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Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej to ogólnopolska
organizacja zrzeszająca ponad 11 tysięcy leśników z Lasów Państwowych,
Parków Narodowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Biura Urządzania Lasu i
Geodezji Leśnej, szkół leśnych i innych. Działamy od 1918 roku dla dobra
przyrody i ludzi w oparciu o ustawę o związkach zawodowych, a zatem nie
jesteśmy organizacją polityczną, lecz w swojej statutowej działalności kierujemy
się troską o trwałość oraz przyszłość polskiej przyrody i lasów oraz także troską
o godność i obronę praw swoich członków.
Z wielkim niepokojem śledzimy często sprzeczne ze sobą doniesienia
medialne związane z reorganizacją rządu, szczególnie dotyczące dalszego
funkcjonowania Ministerstwa Środowiska i podległych mu Lasów Państwowych.
Chcielibyśmy czynnie uczestniczyć w tym procesie. Wielokrotnie dawaliśmy
wyraz woli kontynuacji działalności Lasów Państwowych w ładzie
organizacyjnym ustanowionym w 1924 roku, jako samofinasującej się organizacji
państwowej, podległej Ministerstwu Środowiska. Zarządzamy cenną częścią
majątku Skarbu Państwa i wykonujemy w imieniu i dla społeczeństwa wiele
istotnych i odpowiedzialnych zadań. Polskie lasy, zarządzane przez Lasy
Państwowe oraz Parki Narodowe podległe Ministerstwu Środowiska, są wzorem
dla Europy i świata oraz dowodem na to, że nasza praca jest wykonywana z
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najwyższą fachowością i starannością. Odczuwamy jednak wielki dyskomfort
związany z tym, że decyzje podejmowane są często bez naszego udziału, co
czasem doprowadza do sytuacji kryzysowych, jak choćby konflikt wokół Puszczy
Białowieskiej.
Zwracamy się zatem z prośbą i wnioskiem do Pana Premiera, aby
podejmując decyzje związane z przyszłością polskiej przyrody i leśnictwa
korzystał z wiedzy i blisko stuletniego doświadczenia leśników z Lasów
Państwowych, Parków Narodowych oraz członków Związku Leśników Polskich
w RP. Wyrażamy gotowość do rozmów, konsultacji i wyrażania opinii jako
fachowcy od spraw lasu i przyrody, a także jako reprezentanci środowiska
polskich leśników.
Z wyrazami szacunku:

Do wiadomości:
1. Minister Środowiska – Henryk Kowalczyk
2. Dyrektor Generalny LP – Konrad Tomaszewski
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