Zatem ochrona takich siedlisk przez zarzàdców lasów, 
wpisujàca siæ w wymagania obu systemów certyfikacji, wykracza poza 
szczegóùowe regulacje Ustawy o ochronie przyrody [2004]. Natomiast do realizacji 
ogólnikowo brzmiàcego zapisu Ustawy, dotyczàcego uwzglædniania wymagañ 
ochrony przyrody w dziaùalnoúci gospodarczej (art. 3.1), moýna przypisaã 
wskazania obu systemów certyfikacji mówiàce o koniecznoúci unikania znacznych 
zniszczeñ siedlisk leúnych (bez wzglædu na ich status ochronny) w trakcie 
prowadzonych prac gospodarczych (PEFC – KI.ZKd, KII.ZKd; FSC – W5.3.2, 
W6.1.2, W6.2.4, W6.5.3). Wspomniane wczeúniej duýe znaczenie ochrony siedlisk 
podmokùych [Konwencja Ramsarska 1978, Strategia Ochrony Obszarów Wodno-
Bùotnych w Polsce 2006] przejawia siæ w systemach certyfikacji w postaci 
szczególnej troski o lasy wodochronne (PEFC – KV.ZKa, KV.ZKc, KV.ZKd, 
KV.WO1) i wystæpujàce na bagiennych, ùægowych i wilgotnych typach 
siedliskowych lasu (FSC – W6.1.2, W6.3.2).

System FSC zaleca dodatkowo identyfikacjæ i kartowanie (W9.1.1, W9.1.2, 
W9.1.3) specjalnych kategorii Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych pod 
nazwà „Obszary obejmujàce rzadkie, ginàce lub zagroýone ekosystemy” (HCVF3), 
do których naleýy zaliczyã siedliska z programu Natura 2000 oraz „Lasy 
wodochronne” (HCVF4.1) [Kryteria wyznaczania Lasów... 2006]. Jak juý 
wczeúniej wspomniano, system FSC wymaga, ýeby w przypadku takich lasów 
unikaã dziaùañ, które mogùyby spowodowaã utratæ ich wartoúci (W9.3.3), a takýe 
ýeby konsultowaã z lokalnymi spoùecznoúciami i przedstawicielami 
przyrodniczych organizacji pozarzàdowych te dziaùania gospodarcze, które 
mogùyby wpùynàã na wartoúã tych lasów (W9.2.3). W sytuacji, kiedy las HCVF3 
bædzie pokrywaù siæ z wyznaczonym obszarem „siedliskowym” Natura 2000, takie 
sformuùowania wykraczajà w pewnych sytuacjach poza zapisy Ustawy o ochronie 
przyrody [2004], wedùug której tego typu rozstrzygniæcia powinny byã zawarte w 
planie zadañ ochronnych lub planie ochrony danego obszaru (art. 28 i 29). 
Spoùeczeñstwo moýe siæ wùàczyã w proces tworzenia takiego planu lub jego zmiany 
na zasadach przewidzianych w Ustawie o ochronie przyrody [2004] oraz Ustawie o 
udostæpnianiu informacji o úrodowisku i jego ochronie, udziale spoùeczeñstwa w 
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ochronie úrodowiska oraz o ocenach oddziaùywania na úrodowisko [2008]. 
Natomiast, jeúli plan jest zatwierdzony, to obie wymienione ustawy nie przewidujà 
moýliwoúci konsultowania, skùadania uwag i wniosków. W przypadku leúnych 
siedlisk „naturowych” poùoýonych poza wyznaczonym obszarem Natura 2000 lub 
w przypadku lasów wodochronnych HCVF4.1, to zasady ich zagospodarowania sà 
zawarte w planach urzàdzenia lasu danego nadleúnictwa. Stosowana jest wówczas 
podobna (jak w przypadku planów ochrony) procedura dotyczàca udziaùu 
spoùeczeñstwa w ksztaùtowaniu zasad gospodarowania tymi lasami – moýe on 
nastàpiã w procesie tworzenia planu urzàdzenia lasu [Zaùàcznik... 2009]. Sà to 
jednak sytuacje i rozwiàzania, do których nie odnosi siæ szczegóùowo Ustawa o 
ochronie przyrody [2004 – np. art. 3) i do których Ustawa o zapobieganiu szkodom 
w úrodowisku i ich naprawie [2007] nie ma zastosowania.

W stosunku do ekosystemów nieleúnych, niekoniecznie bædàcych na liúcie 
chronionych siedlisk przyrodniczych, Ustawa o ochronie przyrody [2004] zaleca 
ochronæ, utrzymanie lub racjonalne ich zagospodarowanie, zaú Ustawa o 
zapobieganiu szkodom w úrodowisku i ich naprawie [2007] zabezpiecza przed 
skutkiem szkodliwej dziaùalnoúci czùowieka. Dotyczy to w szczególnoúci 
torfowisk, bagien, muraw, solnisk, klifów nadmorskich, wydm, linii brzegów wód, 
dolin rzecznych, êródeù i êródlisk oraz rzek i jezior [Ustawa... 2004 – art. 117.1 i 
121]. Zalecenia obu omawianych systemów certyfikacji wpisujà siæ w realizacjæ 
tych postulatów. Wedùug systemu PEFC cenne ekosystemy nieleúne nie powinny 
byã zalesiane (KIV.ZKh), zaú wedùug FSC – chronione tereny nieleúne powinny byã 
zachowane (W6.2.6). Zatem w tym przypadku system FSC podchodzi do 
zagadnienia wæziej, niý Ustawa o ochronie przyrody [2004]. Natomiast szerzej niý 
wspomniana ustawa traktuje powierzchniowy zasiæg oddziaùywania ochrony 
terenów otwartych, gdyý zaleca pozostawianie wzdùuý ich granic stref ochronnych 
bez stosowania zræbów zupeùnych, o szerokoúci przynajmniej dwóch wysokoúci 
drzewostanu (W6.5.6). Wedùug tego systemu certyfikacji nie naleýy takýe 
odwadniaã i eksploatowaã torfowisk poza tymi, które aktualnie juý sà uýytkowane 
(FSC – W6.2.5), a w przypadku cieków, êródlisk, mokradeù i zbiorników wodnych – 
naleýy je zabezpieczaã przed negatywnymi skutkami prac leúnych (PEFC – 
KII.ZKd – takýe inne ekosystemy nieleúne; FSC – W6.2.7, W6.5.5).

Monitoring zasobów przyrodniczych
Ustawa o ochronie przyrody [2004] zaleca monitoring zasobów 

przyrodniczych zarówno w odniesieniu do konkretnych obszarów chronionych 
(monitoring stanu przedmiotu ochrony i realizacji celów ochrony obszarów Natura 
2000 – art. 28.10.4.b, 29.8.7-8, 31), jak i wybranych komponentów przyrody, w 
szczególnoúci siedlisk i gatunków „naturowych” takýe poza granicami obszarów 
Natura 2000 (art. 112.2). W przypadku obszarów Natura 2000 taki monitoring ma 
byã wykonywany przez podmioty wskazane w planie zadañ ochronnych lub planie 
ochrony kaýdego obszaru (art. 28.10.4 i 29.8.5). Pozostaùy monitoring przyrodniczy 
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róýnorodnoúci biologicznej i krajobrazowej wykonywany jest w ramach 
pañstwowego monitoringu úrodowiska (art. 112.1) przez Gùówny Inspektorat 
Ochrony Úrodowiska (GIOÚ). Podsystem monitoringu przyrody obejmuje 
monitoring ptaków (w tym monitoring obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000), monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym 
uwzglædnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, monitoring 
lasów oraz zintegrowany monitoring úrodowiska przyrodniczego [www.gios.gov.pl].

Oba opisywane systemy certyfikacji wymagajà od zarzàdców lasów 
wdroýonego systemu monitorowania stanu zdrowotnego lasu i zmian odczynu gleb 
(PEFC – KII.WO3; FSC – W8.2.1.c), a takýe realizacji przez lasy funkcji glebo- i 
wodochronnych (PEFC – KV.ZKa; FSC – W8.2.1.c). Pierwsze dwa elementy sà 
zbieýne z zakresem monitoringu lasów na Staùych Powierzchniach 
Obserwacyjnych I i II rzædu [www.gios.gov.pl], w przypadku kontroli realizacji 
funkcji ochronnych lasów brakuje takich parametrów w programie pomiarów i 
obserwacji GIOÚ. Dodatkowo system FSC zaleca kontrolæ: a) zmian skùadu fauny i 
flory (W8.2); b) zmian úrodowiskowych, wpùywajàcych na floræ i faunæ (W8.2.1.c); 
c) zmian zidentyfikowanych obszarów leúnych o szczególnych walorach 
ochronnych (W8.2.1.e) i lasów o szczególnej wartoúci (W9.4.1, W9.4.2). W ramach 
monitoringu lasów ocena róýnorodnoúci gatunkowej runa leúnego przewidziana 
jest co 5 lat wyùàcznie na Staùych Powierzchniach Obserwacyjnych II rzædu, co 
tylko po czæúci realizuje zapis ze wskaênika W8.2, W8.2.1.e, W9.4.1 i W9.4.2. 
Natomiast mogà tu byã przydatne wyniki pozostaùych monitoringów przyrody, o 
których wczeúniej wspomniano. W przypadku wskaênika W8.2.1.c mogà byã 
przydatne inne informacje zbierane w ramach monitoringu lasów zarówno na 
powierzchniach I, jak i II rzædu (np. defoliacja, skùad chemiczny opadów 
atmosferycznych), choã zapewne bædà niewystarczajàce. W pewnym stopniu te 
dane mogà byã takýe uzupeùnione o informacje z pozostaùych monitoringów 
przyrody. Moýna zatem uznaã, ýe wymagania systemów certyfikacji w zakresie 
monitoringu wspomnianych elementów czy zjawisk sà zgodne z wymaganiami 
Ustawy o ochronie przyrody [2004] jeúli chodzi o ich zakres merytoryczny, 
natomiast niekoniecznie w przypadku pokrycia terenu (rozmieszczenia). Naleýy 
bowiem zauwaýyã, ýe niektóre dane sà pozyskiwane tylko w siatce 8x8 km (Staùe 
Powierzchnie Obserwacyjne I rzædu), na 148 obiektach w skali caùej Polski (Staùe 
Powierzchnie Obserwacyjne II rzædu) lub na ograniczonej, choã obejmujàcej coraz 
wiækszà liczbæ stanowisk powierzchni poddanej monitoringowi siedlisk i gatunków 
Natura 2000 [www.gios.gov.pl]. Zgodnie z systemem FSC zebrane w ten sposób dane 
naleýy wykorzystaã w trakcie uaktualniania planu urzàdzenia lasu (W8.4.1). 
Czæúciowo poza zapisy Ustawy o ochronie przyrody [2004] wybiegajà wymagania 
systemu certyfikacji FSC odnoszàce siæ do monitoringu gatunków obcych 
(zwùaszcza rozprzestrzeniania siæ tych inwazyjnych – W6.9.2). Pañstwowy 
Monitoring Úrodowiska prowadzi takie obserwacje gùównie w odniesieniu do 
siedlisk Natura 2000, gdzie stanowi to element oceny struktury i funkcji danego 
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siedliska przyrodniczego [www.gios.gov.pl], zatem nie obejmuje to caùej 
problematyki gatunków obcych w polskich lasach. Do problemu monitoringu 
gatunków obcych nie odnosi siæ system PEFC. System FSC zaleca jeszcze jeden 
rodzaj monitoringu – uszkodzeñ zasobów leúnych wynikajàcych z prowadzenia 
prac leúnych (FSC – W5.3.2), który nie jest uwzglædniony w Pañstwowym 
Monitoringu Úrodowiska [www.gios.gov.pl], a zatem wykracza poza regulacje 
Ustawy o ochronie przyrody [2004].

Gatunki obce i GMO
Ustawa o ochronie przyrody [2004] definiuje gatunek obcy jako taki, który 

wystæpuje poza swoim naturalnym zasiægiem w postaci osobników lub zdolnych do 
przeýycia gamet, zarodników, nasion, jaj lub czæúci osobników, dziæki którym mogà 
siæ one rozmnaýaã (art. 5.1.c). System FSC przyjmuje tæ definicjæ za Ustawà o 
ochronie przyrody [2004], zamieszczajàc jà w Zaùàczniku II Zasad, Kryteriów i 
Wskaêników Dobrej Gospodarki Leúnej w Polsce [2009]. System PEFC nie podaje 
takiej definicji [Polskie Kryteria i Wskaêniki... 2005].

Ustawa o ochronie przyrody [2004 – Art. 120.4] zezwala na stosowanie w 
gospodarce leúnej gatunków obcych, pod warunkiem, ýe nie zagroýà rodzimym 
gatunkom i ekosystemom. Negatywny wpùyw gatunków obcych (szczególnie tych 
niebezpiecznych dla úrodowiska) podkreú lajà  takýe dokumenty 
miædzynarodowego prawa ochrony przyrody, jak Konwencja Boñska [2003b – art. 
III.4.c], Konwencja Berneñska [1996 – art. 11.2.b], Konwencja o róýnorodnoúci 
biologicznej [1995-2002 – art. 8.h] oraz wynikajàca z niej Krajowa Strategia 
Ochrony i Zrównowaýonego Uýytkowania Róýnorodnoúci Biologicznej [2007 – 
Karta Zadania nr 22-23]. Oba omawiane systemy certyfikacji zalecajà zgodnoúã 
podejmowanych dziaùañ (wprowadzania obcych gatunków) z obowiàzujàcym 
prawem (PEFC – KII.ZKd; FSC – W6.9.1), zatem nie wykraczajà poza regulacje 
Ustawy o ochronie przyrody [2004]. Dodatkowo doradzajà ostroýnoúã w tych 
dziaùaniach, co ma pozwoliã na unikniæcie negatywnego wpùywu obcych gatunków 
na ekosystem leúny (PEFC – KIV.ZKc, KIV.WW40; FSC – W6.9.1), zaburzenia 
genetycznej integralnoúci lokalnego pochodzenia (PEFC – KIV.ZKc) oraz 
wprowadzenia gatunku, który nie bædzie dostosowany do warunków siedliskowych 
i klimatycznych (PEFC – KIV.ZKc). W stosunku do gatunków obcych system FSC 
wprowadza jeszcze dodatkowe wymagania: monitoringu (zwùaszcza 
rozprzestrzeniania siæ tych inwazyjnych – odniesiono siæ do tego zagadnienia 
wyýej, w rozdziale 2.5), a w miaræ moýliwoúci – ograniczania liczebnoúci lub 
eliminacji ich wystæpowania (W6.9.2). Ustawa o ochronie przyrody [2004] nie 
zawiera ýadnych zapisów odnoszàcych siæ do zwalczania gatunków obcych, stàd 
ten zapis wykracza poza regulacje w niej zawarte. Innym przejawem 
„wychodzenia” poza wspomnianà ustawæ jest zalecenie systemu FSC mówiàce o 
stosowaniu do sztucznej, kontrolowanej mikoryzacji sadzonek (w szkóùkach 
leúnych) tylko rodzimych gatunków grzybów (W6.9.3), bez moýliwoúci 
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zastosowania gatunku obcego, nawet jeúli zostanie udowodniony brak jego 
negatywnego wpùywu na polskà przyrodæ.

Wokóù organizmów modyfikowanych genetycznie (ang. GMO) narosùo juý 
wiele kontrowersji, których podstawà jest róýna ocena bezpieczeñstwa ich 
stosowania. Ustawa o ochronie przyrody [2004] niewiele mówi na ten temat – 
zabrania jedynie wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych na 
teren parków narodowych i rezerwatów przyrody (art. 15.1.26). Temu zagadnieniu 
poúwiæcona jest odræbna Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych 
[2001a], wedùug której jakiekolwiek dziaùania z GMO wymagajà uzyskania 
odpowiednich zezwoleñ ministra ds. úrodowiska, zaú wedùug Ustawy o leúnym 
materiale rozmnoýeniowym [2001b] dopuszczalny jest obrót przetestowanym 
leúnym materiaùem rozmnoýeniowym zawierajàcym takie elementy (art. 38). 
System PEFC nie jest konsekwentny w swoich zapisach na ten temat – z jednej 
strony mówi o zakazie wprowadzania GMO niezgodnego z prawem (KII.ZKd) – a 
prawo to dopuszcza stosowanie GMO, z drugiej jednak strony zabrania 
wprowadzania do lasów w trakcie odnowieñ/zalesieñ jakichkolwiek organizmów 
modyfikowanych genetycznie, dopuszczajàc jedynie efekt selekcji naturalnej 
(KIV.ZKc). Zatem ten ostatni zapis jest bardziej restrykcyjny niý polskie prawo w 
tym zakresie. System FSC zabrania z kolei wykorzystania organizmów 
modyfikowanych genetycznie w biologicznych úrodkach ochrony roúlin (W6.8), a 
poza tym nie odnosi siæ szerzej do tego zagadnienia. Opisany przypadek moýe byã 
sprzeczny z wymogami polskiego prawa w sytuacji, gdy Minister Úrodowiska 
dopuúci na podstawie Ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych 
[2001a] moýliwoúã zastosowania takie úrodka.

PODSUMOWANIE
Lasy w Polsce sà ostojà róýnorodnoúci biologicznej, zarówno tej krajowej, 

jak teý w wielu przypadkach kontynentalnej. Úwiadczy o tym duýa liczba 
chronionych obiektów usytuowanych wùaúnie w lasach [Raport... 2009]. Z tego 
wzglædu wydawaùoby siæ, ýe w Ustawie o ochronie przyrody [2004], która jest 
kluczowà, podstawowà regulacjà prawnà w tym zakresie, powinny zajmowaã 
szczególne miejsce. Tymczasem tak nie jest, wedùug analizy oryginalnego tekstu 
ustawy z 2004 roku raptem co ok. 850 sùowo jest jakàú odmianà rzeczownika „las” 
lub przymiotnika „leúny”, w sytuacji ustawy z 1991 roku, gdzie co 243. sùowo byùo 
zwiàzane z lasem i leúnictwem [Grzywacz i Marszaùek 2007].

Potwierdza to przeprowadzona w tym opracowaniu analiza relacji miædzy 
podstawowym prawem ochrony przyrody w Polsce a wymogami systemów FSC i 
PEFC. Zagadnienia, do których siæ odnosi Ustawa o ochronie przyrody [2004], a 
które opisano powyýej, w rzeczywistoúci stanowià tylko wycinek rzeczywistej 
ochrony leúnej róýnorodnoúci biologicznej, której wymagajà oba systemu 
certyfikacji. Pozostajà bowiem takie dziaùania, jak na przykùad:

- preferowanie naturalnego odnowienia lasów (FSC – W6.3.1; PEFC – 
KII.ZKc, KIV.WW39, KIV.ZKc), które pozwala na zachowanie wiækszej lokalnej 
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puli genowej, róýnicuje strukturæ gatunkowà i przestrzennà drzewostanu, a wiæc 
oddziaùuje takýe na róýnorodnoúã gatunkowà I ekosystemowà,

- preferowanie lokalnych uznanych pochodzeñ gatunków w odnowieniu 
sztucznym (PEFC – KIV.ZKc, KIV.WW41, KIV.WW42, KIV.WO4), które takýe 
pozwala na utrzymanie odræbnoúci genetycznej oraz stosowanie materiaùu 
sadzeniowego sprawdzonego pod wzglædem adaptacji do danych warunków 
siedliskowych,

- promowanie zróýnicowanej struktury ekosystemów leúnych (PEFC – 
KII.ZKc, KIV.ZKd, KIV.WW35-38; FSC – W.6.3.1, W6.3.4), która skutkuje 
wiækszà stabilnoúcià lasów i odpornoúcià na negatywne czynniki abiotyczne i 
biotyczne, a takýe staje siæ refugium dla wiækszej liczby i róýnorodnoúci 
organizmów z nimi powiàzanych,

- pozostawianie wiækszej iloúci martwego drewna w lesie (FSC – W6.3.5, 
W6.3.7; PEFC – KIV.ZKf, KIV.WO3), które stanowi ostojæ wielu rzadkich i 
ginàcych gatunków, szczególnie bezkrægowców,

- pozostawianie drzew dziuplastych (PEFC – KIV.ZKf; FSC – W6.3.5, 
W6.3.6), z którymi zwiàzane sà nie tylko ptaki (nieraz rzadkie), ale takýe drobne 
ssaki czy cenne gatunki owadów,

- pozostawianie gatunków biocenotycznych i lekkonasiennych (FSC – 
W6.3.5; PEFC – KI.WO6, KIV.ZKf), które urozmaicajà róýnorodnoúã gatunkowà 
lasów nie tylko poprzez sam fakt ich wystæpowania, ale takýe poprzez stwarzanie 
lepszych warunków bytowania gatunków od nich zaleýnych,

- pozostawianie fragmentów lasów bez ingerencji czùowieka w postaci 
gospodarki leúnej (FSC – W6.3.8, W6.4.1, W6.4.2, W6.4.4, W6.4.5), co pozwala 
rozwijaã siæ gatunkom zwiàzanym z pùatami starodrzewów oraz takim, które sà 
szczególnie wraýliwe na zmiany w otoczeniu.

Przedstawione wyýej wymogi certyfikatów FSC i PEFC w zakresie 
ochrony róýnorodnoúci biologicznej lasów nie sà bez pokrycia w polskim prawie 
czy dokumentach branýowych. To, co nie zostaùo uregulowane w podstawowym 
dokumencie, jakim jest Ustawa o ochronie przyrody [2004], znajduje siæ w Ustawie 
o lasach [1991], Polityce Leúnej Pañstwa [1997], podstawowych dokumentach 
leúnictwa, takich jak Zasady Hodowli Lasu [2003], Instrukcja Ochrony Lasu [2004] 
czy Instrukcja Urzàdzania Lasu [2003] wraz z Instrukcjà sporzàdzania programu 
ochrony przyrody w nadleúnictwie [1996]. Ze wzglædu na fakt, ýe Pañstwowe 
Gospodarstwo Leúne Lasy Pañstwowe zarzàdza 78% powierzchni wszystkich 
polskich lasów [Leúnictwo 2009], niebagatelne znaczenie bædà miaùy wewnætrzne 
zarzàdzenia wydane przez Dyrektora Generalnego tej instytucji. Szczególne 
znaczenie dla rozpoznania i ochrony róýnorodnoúci biologicznej lasów bædà miaùy 
nastæpujàce: Zarzàdzenie nr 11a [1999], Zarzàdzenie nr 31 [2006], a takýe 
wszystkie te, które wprowadzaùy do realizacji kolejne, wymienione wyýej 
dokumenty branýowe leúnictwa.

Zatem dopiero komplet powyýszych praw i dokumentów odzwierciedla 
peùniæ dziaùañ podejmowanych na rzecz ochrony przyrody w polskich lasach – 
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dziaùañ, z których rozliczani sà zarzàdcy tych lasów w ramach obu systemów 
certyfikacji FSC i PEFC. Wymagajà one bowiem wiæcej, niý jest zapisane 
wyùàcznie w Ustawie o ochronie przyrody [2004]. Wiæcej bezpoúrednich odniesieñ 
do polskiego systemu ochrony przyrody zawiera system PEFC. System FSC 
„ukrywa” czæúã chronionych obiektów w postaci róýnych kategorii lasów o 
szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Natomiast oba realizujà w bardzo 
szerokim zakresie tak ogólnikowo sformuùowanà reguùæ, ýe dbaùoúã o przyrodæ jest 
obowiàzkiem, m.in. róýnych jednostek organizacyjnych i osób fizycznych 
[Ustawa... 2004 – art. 4.1]. Sà jednak powoùane specjalne organy i sùuýby ochrony 
przyrody, które sà w pierwszym rzædzie predestynowane do takich dziaùañ 
[Ustawa... 2004 – rozdz. 5 i 6]. Naleýy takýe zauwaýyã, ýe do zapewnienia 
warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody 
zobowiàzane sà organy administracji publicznej (art. 4.2), tymczasem tajemnicà 
poliszynela jest to, ýe zarówno parki narodowe, jak i Lasy Pañstwowe na takà 
dziaùalnoúã muszà same z innych êródeù zdobywaã pieniàdze lub pokrywaã wydatki 
z wùasnych przychodów.

Systemy certyfikacji FSC i PEFC egzekwujà od zarzàdzajàcych lasami 
wypeùnianie licznych zadañ sùuýàcych szeroko pojætej ochronie przyrody w 
polskich lasach. Ulegajà one stopniowym ewolucjom przystosowujàcym je do 
polskich realiów i polskiego prawodawstwa, miædzy innymi poprzez proces 
negocjacji miædzy róýnymi grupami interesu (leúnicy, przyrodnicy, przemysù 
drzewny itd.). Jednak w niektórych sytuacjach wychodzà poza ten standard – np. w 
przypadku dopuszczonych do stosowania chemicznych úrodków ochrony roúlin w 
systemie FSC (K.6.6) bàdê zaznaczonych przypadkach w tekúcie opracowania. 
Mimo, ýe systemy certyfikacji sà dobrowolne, to presja ze strony odbiorców drewna 
jest na tyle duýa, ýe zarzàdcy lasów chcàc nie chcàc siæ w nie wùàczajà. Z pewnoúcià 
pozytywnym dla przyrody efektem takiego podejúcia jest jeszcze wiæksze 
zaangaýowanie zarzàdców lasów w ochronæ róýnorodnoúci biologicznej. Jednak 
powstaje pytanie: czy jest zachowana odpowiednia równowaga miædzy wymogami 
„ekologicznymi” a efektami „ekonomicznymi” systemów certyfikacji? Czy 
jednostki poddajàce siæ certyfikacji w warunkach Polski dùugo jeszcze bædzie staã 
na prowadzenie takiej „wyúrubowanej” modelowej gospodarki, zwùaszcza, ýe jak 
wczeúniej wspomniano, ochronæ wspólnej przecieý przyrody (na gruntach Skarbu 
Pañstwa) realizujà gùównie za wùasne pieniàdze?

LITERATURA
Europejska Konwencja Krajobrazowa. 2006. Dz.U. Nr 2006.14: 98-99.
Gùowaciñski Z. (red.) 2002. Czerwona lista zwierzàt ginàcych i zagroýonych w Polsce. Red 

list of threatened animals in Poland. Wyd. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
Grzywacz A., Marszaùek E. 2007. Prawne aspekty ochrony przyrody w ekosystemach 

leúnych. [W:] K. Kannenberg i H. Szramka (red.) Zarzàdzanie ochronà przyrody w 
lasach. Wyd. Wyýsza Szkoùa Zarzàdzania Úrodowiskiem w Tucholi, Tuchola, 10-25.

328



Instrukcja Ochrony Lasu. 2004. Wyd. Centrum Informacyjne Lasów Pañstwowych, 
Warszawa.

Instrukcja sporzàdzania programu ochrony przyrody w nadleúnictwie. 1996. Zaùàcznik nr 11 
do instrukcji Urzàdzania Lasu. Wyd. Ministerstwo Ochrony Úrodowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leúnictwa, Warszawa.

Instrukcja Urzàdzania Lasu. Czæúã 1 - Instrukcja sporzàdzania planu urzàdzenia lasu dla 
nadleúnictwa 2003. Wyd. Pañstwowe Gospodarstwo Leúne Lasy Pañstwowe, 
Warszawa (+Czæúã 2 – Instrukcja wyróýniania i kartowania siedlisk leúnych).

Konwencja (z Aarhus) o dostæpie do informacji, udziale spoùeczeñstwa w podejmowaniu 
decyzji oraz dostæpie do sprawiedliwoúci w sprawach dotyczàcych úrodowiska. 2003a. 
Dz.U. Nr 2003.78.706 i 707.

Konwencja (Waszyngtoñska) o miædzynarodowym handlu dzikimi zwierzætami i roúlinami 
gatunków zagroýonych wyginiæciem. 1991-2000-2004. Dz. U. Nr 1991.27.112, Dz.U. 
Nr 2000.66.802, Dz. U. Nr 2004.112.1183.

Konwencja (Ramsarska) o obszarach wodno-bùotnych majàcych znaczenie 
miædzynarodowe, zwùaszcza jako úrodowisko ýyciowe ptactwa wodnego. 1978. Dz.U. 
Nr 1978.7.24-25.

Konwencja (Berneñska) o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej oraz (ich) siedlisk 
naturalnych. 1996. Dz. U. Nr 1996.58.263-264.

Konwencja (Helsiñska) o ochronie úrodowiska morskiego obszaru Morza Baùtyckiego. 
2000. Dz.U. Nr 2000.28.346.

Konwencja (Paryska) w sprawie ochrony úwiatowego dziedzictwa kulturalnego i 
naturalnego. 1976. Dz.U. Nr 1976.32.190-191.

Konwencja (Boñska) o ochronie wædrownych gatunków dzikich zwierzàt. 2003b. Dz.U. Nr 
2003.2.17.

Konwencja (z Rio de Janeiro) o róýnorodnoúci biologicznej. 1995-2002. Dz.U. Nr 
1995.118.565, Dz.U. Nr 2002.184.1532.

Krajowa Strategia Ochrony i Zrównowaýonego Uýytkowania Róýnorodnoúci Biologicznej 
wraz z Programem Dziaùañ na lata 2007-2013. Dokument zatwierdzony przez Radæ 
Ministrów w dniu 26 paêdziernika 2007 r. (uchwaùa nr 207/2007).

Krajowy Program Zwiækszania Lesistoúci. 1995-2003. Dokument przyjæty do realizacji 
przez Radæ Ministrów w dniu 23 czerwca 1995 r., zmodyfikowany w 2003 r.

Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation 
Value Forests) w Polsce. 2006. Zwiàzek Stowarzyszeñ „Grupa Robocza FSC-Polska”, 
www.fsc.pl [data dostæpu: 08.07.2010].

Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000. Europejska Sieã Ekologiczna. Wyd. 
Ministerstwo Ochrony Úrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leúnictwa, Warszawa: 22-
93.

Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szelàg Z. (red.) 2006. Red list of plants and fungi in 
Poland. Czerwona lista roúlin i grzybów Polski. Wyd. Instytut Botaniki PAN, Kraków.

Oktaba J. 2008. Certyfikacja gospodarki leúnej w systemie PEFC, w: Certyfikacja 
gospodarki leúnej w systemie PEFC (Zarzàd Gùówny SITLID). Wyd. „Úwiat”, 
Warszawa, 13-26.

Polityka Leúna Pañstwa. Dokument przyjæty przez Radæ Ministrów w dniu 22 kwietnia  
1997 r.

329



Polskie Kryteria i Wskaêniki Trwaùego i Zrównowaýonego Zagospodarowania Lasów dla 
Potrzeb Certyfikacji Lasów. 2005. Dokument nr 4, Rada PEFC Polska, Warszawa, 
www.pefc-polska.pl [data dostæpu: 08.07.2010].

Porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie (EUROBATS). 1999. Dz.U. Nr 
1999.96.1112.

Raport o stanie lasów w Polsce 2008. 2009. Wyd. Centrum Informacyjne Lasów 
Pañstwowych, Warszawa, 33-37.

Rozporzàdzenie Ministra Úrodowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie okreúlenia 
rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegajàcych ochronie. Dz.U. Nr 2001.92.1029.

Rozporzàdzenie Ministra Úrodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. (a) w sprawie gatunków dziko 
wystæpujàcych grzybów objætych ochronà. Dz.U. Nr 2004.168.1765.

Rozporzàdzenie Ministra Úrodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. (b) w sprawie gatunków dziko 
wystæpujàcych roúlin objætych ochronà. Dz.U. Nr 2004.168.1764.

Rozporzàdzenie Ministra Úrodowiska z dnia 28 wrzeúnia 2004 r. (c) w sprawie gatunków 
dziko wystæpujàcych zwierzàt objætych ochronà. Dz.U. Nr 2004.220.2237.

Rozporzàdzenie Ministra Úrodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków bædàcych przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 
takýe kryteriów wyboru obszarów kwalifikujàcych siæ do uznania lub wyznaczenia 
jako obszary Natura 2000. Dz. U. Nr 2010.77.510.

Sawicka J., Knysak R. 2006. Certyfikacja Dobrej Gospodarki Leúnej. System Forest 
Stewardship Council. Wyd. Zwiàzek Stowarzyszeñ „Grupa Robocza FSC-Polska”, 
www.fsc.pl [data dostæpu: 08.07.2010].

Strategia Ochrony Obszarów Wodno-Bùotnych w Polsce wraz z Planem Dziaùañ (na lata 
2006-2013). Dokument zatwierdzony w dniu 10 paêdziernika 2006 roku przez 
Ministra Úrodowiska , http://www.mos.gov.pl [data dostæpu: 08.07.2010]

Ustawa z dnia 28 wrzeúnia 1991 r. o lasach. Dz.U. Nr 1991.101.444.
Ustawa z dnia 13 paêdziernika 1995 r. Prawo ùowieckie. Dz.U. Nr 1995.147.713.
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. (a) o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Dz. U. 

Nr 2001.76.811.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. (b) o leúnym materiale rozmnoýeniowym. Dz. U. Nr 

2001.73.761.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. Nr 2004.92.880 z póên. zm.
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w úrodowisku i ich naprawie. 

Dz.U. Nr 2007.75.493.
Ustawa z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udostæpnianiu informacji o úrodowisku i jego 

ochronie, udziale spoùeczeñstwa w ochronie úrodowiska oraz o ocenach oddziaùywania 
na úrodowisko. Dz.U. Nr 2008.199.1227.

Zaùàcznik nr 1 do zarzàdzenia nr 12 dyrektora generalnego Lasów Pañstwowych z 9 lutego 
2009 r. (ZU-7019-3/09): „Wytyczne w sprawie konsultacji spoùecznych oraz 
czynnoúci zmierzajàcych do sporzàdzenia „Prognozy oddziaùywania na úrodowisko”, 
o której mowa w art. 51 ustawy z 3 paêdziernika 2008 r. o udostæpnianiu informacji o 
úrodowisku i jego ochronie, udziale spoùeczeñstwa w ochronie úrodowiska oraz o 
ocenach oddziaùywania na úrodowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227), w ramach 
prac dotyczàcych sporzàdzenia planu urzàdzenia lasu dla nadleúnictwa”.

Zarzàdzenie nr 11a Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych z dnia 11 maja 1999 r. 
(ZG-7120-2/99), zmieniajàce Zarzàdzenie nr 11 Dyrektora Generalnego Lasów 

330



Pañstwowych z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie doskonalenia gospodarki leúnej na 
podstawach ekologicznych (ZZ-710-13/95).

Zarzàdzenie nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych z dnia 19 lipca 2006 r. w 
sprawie ustalenia systemu okresowej, powszechnej inwentaryzacji gatunków roúlin, 
zwierzàt, innych organizmów i siedlisk przyrodniczych, majàcych znaczenie 
wskaênikowe przy ocenie stanu lasów oraz prognozowaniu zmian w ekosystemach 
leúnych (ZO-732-2-18/2006).

Zasady Hodowli Lasu obowiàzujàce w Pañstwowym Gospodarstwie Leúnym Lasy 
Pañstwowe. 2003. Wyd. Oúrodek Rozwojowo-Wdroýeniowy Lasów Pañstwowych w 
Bedoniu, Bedoñ.

Zasady, Kryteria i Wskaêniki Dobrej Gospodarki Leúnej w Polsce. 2009. Zwiàzek 
Stowarzyszeñ „Grupa Robocza FSC-Polska” , www.fsc.pl [data dostæpu: 08.07.2010].

www.fsc.org [data dostæpu: 08.07.2010] – miædzynarodowa strona internetowa systemu 
certyfikacji FSC

www.fsc.pl [data dostæpu: 08.07.2010] – polska strona internetowa systemu certyfikacji 
FSC

www.gios.gov.pl [data dostæpu: 08.07.2010] – strona internetowa Gùównego Inspektoratu 
Ochrony Úrodowiska

www.pefc.org [data dostæpu: 08.07.2010] – miædzynarodowa strona internetowa systemu 
certyfikacji PEFC

STRESZCZENIE
W pracy przeanalizowano obowiàzujàce w Polsce dokumenty opisujàce systemy 

certyfikacji FSC i PEFC. Zbadano ich odniesienia do miædzynarodowego i krajowego 
prawa ochrony przyrody. Wziæto pod uwagæ m.in. znajomoúã tego prawa, obecnoúã form 
ochrony przyrody i chronionych siedlisk przyrodniczych, monitoring przyrody, 
wprowadzanie gatunków obcych i organizmów modyfikowanych genetycznie. Oba 
systemy certyfikacji (FSC i PEFC) zawierajà wiele szczegóùowych odniesieñ do ochrony 
przyrody w lasach, nie opisanych w polskiej Ustawie o ochronie przyrody [2004]. Te 
szczegóùy sà zawarte w innych aktach prawnych i dokumentach, na przykùad w Ustawie o 
lasach [1991].

SUMMARY
This paper gives an analysis of documents relative to the FSC and PEFC 

certification systems, which are in force in Poland. It provides a study of their references to 
the international and national nature protection law. The following questions have been 
considered inter alia: the knowledge of this law, the presence of various nature protection 
forms and protected natural habitats, the monitoring of nature, the introduction of alien 
species and genetically modified organisms. Both FSC and PEFC systems have a lot of 
detailed references to nature protection in forests, which are not described in Polish Nature 
Protection Act [2004]. These details are considered in others laws and documents, e.g. 
Forests Act [1991].
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