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Abstract. National forest fulfill the function of the nature protection program and
attempt to gain external financial funding in this area. The main goal of the research
was to establish involvement of the for forestry commission in Regional
Directorates of State Forests in order to gain external funding and estimate value of
the project costing. Between 2005 and 2009 the team worked on 8 projects worth
33.2 million PLN. Input from RFD in Krakow was 4.6 milion PLN.
WSTÆP
Lasy speùniajà róýnorodne funkcje w sposób naturalny lub w wyniku
dziaùañ gospodarki leúnej [Polityka Leúna Pañstwa 1997]. Administracja Lasów
Pañstwowych w ramach zrównowaýonej gospodarki leúnej podejmuje starania o
zachowanie i ochronæ potencjaùu biologicznego biocenozy leúnej. Leúnicy
gospodarujàc na powierzchni bliskiej 1/3 terytorium kraju, na której bytuje ponad
60% gatunkowej róýnorodnoúci biologicznej, ponoszà szczególnà odpowiedzialnoúã za jej ochronæ [Grzywacz 2009]. Sùuýba Leúna poprzez codzienny
kontakt z przyrodà identyfikuje pojawiajàce siæ zagroýenia dla funkcjonowania
ekosystemu leúnego i aktywnie uczestniczy w ograniczaniu ich skutków.
Dziaùalnoúã na rzecz ochrony leúnych zasobów przyrodniczych generuje koszty, w
zwiàzku z tym po wejúciu Polski do struktur Unii Europejskiej, gdy pojawiùa siæ
moýliwoúã pozyskiwania úrodków zewnætrznych, LP podjæùy aktywnoúã na tej
pùaszczyênie.
Celem gùównym badañ byùo rozpoznanie moýliwoúci Lasów Pañstwowych
w zakresie pozyskiwania úrodków zewnætrznych. Podjæto równieý próbæ okreúlenia
poziomu zaangaýowania Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Krakowie
w proces pozyskiwania úrodków na realizacjæ zadañ, w których za priorytet przyjæto
ochronæ leúnych zasobów przyrodniczych. Istotnym byùo takýe oszacowanie
wartoúci pieniæýnej przyjætych do realizacji projektów oraz êródeù ich finansowania
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w latach 2005-2009. Zgùæbienie informacji na temat iloúci zgùaszanych do oceny
projektów oraz skutecznoúci w pozyskiwaniu úrodków zewnætrznych stanowiùo cel
pomocniczy.
OBIEKT BADAÑ
Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Krakwie to najmniejsza
spoúród 17 tego typu jednostek administracyjnych w Polsce, sprawuje zarzàd nad
lasami o ùàcznej powierzchni 173,4 tys. ha, ponadto zasiæg terytorialny RDLP
obejmuje ok. 170,5 tys. ha lasów nie stanowiàcych wùasnoúci Skarbu Pañstwa.
Specyfikà obszaru jest bardzo duýy, niemal 90% powierzchniowy udziaù lasów
speùniajàcych funkcje ochronne. W skùad RDLP Kraków wchodzi szesnaúcie
nadleúnictw, na obszarze których utworzono liczne formy ochrony przyrody: 11
parków krajobrazowych, 68 rezerwatów przyrody o powierzchni 2 847 ha, a takýe 9
obszarów chronionego krajobrazu. Natura 2000 to sieã obszarów tworzonych dla
ochrony elementów flory i fauny oraz ich siedliska [Perzanowska, Grzegorczyk
2009]. Zgodnie z zapisami Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej na gruntach w
1
2
administracji RDLP Kraków wyznaczono 19 SOOS (32 321 ha) oraz 6 OSOP (47
858 ha). Na obszarze stwierdzono wystæpowanie licznych chronionych gatunków
roúlin i zwierzàt, ustalono 38 stref ochrony wokóù gniazd ptaków chronionych
(1334,57 ha), gùównie bociana czarnego (Ciconia nigra) i orlika krzykliwego
(Aquila pomarina). Indywidualnà ochronà objæto 131 pomników przyrody,
ustanowiono 3 stanowiska dokumentacyjne, a takýe 14 uýytków ekologicznych o
powierzchni 67 ha.
METODYKA
Êródùo danych do przeprowadzenia oceny zaangaýowania RDLP Kraków
w proces pozyskiwania úrodków finansowych zewnætrznych na realizacjæ zadañ z
zakresu ochrony przyrody stanowiùy:
-sprawozdania biura RDLP Kraków, przede wszystkim Informacja Roczna RDLP
Kraków w zakresie ochrony przyrody za lata 2005-2009, a takýe êródeù
dofinansowywania zadañ ze úrodków Unii Europejskiej za lata 2008-2009,
-sprawozdania z realizacji projektów wraz z zaùàcznikami,
-dane finansowo-ksiægowe, sprawozdanie LPIR-1 (Zestawienie planów i
wykonania na poszczególnych rodzajach dziaùalnoúci jednostek Lasów
Pañstwowych) za lata 2005-2009.
Cennym êródùem informacji okazaù siæ wywiad na temat badanego
zagadnienia, przeprowadzony z pracownikami Wydziaùu Ochrony Lasu,
Ùowiectwa i Integracji z Unià Europejskà RDLP Kraków.
Analizæ zgromadzonych materiaùów przeprowadzono pod kàtem
problematyki przygotowanych projektów, przewidywanych efektów rzeczowych, a
przede wszystkim ich wartoúci pieniæýnej oraz êródeù finansowania.
1
2
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Specjalne obszary ochrony siedlisk
Obszary specjalnej ochrony ptaków

ANALIZA WYNIKÓW
Moýliwoúci pozyskiwania úrodków zewnætrznych na cele zwiàzane z
ochronà przyrody i zasobów leúnych zaleýà od przyjætych przez Uniæ Europejskà
zasad wieloletniego programowania. W latach 2004-2006 funkcjonowaùy dwa
instrumenty „Forest Fokus” oraz „LIFE”, w ramach których finansowano projekty
dotyczàce przyrody i lasów [Rzewulski 2006]. Istotne znaczenie dla leúnictwa w
latach 2007-2013 majà programy: „Rozwoju Obszarów Wiejskich”, „LIFE+”, a
przede wszystkim program „Infrastruktura i Úrodowisko” [Zaborski 2007].
Program „Infrastruktura i Úrodowisko” zawiera 13 priorytetów merytorycznych i 2
priorytety pomocy technicznej. Dla leúnictwa najwaýniejsze sà priorytety
úrodowiskowe, szczególnie priorytet V „Ochrona przyrody i ksztaùtowanie postaw
ekologicznych”. W ramach priorytetów przewidziano miædzy innymi wspieranie:
retencyjnoúci ekosystemów leúnych, monitoringu leúnego oraz przebudowy
drzewostanów. Ministerstwo Úrodowiska powierzyùo LP funkcjæ instytucji
koordynujàcej priorytet V. W zwiàzku z tym faktem, w PGL LP pod koniec 2006
roku utworzono Centrum Koordynacji Projektów Úrodowiskowych. Uznano w ten
sposób wkùad LP w ochronæ przyrody [Rzewuski 2006]. Istotnym jest, aby
problemy waýne dla leúnictwa znalazùy siæ w programach operacyjnych
województw, wówczas jednostki rdLP bædà mogùy staraã siæ o dofinansowanie
konkretnych zadañ ze úrodków UE. Poza úrodkami z Unii Europejskiej, leúnicy
mogà ubiegaã siæ o úrodki w NFOÚiGW czy WFOÚiGW, a takýe Fundacji
EkoFundusz. Fundacja ta stanowi istotne ogniwo wúród instytucji wspomagajàcych
finansowo dziaùania na rzecz ochrony úrodowiska w Polsce. Przez wiele lat byù to
jedyny fundusz wspierajàcy te dziaùania w formie bezzwrotnych dotacji [Nowicki,
Sitnicki 2007].
W celu uzyskania dofinansowania zadañ w zakresie ochrony przyrody ze
úrodków zewnætrznych konieczne jest opracowanie projektu i zùoýenie go w
odpowiedniej instytucji. W latach 2005-2009 na obszarze RDLP Kraków wdroýono
osiem projektów. Na poziomie ochrony gatunkowej roúlin i zwierzàt zrealizowano
dwa projekty. W 2005 roku rozpoczæto realizacjæ przedsiæwziæcia pn. „Ochrona
gùuszca i cietrzewia oraz ich biotopów w Karpatach Zachodnich na obszarze
województwa maùopolskiego”. Koordynatorem projektu zostaùo Nadleúnictwo
Nowy Targ, przedsiæwziæcie obejmowaùo takýe Nadleúnictwa: Kroúcienko,
Myúlenice, Piwniczna, Nawojowa, Stary Sàcz oraz Sucha Beskidzka (RDLP
Katowice). Celem projektu byùo rozpoznanie stanu iloúciowego kuraków leúnych
oraz podjæcie dziaùañ gospodarczych zmierzajàcych do poprawy warunków
bytowania gùuszca i cietrzewia. Dziaùania w wiækszoúci (w kwocie 1 216 tys. PLN)
zostaùy sfinansowane przez Fundacjæ EkoFundusz. W roku 2006 Nadleúnictwo
Niepoùomice wdroýyùo projekt, majàcy na celu ochronæ gatunkowà ýubra.
Caùkowita wartoúã projektu wynosiùa 453 tys. PLN (Tab.1). Nadleúnictwo uzyskaùo
dofinansowanie ze úrodków NFOÚiGW w wysokoúci 167,7 tys. PLN. Gùównym
celem dziaùañ byùa rozbudowa budynku, a takýe podejmowanie czynnoúci na rzecz
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utrzymania stada w dobrej kondycji zdrowotnej. Ponadto RDLP Kraków podjæùa
starania o pozyskanie úrodków na realizacjæ projektu pn. „Ochrona i restytucja cisa
na terenie RDLP w Krakowie”. Projekt pozytywnie przeszedù ocenæ I stopnia, a w
poùowie 2010 roku przewidywany jest termin oceny ostatecznej projektu.
Gùównymi beneficjentami úrodków zostanà Nadleúnictwa: Gorlice, Ùosie, Stary
Sàcz, Myúlenice, Nowy Targ, Gromnik, Nawojowa, Brzesko, Piwniczna. Caùkowita
wartoúã projektu opiewa na kwotæ1,8 mln PLN, a wartoúã dotacji ze úrodków UE
wynosi 1,6 mln PLN. W trosce o ochronæ siedlisk w 2008 roku w Wydziale Ochrony
Lasu, Ùowiectwa i Integracji z Unià Europejskà RDLP Kraków przygotowano, a
nastæpnie zùoýono do CKPÚ wniosek, majàcy na celu dofinansowanie projektu pn.
„Utrzymanie bioróýnorodnoúci siedlisk kserotermicznych w Maùopolsce”.
Priorytetowym zaùoýeniem przedsiæwziæcia jest odtworzenie i uksztaùtowanie
warunków dla zachowania siedlisk i róýnorodnoúci gatunków roúlin muraw
kserotermicznych, a takýe ciepùych zaroúli w rezerwatach przyrody województwa
maùopolskiego. Caùkowita wartoúã projektu stanowi kwotæ niemal 3,4 mln. PLN.
Projekt w ponad 75% jest dofinansowany ze úrodków UE, w pozostaùej kwocie ze
úrodków budýetu pañstwa. Biuro RDLP Kraków przekazaùo projekt Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Úrodowiska w Krakowie, która koordynuje prace biurowe i
terenowe na obszarze Nadleúnictw: Miechów, Brzesko, Krzeszowice, Kroúcienko,
Myúlenice i Stary Sàcz. Wsparcia merytorycznego w zakresie podejmowanych
dziaùañ udziela Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Lasy
Pañstwowe wspóùpracujà z instytucjami administracji pañstwowej, tj. Maùopolskim
i Podkarpackim Konserwatorem Przyrody, a takýe Instytutem Ochrony Przyrody
PAN w ramach przedsiæwziæcia dofinansowywanego ze úrodków UE, majàcego na
celu optymalizacjæ wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównowaýonego
rozwoju w Karpatach. Jednym z beneficjentów projektu zainicjowanego w 2007
roku zostaùo Nadleúnictwo Nowy Targ, które otrzymaùo kwotæ 25 tys. EUR na
ochronæ torfowisk
i odpowiednie zagospodarowanie rezerwatu „Bór na
Czerwonem”. Caùkowita wartoúã projektu pilotowanego przez IOP PAN stanowi
kwotæ 950 tys. EUR.
Istotne znaczenie dla ochrony przyrody ma koordynacja i planowanie ruchu
turystycznego na obszarach objætych ochronà. Nadleúnictwo Nowy Targ w 2005
roku zostaùo wùàczone do miædzynarodowego projektu koordynowanego przez
Ecological Turism in Europe (ETE), który miaù na celu ochronæ i zróýnicowane
wykorzystanie róýnorodnoúci biologicznej poprzez rozsàdny rozwój turystyki w
rezerwatach biosfery Europy Úrodkowej i Wschodniej. W realizacjæ postawionych
celów w Polsce zaangaýowaùo siæ dziesiæã podmiotów, w tym RDLP Kraków.
Jedynym beneficjentem Lasów Pañstwowych zostaùo Nadleúnictwo Nowy Targ,
które otrzymaùo kwotæ 101,1 tys. USD.
Wkùadem wùasnym nadleúnictwa w realizacjæ projektu byùo wykonanie
prac z zakresu zagospodarowania lasu. RDLP Kraków pozyskaùa úrodki z
Maùopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2014, które w
ramach dziaùañ pn. Zachowanie Dziedzictwa Narodowego w kwocie 284,6 tys.
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych RDLP Kraków.

Tab.1. ród³a finansowania projektów z zakresu ochrony przyrody na obszarze RDLP Kraków w latach 2005-2009
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PLN przeznaczono na skanalizowanie ruchu turystycznego w rezerwacie „Bór na
Czerwonem” w Nadleúnictwie Nowy Targ.
Lasy Pañstwowe realizujà równieý projekty ogólnopolskie zainicjowane
przez Generalnà Dyrekcjæ Lasów Pañstwowych, w tym takýe na obszarze RDLP
Kraków. Na terenie nadleúnictw górskich realizowany jest projekt pn. „Maùa
retencja na obszarach górskich”, w który wùàczono 56 nadleúnictw (RDLP Krosno,
Wrocùaw, Katowice, Kraków), w tym 12 nadleúnictw RDLP Kraków. Ùàczna kwota
pieniæýna przeznaczona na realizacjæ przedsiæwziæcia stanowi 154 mln PLN. Czas
realizacji projektu rozùoýono na lata: 2008-2013. Poziom dofinansowania
planowanych dziaùañ z „Funduszu Spójnoúci” moýe stanowiã 85% poniesionych
przez LP wydatków. Ùàczna wartoúã projektu na obszarze RDLP Kraków wynosi
niemal 22,5 mln PLN.
Projekt realizowany jest w oparciu o trzy cele szczegóùowe:
-retencjonowanie i renaturyzacja cieków staùych oraz obszarów podmokùych (koszt
caùkowity realizacji 10 130 tys. PLN),
-ograniczanie i kontrola spùywu powierzchniowego (koszt 8 865,9 tys. PLN),
-wyrównywanie i spowalnianie spùywu wód wezbraniowych (koszt 3 475,00 tys.
PLN).
Najwaýniejsze dla ochrony przyrody jest retencjonowanie i renaturyzacja cieków
wodnych, przywracanie funkcji mokradùom oraz naturalnego ksztaùtu i ciàgùoúci
biologicznej ciekom wodnym. Najwyýsze kwoty pieniæýne na realizacjæ zadañ
projektowych zaplanowano w Nadleúnictwach: Gorlice, Nawojowa, Limanowa,
Piwniczna, Ùosie, Stary Sàcz. Spoúród dwunastu beneficjentów najwiæcej úrodków
finansowych na retencjonowanie i renaturyzacjæ cieków wodnych, przyznano
Nadleúnictwom: Piwniczna, Gorlice, Ùosie, Nowy Targ i Limanowa.
Na Niýu Polski realizowany jest projekt pn. „Retencja wody na obszarach
nizinnych”, w który zaangaýowanych jest 190 nadleúnictw, ma on na celu
zatrzymanie wody w úrodowisku leúnym. Na terenie RDLP Kraków w projekt
wùàczono cztery nadleúnictwa, tj. Nadleúnictwo: Niepoùomice, Dàbrowa
Tarnowska, Dæbica, Krzeszowice. Dla zachowania w odpowiednim stanie
sanitarnym drzewostanów úwierkowych, w 2009 roku rozpoczæto realizacjæ
projektu pn. „Ograniczanie populacji kornika drukarza na terenie górskich
nadleúnictw RDLP w Krakowie”. Gùównym celem przedsiæwziæcia jest
ograniczenie liczebnoúci populacji kornika drukarza (Ips typographus), a w
zwiàzku z tym zahamowanie procesu rozpadu monokultur úwierkowych.
Realizacjæ wytyczonych zadañ w ramach projektu o ùàcznej wartoúci 1,7 mln PLN
koordynuje wnioskodawca, czyli Wydziaù Ochrony Lasu, Ùowiectwa i Integracji z
Unià Europejskà RDLP Kraków. Úrodki z NFOÚiGW stanowià 1,26 mln PLN,
pozostaùà kwotæ wdraýanego przedsiæwziæcia pokrywajà Nadleúnictwa: Stary Sàcz,
Myúlenice, Nowy Targ, Piwniczna, Kroúcienko i Limanowa.
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PODSUMOWANIE
Ùàczna kwota úrodków zewnætrznych, jakà RDLP Kraków uzyskaùa na
ochronæ przyrody (w tym úrodki finansowe na realizacjæ projektów, które nie
zostaùy zakoñczone, ale zagwarantowane umowami podpisanymi w latach 20052009), wynosi niemal 28,6 mln PLN. Wkùad wùasny Lasów Pañstwowych w
realizowane projekty oszacowano na kwotæ 4,6 mln PLN. Najwiækszy potencjaù
úrodków zewnætrznych wykorzystano w Nadleúnictwach: Nowy Targ, Kroúcienko,
Stary Sàcz i Myúlenice. Najwiæcej úrodków wùasnych w realizowane
przedsiæwziæcia wniosùo Nadleúnictwo Nowy Targ, jednak wystæpowaùo ono
przede wszystkim w roli beneficjenta úrodków zewnætrznych.
Skutecznoúã pracowników RDLP Kraków w pozyskiwaniu úrodków
zewnætrznych byùa dotychczas 100%, wszystkie przygotowane wnioski skierowane
do Centrum Koordynacji Projektów Úrodowiskowych, EkoFunduszu, NFOÚiGW
zostaùy zaopiniowane i ocenione pozytywnie, aktualnie sà wdraýane lub oczekujà
na realizacjæ. Lasy Pañstwowe wystæpujà nie tylko w roli beneficjenta, twórcy lub
wspóùtwórcy projektu, ale przede wszystkim w roli gospodarza, odpowiedzialnego
za rzeczywistà realizacjæ projektów. Funkcja ta nierzadko wiàýe siæ z ponoszeniem
dodatkowych nakùadów, które nie sà ewidencjonowane, np. nakùady pracy
poniesione w ramach koordynacji prac terenowych.
Leúnicy wykorzystujà swoje umiejætnoúci i doúwiadczenie realizujàc
projekty wspólnie z innymi podmiotami, wspóùpracujà m.in. ze úrodowiskiem
naukowym, a takýe z instytucjami pañstwowymi na rzecz ochrony przyrody.
Naleýy podkreúliã, iý iloúã pozyskanych úrodków zewnætrznych przez Lasy
Pañstwowe uzaleýniona jest równieý od wiedzy, doúwiadczenia i determinacji
pracowników przygotowujàcych wnioski. Czasochùonne rozliczanie projektów
oraz sprawozdawczoúã w tym zakresie generuje dodatkowe obowiàzki, dlatego
trudno nie zgodziã siæ z poglàdem, iý wdraýane projekty dodatkowo obciàýajà
jednostki Lasów Pañstwowych. Warto dodaã, ýe Lasy Pañstwowe aplikujà równieý
o dofinansowanie dziaùalnoúci, której celem jest tworzenie warunków
sprzyjajàcych edukacji ekologicznej oraz rekreacji w lasach. Realizacja „projektów
úrodowiskowych” nierzadko wiàýe siæ z korzyúciami w postaci efektów
rzeczowych, majàcych znaczenie dla gospodarki leúnej, m. in. wyremontowane
szlaki zrywkowe, odpowiednio zagospodarowane potoki czy udoskonalony system
ochrony przeciwpoýarowej w lasach.
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STRESZCZENIE
Dziaùalnoúã na rzecz ochrony przyrody w lasach generuje koszty, w zwiàzku z tym
po wejúciu Polski do struktur Unii Europejskiej, gdy pojawiùa siæ moýliwoúã pozyskiwania
úrodków zewnætrznych, LP podjæùy aktywnoúã na tej pùaszczyênie. Celem gùównym badañ
byùo rozpoznanie moýliwoúci Lasów Pañstwowych w zakresie pozyskiwania úrodków
zewnætrznych. Obiekt badañ stanowiùa Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w
Krakowie. Êródùo danych do przeprowadzenia oceny zaangaýowania RDLP Kraków w
proces pozyskiwania úrodków finansowych na realizacjæ zadañ z zakresu ochrony przyrody
stanowiùy sprawozdania roczne biura RDLP Kraków oraz dane finansowo ksiægowe. W
latach 2005-2009 na obszarze RDLP Kraków wdroýono osiem projektów. W ramach
projektów podejmowano dziaùania na pùaszczyênie ochrony gatunkowej roúlin i zwierzàt,
ochrony siedlisk, zasobów wody oraz planowania i koordynacji ruchu turystycznego na
obszarach objætych ochronà. Podjæto równieý starania majàce na celu ochronæ lasu przed
szkodnikami. Skutecznoúã pracowników RDLP Kraków w pozyskiwaniu úrodków
zewnætrznych byùa dotychczas 100%, wszystkie przygotowane wnioski zostaùy
zaopiniowane i ocenione pozytywnie. Ùàczna kwota úrodków zewnætrznych jakà RDLP
Kraków uzyskaùa na ochronæ przyrody wynosi niemal 28,6 mln PLN. Wkùad wùasny Lasów
Pañstwowych w realizowane projekty oszacowano na kwotæ 4,6 mln PLN. Najwiækszy
potencjaù úrodków zewnætrznych wykorzystano w Nadleúnictwach: Nowy Targ,
Kroúcienko, Stary Sàcz i Myúlenice.

SUMMARY
Activity towards nature protection in the forest incurs financial costs. After Poland became a
part of the EU the national forest will take any opportunity whenever possible to gain
external funds to support the forest projects. They tried to establish the level of involvement
of RFD in Krakow in the application of the external funds for the nature protection projects.
The object of the nature research was Regional Directorate of State Forests in Krakow. They
have used annual reports and also used financial data. In this project the main focus was the
protection of different species of plants and animals, and the protection of their habitat,
natural water areas and coordination of tourist areas. This also included the protection from
predators. RFD in Krakow succeeded 100% in order to gain outside funding, all application
forms addressed to Coordination Center for Environmental Projects or Provincial and
National Fund for Environmental Protection and Water Management were accepted by the
organization. The total external funding for RFD in Krakow for the nature protection project
was 28.6 million PLN. Input from national forest was 4.6 million PLN. The biggest use of
external funding was used by the Nowy Targ, Kroúcienko, Stary Sàcz and Myúlenice Forest
Districts.
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