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Interpelacja

  Szanowny Panie Ministrze,

Zgodnie z informacjami pochodzącymi z  mediów a także samych pracowników 
Lasów Państwowych, w okresie od marca do października 2020 r., tj. w czasie, w 
którym nadzór nad PGL LP przypadł Solidarnej Polsce a urząd Ministra Środowiska 
pełnił Michał Woś, ale także obecnie, pod auspicjami  również funkcjonariusza tej 
partii, wiceministra  Edwarda Siarki, rekomendowanego do tej funkcji także przez 
Michała Wosia, przeprowadzone zostały głębokie zmiany kadrowe m.in. w Dyrekcji 



Generalnej Lasów Państwowych, Dyrekcjach Regionalnych i Nadleśnictwach nie 
wynikające z merytorycznych przesłanek, a raczej politycznych afiliacji. 

Opinia publiczna, a i sami leśnicy zbulwersowani są skalą upolitycznienia  Lasów 
Państwowych i jednoczesnym gwałtownym spadkiem dotychczas wysokiego 
zaufania do tej instytucji.

Mam pełną świadomość, że zmiany na stanowiskach z powołania nie wymagają 
formalnego uzasadnienia, jednak jest w interesie publicznym wiedza o skali i 
przyczynach zmian kadrowych w instytucji państwowej, która zawiaduje jedną 
czwartą powierzchni Polski i ogromnym majątkiem narodowym, a także najwyższym 
dobrem przyrodniczym.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 4 
września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1220 z 
późn. zm.) Minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór nad 
działalnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe", Instytutem 
Badawczym Leśnictwa i Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym 
Instytutem Badawczym oraz działalnością Biura Nasiennictwa Leśnego w 
Warszawie , na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji RP, art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z 
dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1799) oraz art. 192 ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2021 r., poz. 483 z późn. 
zm.) zwracam się z interpelacją o udostępnienie informacji jakie są zmiany kadrowe 
na najwyższych stanowiskach z wykazem tych zmian odpowiednio w Dyrekcji 
Generalnej i Regionalnych Dyrekcjach (dyrektorzy i zastępcy ) oraz w jednostkach 
nadzorowanych, a także zmian we wszystkich Nadleśnictwach (nadleśniczy i 
zastępcy)?

Proszę o uwzględnienie także osób „pełniących obowiązki”.

 

 

Z wyrazami szacunku,

 

                                                                                                                 Gabriela 
Lenartowicz
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