W myÊl ustawy o lasach nadleÊniczy zobowiàzany jest do udzielania pomocy w∏aÊcicielowi
lasu niestanowiàcego w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa.
Pomoc to m.in. doradztwo w zakresie zalesiania i gospodarki leÊnej (art. 35 ust. 2 pkt 1).
Doradztwo to – podobnie jak i inne dost´pne
formy pomocy – jest Êwiadczone na wniosek
w∏aÊciciela lasu, który mo˝e wyra˝aç swoje potrzeby dotyczàce uzyskania porady. NadleÊniczemu
w takiej sytuacji pozostaje tylko podj´cie próby
zaspokojenia tych oczekiwaƒ, co – jak si´ okazuje
– nie jest zadaniem ∏atwym.
Ustalony przez ustawodawc´ zakres doradztwa nadleÊniczego nie powinien budziç wàtpliwoÊci. Ta sama ustawa jako „gospodark´ leÊnà”
definiuje wszelkà dzia∏alnoÊç leÊnà w zakresie
urzàdzania, ochrony i zagospodarowania lasu,
utrzymania i powi´kszania zasobów i upraw
leÊnych, gospodarowania zwierzynà, pozyskiwania – z wyjàtkiem skupu – drewna, ˝ywicy,
choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz
p∏odów runa leÊnego, a tak˝e sprzeda˝ tych
produktów oraz realizacj´ pozaprodukcyjnych
funkcji lasu. Dodatkowo w 2004 r. obszar doradzania nadleÊniczego poszerzony zosta∏ o zagadnienia dotyczàce zalesiania, co by∏o zwiàzane
z przygotowaniem do wdro˝enia programu
udzielania pomocy na ww. cel przy wsparciu ze
Êrodków Unii Europejskiej.
Tymczasem w ostatnim okresie rozpowszechniane sà informacje o niedostatecznym zaspokojeniu potrzeb doradczych w∏aÊcicieli lasów
niepaƒstwowych. Wskazujà na to m.in. wyniki
badaƒ ankietowych. Skoro zakres doradztwa
jest tak konkretny, skàd bierze si´ ta opinia?
Po cz´Êci wynika ona ze swoistego rozumienia poj´cia „ustawowe doradztwo Êwiadczone
przez nadleÊniczego”. Doradztwo powinno s∏u-
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Masz w∏asny las i nie jesteÊ
pewien, w jaki sposób go zagospodarowaç? Mo˝esz zwróciç
si´ do z proÊbà o porad´ do
nadleÊnictwa. Nie powinieneÊ
jednak ˝àdaç, ˝e leÊniczy zaznaczy ci na gruncie konkretne
drzewa do wyci´cia.

☺

Doradztwo nadleÊnictwa

Czy leÊniczy jest zobowiàzany wyznaczyç trzebie˝
na gruncie prywatnego w∏aÊciciela?

˝yç wsparciu procesu zarzàdzania lasem. Chodzi
wi´c o przekazanie wiedzy wynikajàcej z rozeznania istniejàcych warunków gospodarowania,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem kosztów, a nie
organizacji wykonawstwa podstawowych prac
z zakresu hodowli i ochrony lasu – w tym
wspomnianego na wst´pie wyznaczania trzebie˝y.
Jak si´ okazuje ustawodawca przewidzia∏
wystàpienie takich potrzeb w∏aÊcicieli lasów
i wprowadzi∏ przepis upowa˝niajàcy nadleÊniczego do zawierania umowy na organizowanie wykonywania zadaƒ gospodarczych, ∏àcznie
ze sprzeda˝à drewna.
Ustawowe doradztwo z zakresu zalesiania
i gospodarki leÊnej na pewno nie jest w stanie
zastàpiç w∏aÊcicielom lasów niepaƒstwowych
nauki zawodu bàdê dost´pnoÊci szkoleƒ. Tym
niemniej umiej´tne wykorzystanie przez nadleÊniczego istniejàcych mo˝liwoÊci mo˝e znaczàco
przyczyniç si´ do poprawy gospodarowania.
Dzia∏ania te powinny dotyczyç sfery organizacji pracy nadleÊnictwa, ustalenia finansowania
realizacji zadaƒ ustawowych oraz doboru form
poradnictwa dla w∏aÊcicieli lasów – pod kàtem
wyst´pujàcych potrzeb.
Ze wzgl´dów formalnych przyjmuje si´,
˝e miejscem, w którym w∏aÊciciel lasu uzyska

pomoc doradczà jest siedziba nadleÊnictwa.
Tym niemniej nadleÊniczy mo˝e w tej sprawie
podjàç odr´bne ustalenia, uwzgl´dniajàce organizacj´ nadleÊnictwa (podzia∏ na leÊnictwa) oraz
zakres obowiàzków s∏u˝bowych pracowników
i np. upowa˝niç do Êwiadczenia doradztwa
wybranych pracowników terenowych (w Lasach Paƒstwowych ekonomiczne podstawy dla
Êwiadczenia doradztwa tworzy wprowadzone przed rokiem wewn´trzne wyodr´bnienie
kosztów realizacji zadaƒ ustawowych w lasach
niepaƒstwowych, wraz z przypisaniem êród∏a
finansowania tej dzia∏alnoÊci.)
Jak powinien wyglàdaç wniosek z proÊbà
o doradztwo? W tym zakresie nie ma formalnych ustaleƒ i na pewno za ka˝dym razem nie
musi to byç pismo przes∏ane do nadleÊnictwa.
Czasem wystarczy zwyczajna rozmowa i ustna
konsultacja z fachowcem. Niemniej bardziej
skomplikowane, trudniejsze problemy niekiedy
warto b´dzie opisaç.
Obok dotychczas funkcjonujàcego doradztwa indywidualnego mo˝liwe jest upowszechnienie doradztwa grupowego, uzupe∏nionego
o instrukta˝ – czyli udzielanie wskazówek
co do sposobu realizacji zadaƒ cià˝àcych na
w∏aÊcicielach lasów w formie prezentacji czy
praktycznych szkoleƒ.
Realizacji tego typu oferty doradztwa ustawowego sprzyja nawet najmniejszy stopieƒ
zorganizowania w∏aÊcicieli lasów, choçby np.
w formie grupy sàsiedzkiej. Jednak to ju˝
nie zale˝y do nadleÊnictwa.
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