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Pan 

Andrzej Duda 

Prezydent  

Rzeczypospolitej Polskiej 
 

 

 
W imieniu Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, największej  

organizacji związkowej w Lasach Państwowych ponownie występuję ze sprzeciwem wobec 

pojawiających się planów rozdziału do odrębnych resortów leśnictwa i ochrony środowiska. 

W październiku minionego roku zwracaliśmy się do Pana Jarosława Kaczyńskiego - Prezesa 

Prawa i Sprawiedliwości z prośbą o pozostawienie Ministerstwa Środowiska  

w dotychczasowym kształcie pisząc: „Nie zmienia się i nie naprawia czegoś, co dobrze 

funkcjonuje. Leśnicy podlegający bezpośrednio pod Ministerstwo Środowiska nie 

wyobrażają sobie inaczej realizowania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony 

ojczystej przyrody.”  

Pomysły rozdziału kompetencji Ministra Środowiska w zakresie leśnictwa i ochrony 

przyrody pojawiały się już wcześniej, w roku 2017 oraz w 2019.  Jednak obecne plany 

likwidacji autonomicznego ministerstwa środowiska, rozdziału kompetencji pomiędzy 

resort rolnictwa i klimatu nie poprzedzone konsultacjami i dialogiem, wzbudziły  

ogromny niepokój wśród leśników i pracowników parków narodowych. Ten pomysł już 

w 2017 roku negatywnie oceniał wielki autorytet leśników, śp. profesor Jan Szyszko,                   

który mówił wielokrotnie, że program Prawa i Sprawiedliwości od początku swojego istnienia 

podkreśla "konieczność ochrony rodzimego środowiska, polskich lasów, naszych zasobów 

przyrodniczych". Dodawał również, że do realizacji tych celów niezbędne jest istnienie 

Ministerstwa Środowiska, którym trzykrotnie kierował.  
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Podczas ostatniej sesji plenarnej ONZ poświęconej bioróżnorodności Pan Andrzej 

Duda - Prezydent RP  podkreślał dorobek polskiego modelu leśnictwa. „To za jego sprawą,        

w Polsce przetrwały dziko żyjące gatunki roślin, zwierząt i grzybów” – wskazał prezydent. 

Po blisko 100 latach istnienia i aktywnego działania w różnych sferach Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wydaje się chyba wszystkim oczywiste, że leśnicy 

są jednocześnie przyrodnikami, a szerokie cele gospodarki leśnej i ochrony przyrody, 

środowiska, klimatu, wód itd. jednoznacznie określa ustawa o lasach.  

 

Rozumiemy potrzebę reorganizacji Rządu RP.  To decyzja i kompetencje polityków, 

ale my, polscy leśnicy, jesteśmy przekonani, że rozdział leśnictwa, łowiectwa i ochrony 

przyrody do różnych resortów wprowadzi chaos kompetencyjny, organizacyjny i prawny.  

Być może tak to ocenił Doradca Prezydenta RP Pan Paweł Sałek, były wiceminister 

środowiska w rządach Premier Beaty Szydło i Premiera Mateusza Morawieckiego, który 

wypowiedział się tak: „Odebranie nadzoru nad leśnictwem Ministerstwu Środowiska                        

i podporządkowanie resortowi rolnictwa nie jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli patrzymy 

na sprawy związane z ochroną przyrody, bioróżnorodnością". 

Nasz Związek w 2018 roku wspólnie z Niepodległą Ojczyzną pod Patronatem 

Narodowym Prezydenta RP obchodził jubileusz 100 - lecia swojej aktywnej działalności.   

ZLP w RP to blisko 400 organizacji zakładowych z całego kraju, a prawie 12 000 naszych 

członków, to leśnicy z Lasów Państwowych, ale także pracownicy i emerytowani pracownicy 

parków narodowych, szkół leśnych, placówek naukowych i Biura Urządzania Lasu.                   

Nasi członkowie to ludzie, którzy z dumą noszą zielone mundury i czapki opatrzone godłem 

Polski.  Celem Związku od 100 lat jest koordynowanie współdziałania jego członków                       

w wypełnianiu zadań przewidzianych statutem oraz wyrażanie wspólnego stanowiska wobec 

organów władzy, administracji: państwowej, samorządowej i gospodarczej, organizacji 

społecznych i politycznych, a także obrona interesów polskiego leśnictwa, troska o jego 

rozwój i trwałość gospodarki leśnej. 
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Członkowie naszego Związku stanowią ponad 30% pracowników Lasów 

Państwowych, które od blisko 100 lat sprawnie zarządzają powierzonym mieniem Skarbu 

Państwa, prowadzą zrównoważoną gospodarkę leśną, a poprzez utrzymywanie ich w dobrej 

kondycji i zasobach gwarantują utrzymanie bezpieczeństwa ekologicznego Polski. Lasów              

w Polsce wciąż przybywa, a ich stan i bogactwo zasobów przyrodniczych jest przykładem dla 

wielu krajów świata. Od wielu lat czołowi politycy w naszym kraju, w tym Pan Prezydent RP, 

Premier Rządu RP, Prezes i członkowie oraz  sympatycy Prawa i Sprawiedliwości z uznaniem 

i szacunkiem wypowiadają się o leśnikach i ich pracy. 

Jesteśmy zatem przekonani, że ten oddolny głos zostanie życzliwie wysłuchany                        

i polskie leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody oraz środowiska dla dobra naszego kraju 

pozostaną w jednym resorcie. 

 

Z wyrazami szacunku i leśnym pozdrowieniem, 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

- Mateusz Morawiecki – Premier RP 

- Jarosław Kaczyński – Prezes PiS 

- Edward Siarka – Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa 

- Michał Kurtyka – Minister Klimatu i Środowiska 

- Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 


