
100 OBYWATELSKICH  
INICJATYW LEŚNYCH -  
CO JUŻ WIEMY?

Coraz częściej obywatelki i obywatele, 
zaniepokojeni masowymi wycinkami w polskich 
lasach, chcą mieć wpływ na decyzje dotyczące 
lasów. O lasy troszczą się lokalne społeczności, 
samorządy, organizacje pozarządowe i naukowcy. 
Na razie Lasy Państwowe nie potrafią prowadzić 
rzeczywistego dialogu ze stroną społeczną.



W lutym 2020 na mapie LasyiObywatele.pl zaczęliśmy odnotowywać 
udokumentowane obywatelskie inicjatywy leśne*. Na pierwszej wersji mapy 
widniało tylko 30 punktów, ale ich liczba szybko rosła. Już w początku 
listopada na mapie pojawiła się setna inicjatywa. 

Na podstawie rozmów z działaczami, artykułów prasowych oraz 
korespondencji z nadleśnictwami przeanalizowaliśmy sto obywatelskich 
inicjatyw leśnych w Polsce**. 
  
Ta skrótowa analiza pokazuje: 
‣ kto angażuje się w ochronę lasów, 
‣ co motywuje ludzi do angażowania się w sprawy leśne, 
‣ jak na rosnące zainteresowanie sprawami lasów reaguje instytucja 

powołana do zarządzania nimi, czyli Lasy Państwowe.
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Skąd czerpiemy informacje?

* Większość działań, choć nie wszystkie, 
stanowią sprzeciwy wobec metod 
gospodarki leśnej Lasów Państwowych. 

** Nasza mapa nie jest ani kompletnym 
rejestrem, ani reprezentatywną próbą 
wszystkich inicjatyw leśnych w Polsce.  
Inicjatywy mogą różnić się skalą działań.

http://LasyiObywatele.pl


Większość inicjatyw odnotowanych na mapie 
rozpoczęła się w roku 2019 i 2020. Ten gwałtowny 
wzrost zainteresowania lasem i jego losem 
koreluje z rosnącym w Polsce pozyskaniem 
drewna oraz z pogłębiającą się świadomością 
zmian klimatycznych. 

Liczba obywatelskich 
interwencji w sprawy leśne 
gwałtownie wzrasta
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W przeważającej liczbie interwencji odnotowanych na mapie  
obywatelki i obywatele mobilizują się sami w lokalnych 
społecznościach, by chronić las przed zbyt intensywną 
eksploatacją (76). Tylko 19 inicjatyw prowadzonych jest 
samodzielnie przez organizacje pozarządowe (NGOsy).  
 
Coraz częściej w ochronę lasu angażuje się też samorząd  
(15 przypadków), z czego w większości są to działania 
wspierające aktywność obywateli i organizacji pozarządowych 
(13). W lokalnych debatach społecznych o lesie głos zaczynają 
też zabierać naukowcy, którzy zainicjowali, bądź wspierali 4 z 
inicjatyw na mapie. 

Ochronę lasów inicjują 
głównie lokalne 
społeczności 

100 OBYWATELSKICH INICJATYW LEŚNYCH - CO JUŻ WIEMY? 

Naukowcy

Samorząd

NGO

Obywatele



Bezpośrednim impulsem do zaangażowania się społeczności w kwestie 
leśne są najczęściej intensywne rębnie w miejscach, gdzie ludzie szukają 
kontaktu z naturą. 

Obywatelki i obywatele angażują się w sprawy leśne motywowani głównie 
wartościami niematerialnymi, kulturowymi i duchowymi lasów, ich 
znaczeniem jako miejsc wytchnienia i odpoczynku (79). Dla obrońców lasów 
ważna jest też ochrona przyrody (37), oraz fakt, że w dobie katastrofy 
klimatycznej stary las chroni ludzi przed smogiem, suszą i powodziami (15).  
W ośmiu przypadkach interweniujący w sprawie lasu są zaniepokojeni 
wpływem gospodarki leśnej na turystykę.  
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Wartości niematerialne, ochrona 
przyrody i ochrona środowiska 
człowieka to główne motywacje 
osób chroniących lasy 
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* Za większością inicjatyw stoi więcej niż 
jeden rodzaj motywacji. 



Wśród stu interwencji odnotowanych na mapie można znaleźć nieliczne przypadki, w których 
Lasy Państwowe* przystąpiły do rzeczywistego dialogu, dążąc do osiągnięcia konsensusu 
bądź kompromisu. Według dostępnych informacji, tylko w jednym z tych przypadków 
postulaty obywateli częściowo wpisano do nowego Planu Urządzenia Lasu (PUL)**. 

W sześciu przypadkach udało się wypracować częściowe, bądź czasowe rozwiązania. 
Rzadko były one jednak wynikiem dialogu. Część rozwiązań osiągnięto w wyniku 
zaangażowania samorządu, który stworzył tzw. małe formy ochrony przyrody. Pozostałe 
rozwiązania wymagały od strony społecznej uporu, oporu oraz organizowania silnego 
nacisku na Lasy Państwowe. 

W dwóch przypadkach Lasy Państwowe odmówiły samorządom i społecznościom 
utworzenia chronionej strefy lasu ważnego dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności 
(HCVF 6) mimo, że są do tego zobowiązane przez zasady organizacji Forest Stewardship 
Council certyfikującej drewno. 

* Lasy Państwowe były główną instytucją 
odpowiedzialną za gospodarkę leśną i 
rozwiązanie problemów zgłaszanych przez 
stronę społeczną w 90 przypadkach 
spośród wymienionych na mapie. 

** PUL to główny dokument planistyczny 
każdego nadleśnictwa, tworzony raz na 
dziesięć lat, który określa gdzie i ile lasu 
zostanie wycięte. 
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Lasy Państwowe nie 
potrafią jeszcze prowadzić 
dialogu z obywatelami



W przeważającej większości interwencji nadleśnictwa* próbowały zbyć 
zaniepokojonych obywateli zapewnieniem, że wycinka jest zgodna z 
zatwierdzonym Planem Urządzenia Lasu (PUL), który był konsultowany społecznie. 
Nadleśnictwa przeważnie utrzymywały też, że w związku z tym, że PUL jest 
już zatwierdzony, skala wycinki nie może zostać zmniejszona.  

W rzeczywistości, nadleśnictwa mogą zgodnie z prawem ograniczyć wycinki, 
nawet jeżeli PUL jest już zatwierdzony. Konsultacje społeczne poprzedzające 
sfinalizowanie PUL są zaś w ogromnej większości fasadowe. Informacja o 
możliwości wzięcia udziału w konsultacjach nie dociera do obywateli, a jeżeli 
dojdzie już do zgłoszenia przez obywateli wniosków, Lasy Państwowe najczęściej 
ich nie uwzględniają. 
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Czego Lasy Państwowe nie mówią 
obywatelom?

* Nadleśnictwo to podstawowa 
jednostka organizacyjna Lasów 
Państwowych. W Polsce jest 430 
nadleśnictw.  



Możesz pomóc chronić lasy, niezależnie od 
tego czy masz na to 15 minut, pół, czy dwie 
godziny na miesiąc. Skontaktuj się z nami, a 
podpowiemy co możesz zrobić by ochronić 
lasy przed nadmierną eksploatacją i mieć 
wpływ na to co dzieje się z lasami w Twojej 
okolicy. 
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CHCESZ ZAANGAŻOWAĆ 
SIĘ W OCHRONĘ LASÓW ?

Skontaktuj się z nami, bądź istniejącą  
już inicjatywą leśną w Twojej okolicy 
  

lasyiobywatele.pl 
lasyiobywatele@gmail.com 
fb.com/LasyiObywatelki 

http://lasyiobywatele.pl/
mailto:lasyiobywatele@gmail.com
https://www.facebook.com/LasyiObywatelki

