Oświadczenie złożone
przez senatora Kazimierza Kleinę
na 31. posiedzeniu Senatu
w dniu 8 października 2021 r.
Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura przychodzą zaniepokojeni pracownicy oraz przedstawiciele władz samorządowych z informacjami na temat likwidacji nadleśnictwa w Lęborku. Obawiają się potencjalnych konsekwencji, jakie ta
decyzja będzie ze sobą niosła.
Historia nadleśnictwa w Lęborku sięga 1945 r., a w obecnym kształcie funkcjonuje ono od 1984 r. Można
więc stwierdzić, że jest wręcz historycznie związane z miastem, a wielu mieszkańców ma do tej jednostki
osobistą sympatię oraz sentyment. Jego praca do tej pory nie budziła zastrzeżeń i była pozytywnie oceniana
przez samych mieszkańców. Na potrzeby nadleśnictwa został kilka lat temu odnowiony budynek, w którym
mieści się jego siedziba.
Nadleśnictwo w Lęborku zatrudnia kilkadziesiąt osób. Są to ludzie posiadający wysokie kwalifikacje oraz
wiedzę. W momencie likwidacji nadleśnictwa część z tych osób może stracić pracę. Utrata takiego kapitału
ludzkiego byłaby dla Lasów Państwowych oraz samego miasta, w okolicach którego mieszkają, niepowetowaną stratą.
Kolejną konsekwencją będzie mniejszy nacisk na ochronę lasów. Nadleśnictwo w Lęborku jest jednostką
bardzo dobrze zorganizowaną i zawsze należycie wykonującą swoje obowiązki. Jej brak może skutkować
obniżeniem standardów do tej pory dochowywanych na obszarach leśnictw jej podległych.
W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytania.
1. Czy w Lasach Państwowych jest przewidywana reorganizacja ze względu na rentowność poszczególnych nadleśnictw? Otrzymałem informację, że planuje się likwidację Nadleśnictwa Lębork i Nadleśnictwa
Cewice w RDPL w Gdańsku.
2. Na jakiej podstawie prawnej i merytorycznej planuje się reorganizację nadleśnictw w RDPL w Gdańsku?
3. Czy była przeprowadzona merytoryczna analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej likwidowanych nadleśnictw na tle wszystkich nadleśnictw RDPL Gdańsk i w Polsce?
4. Czy przeprowadzono wymagane prawem konsultacje ze związkami zawodowymi, społeczeństwem,
samorządem i ciałami doradczymi w sprawie reorganizacji (restrukturyzacji) nadleśnictw w RDPL Gdańsk?
Jeżeli tak, to jakie jest ich stanowisko w tej sprawie.
5. Kto decyduje o likwidacji i łączeniu jednostek Lasów Państwowych?
6. Jakie muszą być spełnione przesłanki merytoryczne i prawne, aby zlikwidować nadleśnictwo w Polsce?
7. Czy proces likwidacji tego zakładu pracy nie będzie skutkował zwolnieniami pracowników lub pogorszeniem ich warunków pracy?
Z poważaniem
Kazimierz Kleina

