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Jedna czwarta powierzchni naszego kraju zarządzana jest przez ponad 26 tys. 

pracowników administracji Lasów Państwowych. Jest to Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe obejmujące 7,6 mln ha powierzchni i pozyskujące około 38 mln m³ drewna 
rocznie, co stanowi około 95% podaży tego surowca w Polsce.  

Niemal wszystkie prace związane z pozyskaniem, zrywką i zagospodarowaniem lasu 
zlecane są przez Lasy Państwowe prywatnym firmom zewnętrznym - Zakładom Usług 
Leśnych. Około 4 tys. takich firm zatrudnia w różnych formach blisko 60 tys. pracowników. 
Praca tych ludzi jest niezbędna dla właściwego funkcjonowania całego sektora leśno-
drzewnego. 

Mówimy o gałęzi gospodarki wytwarzającej aż 9% wartości produkcji całego 
polskiego przemysłu, która nie może sprawnie funkcjonować bez stabilnych dostaw drewna z 
Lasów Państwowych, a przygotowanie tych dostaw jest niemożliwe, bez sprawnego 
przebiegu prac leśnych.  

Proces dezintegracji rynku usług leśnych trwa od wielu lat. Prowadzone rozmowy                    
z administracją leśną są jednostronne i nie przynoszą żadnych zmian na lepsze, a wręcz 
przeciwnie. Nasza sytuacja od 8 lat wciąż się pogarsza. Pracownicy pracując coraz ciężej         
i wykonując większy zakres prac otrzymują relatywnie mniejsze wynagrodzenie.  

Nasza wytrzymałość fizyczna i psychiczna przekroczyła masę krytyczną. Nie 
zgadzamy się, aby urzędnicy z Lasów Państwowych traktowali nas jak mało inteligentną, 
tanią siłę roboczą. Zmuszając nas i rzeszę mieszkańców śródleśnych osad wiejskich do 
niewolniczej, kilkunastogodzinnej pracy przez 6 dni w tygodniu. 

Leśnicy z Lasów Państwowych moralnie odpowiadają za rosnącą liczbę wypadków 
przy pracach leśnych, wynikających z konieczności pracy ponad ludzkie siły pracowników 
zakładów usług leśnych i za przybywających inwalidów oraz rencistów leśnych. 

Szanowni Państwo! 

Głównym celem naszego protestu jest poprawienie egzystencji szeregowego 
pracownika zatrudnionego przy pracach leśnych. Podobnie jak górnik, nauczyciel czy 
pielęgniarka, on też ma prawo do legalnego zatrudnienia, urlopu, ubezpieczenia, opieki 
lekarskiej i uczciwej zapłaty za swoją pracę. Pracując w deszczu, upale, na mrozie i śniegu, 
obsługując niebezpieczne maszyny naraża się na kalectwo i śmierć. 

Walczymy o dobro pracowników firm leśnych. Nie mogą oni być wyzyskiwani przez 
nieuczciwie działające firmy, które są zmuszone do tworzenia szarej strefy i pracy „na 
czarno” przez warunki stworzone przez Lasy Państwowe.  

Dlatego zmuszeni jesteśmy protestować. Prosimy, przyłączcie się do walki o godziwe 
życie i płacę dla pracowników firm leśnych. 
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