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Batalia leśna
Rząd w projekcie ustawy o finansach publicznych próbuje odebrać niezależność finansową
Przedsiębiorstwu Państwowemu Lasy Państwowe. Doprowadzi to do ich zadłużenia i prywatyzacji, a w
efekcie do rabunkowego wyrębu.
Życie społeczeństw UE jest obecnie podporządkowane ideom zrównoważonego rozwoju. Zasada
zrównoważonego rozwoju różnie jest rozumiana. Najogólniej rzecz ujmując pod pojęciem
zrównoważonego rozwoju rozumie się stały postęp gospodarczy i społeczny, zharmonizowany ze
środowiskiem naturalnym. Oznacza to między innymi dbałość o stan środowiska naturalnego jako
zasadę dobrego gospodarowania. Jednym z najważniejszych elementów środowiska naturalnego są
ekosystemy leśne.
Zresztą samo pojęcie zrównoważonego rozwoje wywodzi się właśnie z leśnictwa. Termin
zrównoważonego rozwoju pojawił się w XIX wieku w Niemczech i oznaczał sposób gospodarowania
lasem taki, że wycinało się tylko tyle drzew, ile mogło w to miejsce urosnąć tak, aby las mógł się sam
odbudować.
Tę ideę i takie sposoby gospodarki leśnej rozwijano w polskim leśnictwie W Polsce lasy i gospodarka
leśna jest najlepszym przykładem takiego właśnie zrównoważonego rozwoju. Przesłaniem naszego
leśnictwa jest racjonalne użytkowanie i ochrona zasobów przyrodniczych dla dobra człowieka i natury.
W Polsce lasy, jak trzeba podkreślić, od zawsze były uważane za dobro szczególnie cenne i chronione
( lasy królewskie ). Szczególne znaczenie przywiązywano do odbudowy tych dóbr państwowych w II
Rzeczpospolitej, która prowadziła akcje wykupu lasów z rąk prywatnych aby zapobiec ich wytrzebieniu.
Stworzono też prawa w sposób szczególny chroniące lasy państwowe. W takiej formule lasy państwowe
dotrwały do naszych czasów tworząc jeden z najlepszych modeli gospodarki leśnej na świecie. Obecnie
co roku przybywa mniej więcej 55 mln m3 drzewa, a do obrotu handlowego wprowadza się 30mln m3.
Lasy są więc użyteczne gospodarczo, a jednocześnie ciągle ich przybywa, rośnie zalesienie kraju. Lasy
Państwowe pełnią wielką rolę w ochronie przyrody, czego symbolem są żubr i orzeł bielik. Na ich
terenie prowadzona jest potężna działalność turystyczna; znajduje się tam wiele ośrodków
turystycznych, szlaków turystycznych pieszych, konnych, rowerowych, wodnych. Działają tam
sanatoria i szpitale. Trzeba podkreślić również funkcje edukacyjne lasów państwowych, związane z
przyrodą i ekologią ( ośrodki edukacji ekologicznej, ścieżki ekologiczne ).
Pojawiła się jednak obawa, że ten system ulegnie zagrożeniu. Albowiem minister finansów zgłosił
projekt zmiany przepisów, w wyniku czego Lasy Państwowe utraciłyby swoją niezależność. Chodzi o
to, że projekt ów przewiduje włączenie Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych. Minister
przejmie więc dysponowanie nadwyżką budżetową wypracowaną przez Lasy Państwowe, co może
zagrozić racjonalnej gospodarce w lasach, Co gorsza otwiera to drogę do prywatyzacji ( czyli
wyprzedaży ) lasów państwowych i rabunkowej eksploatacji. Naruszona zostanie kardynalna zasada o
nienaruszalności zasobów Lasów Państwowych
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Projekt ministra finansów powszechnie uważany jest więc za szkodliwy. Przeciw temu projektowi
występują nie tylko leśnicy, ale również naukowcy, ekolodzy.
Istnieje obawa, że polityczny układ sił w parlamencie umożliwi przeforsowanie tych przepisów. Powstał
więc ruch sprzeciwu, który oprócz akcji protestacyjnych i manifestacji zbiera podpisy pod referendum
blokujące plany ministra Być może jest to jedyna droga, aby uratować Lasy Państwowe. Wesprzyjmy tę
akcję.
Wzory list poparcia można znaleźć m.in. na stronie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Polski
www.ekorozwój.pl
Stanisław Krzemiński
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