
Toruń, 6 października 2020 r.

Stanowisko nr 3/2020 
Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność" 

w sprawie nowego umiejscowienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
w resorcie Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa 

w wyniku rekonstrukcji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność" wyraża swoje oburzenie 
i dezaprobatę dla nowego umiejscowienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
w resorcie Rolnictwa i Leśnictwa, po ogłoszeniu w dniu 30 września 2020 r. planowanych zmian 
w Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej przez Premiera Pana Mateusza Morawieckiego.

Uzasadnienie:
Lasy Państwowe jak dotąd pozostawały w Ministerstwie Środowiska. W historii polskiego leśnictwa były 
dwa okresy funkcjonowania Lasów Państwowych obok rolnictwa w jednym resorcie. Był to okres 
międzywojenny oraz w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W powojennej historii polskiego leśnictwa 
pokutowało podporządkowywanie Lasów Państwowych celom gospodarczym. Na początku lat 90-siątych 
opracowano nową ustawę o lasach, w której starano się pogodzić rolę środowiskotwórczą lasów 
z ich funkcją surowcową. W efekcie wdrożono polski model leśnictwa, który sprawdził się nie tylko 
na papierze ale i w praktyce oraz znalazł szerokie uznanie wśród specjalistów na całym świecie.

Dla Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność" wyłączenie Lasów Państwowych 
z resortu Środowiska, podmiotu obejmującego blisko 1/3 powierzchni Polski, realizującego również zadania 
z zakresu ochrony przyrody, jest ogromnym nieporozumieniem!
Minister właściwy dla rolnictwa z natury rzeczy kieruje się innymi priorytetami -  bo nie rolnictwo 
jest wrogiem Lasów -  lecz sposób pojmowania istoty ich funkcjonowania.
Przeniesienie Lasów Państwowych do resortu stricte gospodarczego jakim jest rolnictwo przyniesie 
niewątpliwie położenie większego nacisku na rentowność gospodarki a na tym ucierpią działania 
proekologiczne. Jest bardzo prawdopodobne, że dojdzie do podziału lasów na produkcyjne i ochronne, 
co sugerują od dawna niektóre środowiska, a co będzie niewątpliwie z dużą szkodą dla polskiej przyrody. 
W części lasów liczyć się już będą tylko działania nastawione na zysk.

Obecnie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzają lasami stanowiącymi własność 
Skarbu Państwa. W ramach sprawowanego zarządu Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną, 
gospodarują gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną, 
a także prowadzą ewidencję majątku Skarbu Państwa oraz ustalają jego wartość. Nadzór 
nad Lasami Państwowymi, iak dotąd, sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

Lasy Państwowe prowadzą, na mocy ustawy o lasach, „trwale zrównoważoną gospodarkę leśną, według 
planu urządzenia lasu zatwierdzanego przez ministra właściwego do spraw środowiska, polegającą 
na kształtowaniu struktury lasów i ich wykorzystaniu w sposób i tempie zapewniającym trwałe 
zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego,
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żywotności i zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, 
gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody 
dla innych ekosystemów". Lasy Państwowe odgrywają tym samym niebagatelną rolę w zwiększaniu 
bioróżnorodności i ochronie gatunkowej. W tym kontekście niezrozumiały jest cel wyłączenia Lasów 
Państwowych spod nadzoru Ministerstwa Środowiska.

Wreszcie Leśna „Solidarność", mająca znaczący udział w kształtowaniu współczesnego porządku prawnego 
polskiego leśnictwa, wyrażonego przede wszystkim w zawartych w 1981 roku Porozumieniach Sękocińskich, 
dających solidną podstawę dla funkcjonującej obecnie ustawy o lasach, będącej dziełem leśnej 
„Solidarności" oraz jedynej, jak dotąd obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej - przyjętej w 2001 roku - 
ustawie o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju, bierze tym 
samym moralną współodpowiedzialność za przyszłe losy ogromnego zakładu pracy dla blisko 30 tys. 
leśników i 300 tys. zatrudnionych w innych branżach około leśnych.

W przypadku niewycofania się Rządu z tego projektu Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ 
„Solidarność" rozważy podjęcie, przewidzianych prawem, twardych form protestu.
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