
Młody człowieku
U progu dorosłości świat daje ci możliwości korzystania z wielu 
swobód. W okresie wakacji las staje się miejscem zabawy 
i wypoczynku. Pozwala odpocząć od miejskiego zgiełku 
i zanieczyszczeń. Jeśli zechcesz może odkryć przed tobą wiele 
tajemnic. Las to także dobro, które należy zachować dla kolejnych 
pokoleń oraz korzystać z niego w racjonalny i odpowiedzialny 
sposób. Zasady obowiązujące w lesie są tymi samymi, które 
obowiązują w dobrym domu i świadomym społeczeństwie. 

Pamiętaj!
Okres niepełnoletności nie zwalnia z odpowiedzialności.
Chwila twojej nierozwagi lub zapomnienia może doprowadzić 
do poważnych konsekwencji i rzutować na twoją przyszłość i plany 
życiowe, także te związane z wyborem ścieżki kariery zawodowej. 

Nie tylko dorośli ponoszą konsekwencje swojego postepowania, 
ale również nieletni, którzy dopuszczają się czynu karalnego. 

Nie pozwól aby nieprzemyślane zachowanie wpłynęło na twoje 
przyszłe życie.

O zachowanie lasów w dobrym stanie dbają leśnicy, czyli Służba 
Leśna. W Lasach Państwowych utworzono także straż leśną, 
zajmującą się zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie 
szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody. W nadleśnictwach 
funkcjonują posterunki straży leśnej, a w regionalnych dyrekcjach 
Lasów Państwowych grupy interwencyjne.
Uprawnienia strażnika leśnego przysługują również innym 
pracownikom służby leśnej; nadleśniczemu, jego zastępcy, 
inżynierowi nadzoru, leśniczemu i podleśniczemu.

Szkodnictwo leśne to negatywne, fizyczne i chemiczne 
oddziaływanie człowieka na las i obiekty z nim związane. Należy 
do niego bezprawne korzystanie z lasu, czyli np. wjazd pojazdem 
silnikowym, zaśmiecanie lasu, puszczanie psa luzem, stwarzanie 
zagrożenia pożarowego, uszkadzanie drzew i krzewów oraz 
biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi.
Do szkodnictwa leśnego zalicza się też kradzież i niszczenie mienia 
nadleśnictwa oraz kradzież drewna z lasu. Jeśli wartość drewna 
przekracza jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia to czyn 
stanowi przestępstwo.
Następna grupa to kłusownictwo, czyli polowanie bez uprawnień, 
w okresie ochronnym zwierzyny lub wejście w jej posiadanie 
niedozwolonymi metodami np. za pomocą wnyków. 

W swojej pracy strażnicy leśni korzystają z podobnych 
uprawnień co Policja, przysługuje im również ochrona prawna jak 
funkcjonariuszowi publicznemu.
Na terenach leśnych straż leśna ma on prawo do:
• legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa 

lub wykroczenia, jak również świadków w celu ustalenia  
ich tożsamości

• nakładania oraz pobierani grzywien w drodze mandatu karnego
• zatrzymywania i kontrolowania środków transportu w celu 

sprawdzenia ładunku i przeglądania zawartości bagaży
• przeszukiwania pomieszczeń w przypadku uzasadnionego 

podejrzenia popełnienia przestępstwa
• ujęcia na gorącym uczynku sprawcy przestępstwa  

lub wykroczenia
• odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących 

z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków 
służących do ich popełnienia.

Strażnicy leśni mogą prowadzić dochodzenia i postępowania  
w sprawach o wykroczenie. 
Mogą żądać niezbędnej pomocy od instytucji państwowych 
a nawet – w nagłych przypadkach zwracać się o niezbędną pomoc 
do każdego obywatela.

Strażnicy leśni mają prawo do noszenia broni palnej i środków 
przymusu bezpośredniego. Mogą ich użyć lub wykorzystać 
w poniższych przypadkach:
•  wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie 

z wydanym poleceniem
• odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, 

zdrowie lub wolność strażnika lub innej osoby
• przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio 

do zamachu na życie, zdrowie lub wolność strażnika 
 lub innej osoby

• przeciwdziałania niszczeniu mienia
• ujęcia lub zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki  

lub pościgu za tą osobą
• pokonania biernego i czynnego oporu oraz przeciwdziałania 

czynnościom zmierzającym do autoagresji.

Od tej chwili zaczynasz odpowiadać  
za swoje czyny.

To co zrobisz w pozytywny lub negatywny sposób 
wpłynie na twoje dalsze życie. 

Zastanów się. 
Wybór należy do Ciebie.

PRAWO
W LESIE

Strażnik leśny ma podobne uprawnienia jak policjant. 
Może legitymować osoby i nakładać mandaty karne.Przykład szkodnictwa leśnegoStrażnik leśny

WSTĄP W NASZE SZEREGI!
www.pomorska.policja.gov.pl

www.gdansk.lasy.gov.pl

Przykład szkodnictwa leśnego

Strażnicy leśni na treningu strzeleckim...

...i podczas akcji

ZACHOWAJ SWOJĄ KARTĘ CZYSTĄ



Wjazd do lasu pojazdem silnikowym
Drogi leśne służą do sprawnego wykonywania swojej pracy przez 
leśników, do wywozu drewna i dojazdu wozów strażackich w razie 
pożaru.
Pamiętaj: wjeżdżając do lasu korzystaj tylko z dróg publicznych 
i dopuszczonych do ruchu, a samochód zostawiaj w wyznaczonych 
miejscach. Spowodowanie wypadku drogowego, nawet na drodze 
leśniej, może pociągnąć za sobą konsekwencje w postaci kary 
więzienia nawet do 8 lat.

Niszczenie mienia
Urządzenia i znaki ustawiono w lesie dla twojego bezpieczeństwa  
i wygody. Twoja obecność jest stresująca dla zwierząt leśnych.  
Nie zbliżaj się do nich, nie próbuj ich drażnić. 

Niszczenie runa leśnego
Las to bogactwo roślin i grzybów z którego wszyscy korzystamy.
Nie zrywaj ich bezmyślnie, są pożyteczne i potrzebne w lesie, 
niektóre podlegają prawnej ochronie. Nie rozkopuj też ściółki wokół 
znalezionych grzybów, a za rok znów urosną.

Wchodzenie w miejsca niedozwolone
Rezerwaty przyrody, uprawy leśne do 4 m wysokości, źródliska 
rzek, ostoje zwierzyny, obszary zagrożone erozją, drzewostany 
doświadczalne i nasienne to tereny objęte stałym zakazem wstępu. 
Poza nimi możesz chodzić po całym lesie. Uszanuj to nie wchodząc 
w te szczególnie narażone na uszkodzenia fragmenty drzewostanu.

Puszczanie psa luzem
Pies to nie jest dzikie zwierzę, po spacerze wraca do ciepłego 
mieszkania, budy i miski z karmą. Każdy jest traktowany przez 
zwierzęta leśne jak drapieżnik, przed którym uciekają w popłochu.
Zobacz czym może się to skończyć: www.pieswlesie.blogspot.com.

Palenie ognisk w lesie
Ogień to największe zagrożenie dla lasu i nie można go lekceważyć. 
Ognisko rozpalaj tylko w miejscach do tego wyznaczonych – znajdziesz 
je bez trudu pytając w nadleśnictwie. Pamiętaj, że nawet najmniejsze 
ognisko może stać się źródłem ogromnego pożaru.

Wyrzucanie śmieci do lasu
Wytwarzane przez nas śmieci rozkładają się przez setki lat. Jeśli 
nie chcesz potykać się za każdym razem o plastikowe butelki i inne 
odpadki zabierz je do domu, skąd trafią do punktu utylizacji.

Uszkadzanie drzew i krzewów
Wydaje się, że złamanie kilku gałęzi na ognisko albo skaleczenie drzew 
nie ma znaczenia, bo w końcu las jest ich pełen. To błąd, bo pozyskanie 
każdego drewna z lasu bez zgody zarządcy jest wykroczeniem,  
zaś nawet drobne uszkodzenia kory ułatwiają infekcje grzybową 
od której zaczyna się powolne zamieranie drzewa.

Biwakowanie w lesie
Biwakowanie jest możliwe tylko w miejscach wyznaczonych. 
Aby je odnaleźć wystarczy skorzystać z bazy turystycznej 
na stronie: www.czaswlas.pl.


