LAS INICJATYW
OFERTA WSPÓŁPRACY ŚRODOWISKOWEJ
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Szanowni Państwo,
od ponad 95 lat opiekujemy się polskimi lasami,
odpowiedzialnie nimi gospodarując.
Zapewniamy ciągły wzrost zasobów leśnych,
trwałość i ochronę lasów, a jednocześnie korzystamy
z ich potencjału. Zrównoważona gospodarka leśna
pozwala osiągnąć różnego rodzaju korzyści
przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne. Dzięki
naszej pracy oraz wdrażaniu licznych projektów
i przedsięwzięć środowiskowych przeciwdziałamy
postępującym zmianom klimatu, chronimy
różnorodność biologiczną i realizujemy inwestycje
proekologiczne.
Podejmujemy wspólne inicjatywy z podmiotami
zewnętrznymi wspierającymi nasze starania na rzecz
zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody.
Wspólne przedsięwzięcia mogą łączyć ze sobą
kilka segmentów m.in. wprowadzanie praktyk
biznesowych przyjaznych środowisku, współpracę
przy projektach ochrony przyrody czy działania
edukacyjne. Zapraszamy do współdziałania firmy,
instytucje publiczne i organizacje społeczne.
Służymy wsparciem merytorycznym i organizacyjnym.
Wspólnie możemy zdziałać jeszcze więcej –
dla lasu, dla ludzi.

LASY PAŃSTWOWE
DLA ŚRODOWISKA
Zachowanie lasów
w jak najlepszym stanie –
odnawianie lasów
oraz zalesianie kraju
Ochrona zasobów
naturalnych
Zatrzymywanie wody
w lasach, przeciwdziałanie
suszy i powodziom
Zwiększanie możliwości
pochłaniania CO2
przez lasy
Zmniejszanie efektu
cieplarnianego

DZIĘKI WSPÓŁPRACY
Z LASAMI PAŃSTWOWYMI FIRMY:
biorą udział w działaniach korzystnie
wpływających na środowisko;
mają rzeczywisty wpływ na prowadzenie
zrównoważonej gospodarki leśnej;
mogą realnie wpływać na realizację Celów
Zrównoważonego Rozwoju ONZ poprzez
wspieranie działań z zakresu zwiększania lesistości,
trwałości ekosystemów leśnych, ochrony przyrody
i ochrony lasu;
zwiększają świadomość ekologiczną
pracowników oraz podejmują inicjatywy
mające na celu ich udział w działaniach
na rzecz ochrony środowiska;
kreują wśród pracowników, interesariuszy oraz osób
odwiedzających lasy wizerunek przedsiębiorstwa
odpowiedzialnego społecznie;
zachęcają konsumentów do świadomych
wyborów, dzięki którym możemy razem chronić
środowisko.
www.projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl

ZAUFALI NAM I WSPIERAJĄ
NASZE DZIAŁANIA
W ramach programu #DestinationECO nawiązaliśmy
współpracę z Lasami Państwowymi, by wesprzeć nowatorski
projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych. Wspólnie
odbudowujemy siedliska żurawi na terenie gminy Swarożyn
w woj. pomorskim. Do programu zaprosiliśmy także naszych
pasażerów. Teraz każdy pasażer uiszczając dobrowolną
opłatę za ślad węglowy swojego rejsu może wesprzeć
prośrodowiskowe działania LOT-u i realnie wpłynąć na
poprawę bilansu CO2 w atmosferze – mówi Maciej Wilk,
członek zarządu PLL LOT ds. operacyjnych.
Grupa LOTOS to koncern naftowy, którego działalność
z oczywistych powodów ma wpływ na środowisko naturalne.
Dbałość o ekologię to element naszej polityki zrównoważonego
rozwoju. Rafineria LOTOSU należy do najbardziej przyjaznych
środowisku kompleksów rafineryjnych w Europie. Udział
w projekcie Leśne Gospodarstwa Węglowe to przykład
naszych działań w obszarze dbałości o ekologię. W ramach
współpracy z Lasami Państwowymi na Wyspie Sobieszewskiej
powstały edukacyjne wiaty rekreacyjne. Dzięki temu możemy
zwiększać świadomość na temat przyrody i jednocześnie
promować walory turystyczne Pomorza – mówi Paweł Jan
Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.
Działania na rzecz środowiska są częścią DNA Leroy
Merlin Polska. Zielony kolor zawarty w naszym logo jest dla
nas swoistym zobowiązaniem. Postawiliśmy sobie bardzo
ambitny cel – chcemy zrealizować sadzenie drzew na ponad
250 hektarach – taką właśnie powierzchnię zajmują nasze
sklepy i parkingi. Lasy Państwowe są idealnym partnerem,
z którym możliwa jest realizacja takiego przedsięwzięcia –
Krzysztof Kordulewski, prezes Leroy Merlin Polska.

ZALESIAJMY
POLSKĘ RAZEM!
Główną formą współpracy w działaniach na
rzecz środowiska jest możliwość wsparcia
finansowego zakupu gruntów, które zostaną
zalesione. Dzięki takim posunięciom zwiększa się
powierzchnia lasów w Polsce. Innym wariantem
oferty jest wspieranie zakupu lasów prywatnych,
którym – w wyniku prowadzenia zrównoważonej
gospodarki leśnej – będzie zapewniona trwałość
i ochrona.
Powierzchnia Polski
zajmowana przez lasy
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KORZYŚCI
DLA FIRMY:
udostępnianie terenu
na aktywności
partnera,
wspólna opieka
nad posadzonym
lasem,
organizacja
zajęć edukacyjnych
lub warsztatów
przyrodniczych
dla pracowników
firmy,
oznaczenie
posadzonego lasu
tablicą informacyjną,
organizacja
wolontariatu
pracowniczego.

CHROŃMY ZWIERZĘTA
I SIEDLISKA
Lasy Państwowe prowadzą liczne programy ochrony
rodzimej flory i fauny. Możliwe jest wsparcie m.in.:
leśnych ośrodków rehabilitacji zwierząt;
leśnych ogrodów botanicznych;
ośrodków hodowli, m.in. głuszca, cietrzewia,
kuropatwy, zająca;
ochrony określonych gatunków zwierząt,
np. żubra, rybołowa, sokoła wędrownego,
żółwia błotnego oraz innych gatunków;
pszczelarstwa bartnego w lasach;
ochrony cennych przyrodniczo siedlisk.
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WSPARCIE DZIAŁAŃ PRZYRODNICZYCH,
INFRASTRUKTURALNYCH I EDUKACYJNYCH

Budowa
i modernizacja:
szlaków
turystycznych,
tras widokowych,
miejsc biwakowych,
wiat turystycznych,
parkingów leśnych.

Fot. Marta Baranowska

Sadzenie lasu
Lasy Państwowe sadzą
500 mln drzew rocznie.
Możemy to robić
wspólnie, odnawiając lasy
w ramach standardowo
realizowanych przez LP
zadań gospodarki leśnej.

Fot. Tomasz Sczansny

Ochrona lasu
przed pożarami:
zakup sprzętu
gaśniczego,
utrzymanie dróg
przeciwpożarowych
i punktów czerpania wody,
ulepszanie infrastruktury,
np. dostrzegalni
przeciwpożarowych,
tablic informacyjnych.

Fot. Władysław Czulak

Ochrona przyrody
i różnorodności
biologicznej –
wsparcie projektów
przyrodniczych LP.

Fot. Tomasz Sczansny

Współpraca w wymienionych obszarach (budowa
i modernizacja/sadzenie lasu/ochrona lasu przed
pożarami/ochrona przyrody i różnorodności biologicznej)
odbywa się poprzez udział firm w projekcie Leśnych
Gospodarstw Węglowych i zakup pochłoniętych przez
lasy jednostek CO2, tzw. JDW*.

Leśne Gospodarstwa Węglowe to:

Polskie lasy mają olbrzymi potencjał pochłaniania
i ograniczania emisji CO2. Dzięki odpowiedniemu
gospodarowaniu lasami, w ramach pilotażowego projektu
pn. Leśne Gospodarstwa Węglowe, możliwe jest zwiększenie
absorpcji CO2, a w rezultacie przeciwdziałanie zmianom
klimatu. Dodatkowa redukcja CO2 odnotowana w projekcie
LGW jest odsprzedawana w formie tzw. Jednostek Dwutlenku
Węgla (JDW). Uzyskane w ten sposób środki przekazujemy
na realizację licznych działań i projektów środowiskowych.
Informacje o aukcji i zakupie Jednostek Dwutlenku Węgla
krok po kroku na:

inwestycja na rzecz
ludzi i przyrody,
większe pochłanianie CO2,
mniejsza emisja NO2 i CO2,
alternatywa dla kosztownych
sposobów walki
z globalnym ociepleniem,
metoda
ochrony ziemi,
rozwój nauki.

www.klimat.lasy.gov.pl
* Jednostka Dwutlenku Węgla to 1 tona CO2,
która w efekcie realizacji działań dodatkowych
zostanie zakumulowana w drzewostanach oraz
w glebie. Jednostki te wytwarzane są w ramach
projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe (LGW).

Cena Jednostki Dwutlenku Węgla
określana jest na postawie cen aukcji rynku
pierwotnego na Europejskiej Giełdzie
Energii (EEX) w Lipsku i stanowi 10% jej
wartości (netto).

Sprzedaż jednostek odbywa się poprzez
portal www.e-klimat.lasy.gov.pl. Jednostki
Dwutlenku Węgla nabywane są w sposób
dobrowolny i stanowią wartość dodaną
w obszarach PR i CSR nabywcy.

65%

30%

W lasach występuje ok.
wszystkich gatunków roślin i zwierząt
obecnych w Polsce

Ponad
kraju
pokryta jest lasami

76,9%

Lasy Państwowe zarządzają
lasów w Polsce o łącznej pow. ponad 7,1 mln ha

Lasy Państwowe opiekują się

1285 rezerwatami
przyrody

Z każdego miejsca w Polsce można w mniej niż

1 godzinę dotrzeć do lasu

500
mln drzew rocznie
sadzą co roku polscy leśnicy
38% gruntów w zarządzie Lasów Państwowych

Lasy w Polsce pochłaniają obecnie prawie

37 mln ton CO netto rocznie
2

1
ha lasu wchłania tyle węgla,
ile wydala go w ciągu godziny 200 osób

jest objęta siecią Natura 2000

Zapraszamy do kontaktu w celu wypracowania optymalnego modelu współpracy:

csr@lasy.gov.pl
Opracowanie:
Opracowanie graficzne:

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
Magda Betlej

www.lasy.gov.pl
/lasy_panstwowe
/LasyPanstwowe

