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LEŚNICZOWIE TO LUDZIE Z PASJĄ 

• Wielu z nas zaczynało pracę w czasach, gdy wszystko było państwowe 

• Leśniczówka traktowana jak własna chałupa i niskie płace 

• Przeobrażenia w kraju i wymiana pokoleniowa leśników 

• Za co nas karzesz panie?- pytają leśniczowie 

• Umowa użyczenia czyli 3 albo 6 mcy na pożegnanie 

• Nie przesadza się starych drzew i starych leśniczych… 



Co to jest leśniczówka? 



Definicja leśniczówki? 

• budynek stanowiący biuro i zwykle także mieszkanie leśniczego 

    (np. wg Wikipedii) 

 

• Azyl gajowego wśród runa leśnego 

• Budynek, na który można się natknąć podczas grzybobrania 

• Domek w puszczy 

• Muzeum K. Gałczyńskiego 



Czy leśniczówka to: 

• Mieszkanie leśniczego? 
 
• Kancelaria leśniczego? 
 
• Mieszkanie i kancelaria leśniczego? 

 
 
• Utrzymanie i opodatkowanie leśniczówki. 
 
• Czy dla społeczeństwa ma znaczenie fakt kto jest właścicielem 

leśniczówki? 



Kancelaria leśniczego 



To miejsce pracy: 



Stanowisko dowodzenia leśnictwem 



Miejsce przechowywania dokumentów 



Miejsce edukacji i spotkań z interesantami 



Leśniczówki i kancelarie mogą być tradycyjne   



Leśniczy wtedy bywa nie ambasadorem, a 
ogrodnikiem, dozorcą i konserwatorem 



Leśniczówki są różne… 

• Zdarzają się leśniczówki w blokach mieszkaniowych w mieście, 
budynkach wielorodzinnych czy przy szkółkach, nadleśnictwach, 
obiektach edukacyjnych 

 

• Są mało komfortowe w użytkowaniu, drogie w utrzymaniu  

 

• Absolutnie nie przypominają ambasady 



Kancelarie zorganizowane przez nadleśnictwa 
także są bardzo różne: 
• W pomieszczeniach gospodarczych  

• W piwnicach 

• W dawnych leśniczówkach, gdzie przechodzi się przez mieszkanie 
byłego leśniczego 

• Wiele z nich nie ma wc i poczekalni dla klientów 

• Często są bardzo ciasne i słabo wyposażone 

• Może przyszłością jest oddzielenie mieszkania leśniczego i biura dla 
interesantów? 

 



Kancelaria może być przecież mobilna, 
a wszystkie dokumenty leśnictwa 
można zmagazynować na niewielkim 
dysku pamięci masowej 
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2.Nadleśnictwo Złotoryja  – kancelaria leśnictw Modła i Rokitki 

 

 

 



Leśniczy jak najwięcej czasu pracy powinien 
spędzać w terenie, a nie za biurkiem 



Wykonując wszystkie zadania związane z 
gospodarką leśną, a także… 



… realizując misję społeczną, 



czy spotykając się z różnymi ludźmi… 



Czas na zmianę sposobu myślenia bo dziś 
kancelaria to tylko miejsce pracy biurowej 
leśniczego, które może być urządzone w 
jego prywatnym domu 
 • Nie ma odpraw robotników, szkoleń czy instruktaży 

• Kasjerki nie rozwożą wypłat robotnikom 

• Sprzedaż detaliczną drewna można przenieść do biura nadleśnictwa 

• Kontakt z interesantem: telefon, poczta elektroniczna i osobisty w 
terenie 

• Utrzymanie kancelarii w miejscu służbowego zamieszkania leśniczego 
to duży koszt, niejasne zasady obowiązków stron i budowanie 
ciągłego stresu, brak możliwości odpoczynku oraz odpowiednich 
warunków do pracy biurowej 



Leśniczowie to ludzie odpowiedzialni i dojrzali 

• Blisko 60% leśniczych z terenu RDLP Szczecin posiada wyższe 
wykształcenie 

• Średni staż pracy leśniczego – 21 lat (Sulęcin- 18, Drawno 25) 

• To ludzie aktywni społecznie: 36 w samorządach, 24 w sołectwach, 90 
w dział. przyrodn. oraz łowieckiej, a 211 w organizacji festynów 

 

• „Mój dom- moją twierdzą”- to ważne! 

• Odpowiedzialność za losy rodziny- co będzie gdy mi ciebie zabraknie? 



To ludzie, a nie budynki nadleśnictw, 
kancelarie i leśniczówki są wizytówką 

LP w terenie 



Niedawno obiecano nam, że będziemy dłużej 
leśniczymi, dbajmy o to, abyśmy  ujrzeli emerytury: 



Musimy  mieć jasność, że mamy swój 
bezpieczny dom, gdy wracamy codziennie z 

„naszego lasu” 



oraz będziemy dom mieli wtedy, gdy zaopatrzeni w 
kordelas leśnika i podziękowania za 45 lat służby 

osiądziemy na laurach 



Kiedyś codzienna praca leśniczego 
wyglądała inaczej i byłe inne oczekiwania… 



Dziś skoro jesteśmy przedstawicielami kadry 
kierowniczej dużej, państwowej firmy… 

 
• Nie możemy mieszkać w użyczonym domu, powołani do służby, 

która jest naszą pasją i życiem, bez zapewnienia godnej 
przyszłości dla nas i naszych rodzin 

• Zdezorientowany i żyjący w ciągłym stresie pracownik nie może 
reprezentować swojej firmy i być jej dobrym ambasadorem 

• Problem mieszkaniowy leśniczych jest złożony i można go 
rozwiązać stosując kilka sposobów (odprawy za rezygnację z 
lokalu zamiennego, sprzedaż gruntów ekonomicznych, 
rezygnacja ze służbowych leśniczówek, umowa najmu itd.) 

 

 



Istotna jest tylko dobra wola rozwiązania problemu 
i świadomość, że to leśniczy jest wartościowym 

ambasadorem LP 



Dziękuję za uwagę! 
         jaroslaw.szalata@szczecin.lasy.gov.pl 


