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Wprowadzenie 

Polski sektor energetyczny stoi przed poważnymi wyzwaniami związanymi między

innymi z dużym uzależnieniem od zewnętrznych dostaw surowców

energetycznych oraz zobowiązaniami w zakresie ochrony środowiska

naturalnego. Analizowane i wdrażane są różne rozwiązania. Jednym z nich jest

wykorzystanie gospodarki leśnej do kształtowania zrównoważonej polityki

energetycznej. Gospodarka leśna to przede wszystkim długookresowa

produkcja drewna, będącego surowcem energetycznym przy

jednoczesnym korzystnym oddziaływaniu na środowisko naturalne.

Wszystkie zdjęcia w prezentacji pochodzą z zasobów www.google.pl
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Kierunki dyskusji w artykule (las jako)

1. Odnawialne źródło energii
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Kierunki dyskusji w artykule (las jako)

2. Miejsce ograniczania negatywnego oddziaływania (energetyki) na

środowisko
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Kierunki dyskusji w artykule (las jako)

3. Narzędzie do kształtowania pozytywnego wizerunku prowadzonej

polityki energetycznej
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Cel opracowania

Celem opracowania jest identyfikacja kluczowych czynników gospodarki

leśnej wpływających na politykę energetyczną.

Autorzy za najistotniejsze zagadnienia uznali: 

1. Wykorzystanie drewna jako surowca energetycznego.

2. Sekwestrację węgla (koncepcja lasów węglowych).

3. Wykorzystanie lasów jako bodźca psychologicznego.
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Dyskusja w artykule 

DYSKUSJA  AUTORÓW  W ŚWIETLE BADAŃ KRAJOWYCH 

I ZAGRANICZNYCH 

• Zderzenie wiedzy i doświadczenia z zakresu leśnictwa i rachunkowości

w kontekście uwarunkowań ekonomicznych energetyki.

• Wyniki badań, doświadczenia, fakty, opinie a stanowisko autorów

(entuzjazm, umiarkowany optymizm, …..).

• Wnioski z II OKN „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa

rozowju”.
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Wybrane zagadnienia w ramach dyskusji (1)

Wykorzystanie drewna na cele energetyczne

Kraj Powierzchnia lasów 
ogółem (mln ha)

Drewno 
przeznaczone na 

cele energetyczne 
(mln m³)

Austria 3,4 17,8

Czechy 6,0 10,7

Włochy 10,5 22,3

Niemcy 11,1 19,0

Polska 9,2 6,0

Źródło: DGLP za K. Fronczak, Nie, nie zabraknie… Echa Leśne 3 (625) 2016 s. 37.

• zmiany w klimacie (susza hydrologiczna – posusz)

• odpady z gospodarki leśnej – ok. 10% drewna

• plany LP – 17 składów drewna energetycznego

• uproszczenie definicji drewna energetycznego 
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Wybrane zagadnienia w ramach dyskusji (2)
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Wybrane zagadnienia w ramach dyskusji (2)

• Leśne gospodarstwa węglowe w Szwecji (wydawanie jednostek pochłaniania).

• Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego LP z 17.01.2017 r.

• „Zbiorniki” akumulacji węgla w lesie (ujednolicić metodyki badawcze).

• Pomiar w LGW! Mierzenie przepływu CO2 w lasach? Brak danych o rzeczywistej biomasie

poszczególnych części danych gatunków drzew. Brak danych o biomasie korzeni. Jakie jest

tempo rozkładu liści/igieł w zróżnicowanych warunkach środowiskowych? Rodzaj siedliska?

Wpływ zwiększenia retencji wodnej w lasach na ilość węgla w środowisku glebowym? Jaki

wkład w bilans węgla ma biomasa roślin runa leśnego?

Ilość dwutlenku węgla wydzielanego w czasie spalania drewna

jest równa ilości tego gazu przyswajanego w procesie wzrostu

rośliny.
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Wybrane zagadnienia w ramach dyskusji (3)

Polskie Domy Drewniane – projekt (2017-2019) Wydział Infrastruktury DGLP – decyzja nr 570

Dyrektora Generalnego LP z 7.12.2016 r. Cele projektu:

• przeciwdziałanie zmianom klimatycznym (ograniczenie emisji CO2, poprawa efektywności

energetycznej);

• promocja drewna ukierunkowana na nowoczesne technologie energooszczędne

wykorzystane w budownictwie;

•poszukiwanie technologii obniżających koszty własne przez zastosowanie rozwiązań

energooszczędnych.

„Typowy jednorodzinny dom drewniany o powierzchni 170 m² może

akumulować ok. 62 ton CO2. W innym projekcie oceniliśmy wpływ na

środowisko fazy budowy, użytkowania i zagospodarowania domów

jednorodzinnych p tych samych funkcjach, ale wykonanych w dwóch

standardach zapotrzebowania energii na ogrzanie i w dwóch

rozwiązaniach materiałowo-konstrukcyjnych (dom drewniany i dom

murowany). Okazało się, że dla środowiska naturalnego

zdecydowanie korzystniejsze ekologicznie są domy drewniane”

Prof. Ewa Ratajczak, dyr. Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu
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Dekalog wynaturzeń w działalności gospodarczej wg J.C. Bogle

Pieniądze

1. Za dużo kosztów – za mało wartości.

2. Za dużo spekulacji - za mało inwestowania.

3. Za dużo złożoności - za mało prostoty.
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Dekalog wynaturzeń w działalności gospodarczej wg J.C. Bogle

Biznes

4. Za dużo wyrachowania – za mało zaufania.

5. Za dużo komercji – za mało profesjonalizmu.

6. Za dużo kupczenia – za mało obsługi.

7. Za dużo menedżeryzmu – za mało przywództwa.

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxuKGV5afMAhXEkCwKHTOfAXUQjRwIBw&url=http://blacksand.pl/tag/dekalog-mody/&psig=AFQjCNHwfUSPGfuxI2INuWKRZeosnfcusw&ust=1461604976268135
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxuKGV5afMAhXEkCwKHTOfAXUQjRwIBw&url=http://blacksand.pl/tag/dekalog-mody/&psig=AFQjCNHwfUSPGfuxI2INuWKRZeosnfcusw&ust=1461604976268135


Dekalog wynaturzeń w działalności gospodarczej wg J.C. Bogle

Życie

8. Za dużo koncentracji na rzeczach – za mało odpowiedzialności.

9. Za dużo wartości XXI wieku – za mało wartości z XVIII wieku.

10. Za dużo „sukcesu” – za mało charakteru.
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A to Polska właśnie…… 
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Polski aneks do dekalogu wynaturzeń w działalności 

gospodarczej  

11. Za dużo powierzchowności – za mało wnikliwości.

12. Za dużo pośpiechu – za mało refleksji.

13. Za dużo destrukcji – za mało tradycji.

14. Za mało empatii – za dużo arogancji.

(E. Mączyńska)

15. Za dużo zmian w prawie podatkowym – za mało przewidywalności.

16. Za dużo „szefa” w rachunkowości – za mało prawdziwego obrazu.

17. Za dużo oczekiwań od rachunkowości – za mało księgowych (za

krótka doba).

18. Za duża wiara w komputeryzację – za mała wiara w człowieka.

19. Za duża wiara w liczby – za mała wiara w czynniki behawioralne.

20. ..................................
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