
Opinia w zakresie praw przysługujących przedstawicielom mediów, którzy 

chcą relacjonować wydarzenia w miejscach objętych zakazem wstępu do 

lasu. 

 

Artykuł 26 ustawy o lasach określa, kiedy tereny leśne są objęte 

bezwzględnym zakazem wstępu oraz dopuszcza wprowadzenie przez 

nadleśniczego okresowego zakazu wstępu. Co do zasady przesłanki objęcia lasu 

zakazem wstępu wiążą się z jego ochroną przed zagrożeniami dla substancji 

leśnej, zwierząt, warunków glebowych itd. pochodzącymi od korzystających, 

zapewnieniem warunków do regeneracji. Przesłanka wykonywania są zabiegów 

gospodarczych związanych z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna 

wiąże się dodatkowo z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom postronnym w 

związku z ryzykiem utraty życia lub zdrowia wynikającym z niebezpiecznego 

charakteru określonych prac.  

Z treści przepisów określających zasady zakazywania wstępu do lasu nie 

można wywieść wyjątków podmiotowych, uchylających ten zakaz w 

odniesieniu do określonej kategorii osób. Także przepisy prawa prasowego nie 

regulują odrębnie kwestii dostępu dziennikarzy do miejsc objętych zakazem 

wstępu wydanym na podstawie przepisu ustawy. Oznacza to, że zakaz obejmuje 

również dziennikarzy. Dodatkowo można odwołać się do przepisów 

rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej, które w § 11 nakazuje oznaczenie 

zakazem wstępem obszaru, na którym prowadzone są prace mogące stanowić 

zagrożenie dla osób postronnych.  

Zgodnie z art. 3a prawa prasowego w zakresie prawa dostępu prasy do 

informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198). Ze względu na 

status lasów, których dotyczy opinia (lasy stanowiące własność Skarbu Państwa) 

informację o gospodarowaniu lasem objętym zakazem, jak i o samym zakazie, 

należy traktować jak informację publiczną. Jednak przepisy ustawy o dostępie 

do informacji publicznej (m.in. w zakresie form jej udostępniania) nie pozwalają 

na wywiedzenie uprawnienia dziennikarzy do wstępu na teren objęty zakazem. 

Z powyższego wynika, że wstęp dziennikarzy na teren lasu objętego 

zakazem jest niezgodny z prawem i wypełnia znamiona wykroczenia z art. 

151 k.w. (przechodzenie przez grunty leśne w miejscach, w których jest to 

zabronione). Wykroczenie to ma bowiem charakter powszechny, a zatem 

dotyczy również dziennikarzy. Natomiast przedstawiciele mediów są 

uprawnieni do uzyskania informacji dotyczących przyczyn wprowadzenia 

zakazu oraz prawidłowości jego oznaczenia. 


