
POROZUMIENIE PROGRAMOWE  

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 

z polskimi Leśnikami

W spólnie podzielamy głębokie przekonanie, że Rzeczpospolita Polska, zarówno jako Państwo, 

jak i wspólnota ducha, jest dobrem wszystkich obywateli. Drogą do urzeczywistnienia naszych 

marzeń o przyszłości O jczyzny jes t jej zrównoważony, sprawiedliwy rozwój, uwzględniający aspekty 

społeczne, środowiskowe i gospodarcze.

Rozumiemy jak ogromne wyzwania stoją przed nami w najbliższej przyszłości, zwłaszcza 

w sferze bezpieczeństwa ekologicznego, klimatycznego i zdrowotnego. Mamy świadomość wielkiej 

roli, jaką w zapewnieniu tego bezpieczeństwa, realizacji ważnych potrzeb społecznych 

oraz wspieraniu rozwoju gospodarczego lokalnych wspólnot, regionów i całego kraju, odgrywają lasy, 

parki narodowe i rezerwaty. Doceniamy w ielopokoleniowy trud i odpowiedzialną służbę leśników 

dla Polski, Polaków i ojczystej przyrody. W poczuciu wspólnej troski o polskie sprawy, o naszą 

teraźniejszość

i przyszłość, podejmujemy porozumienie programowe, którego stronami są Prezydent RP Andrzej 

Duda i polscy leśnicy, strona społeczna reprezentująca Pracowników Lasów Państwowych.

Prezydent RP Andrzej Duda będzie kontynuować dotychczasowe zaangażowanie w sprawy ochrony 

środowiska i zrównoważonego rozwoju. Odnosząc się z uznaniem do roli i osiągnięć leśników i Lasów 

Państwowych, zobowiązuje się do:

• utrzymania narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych Polski, jakim i 

są lasy, parki narodowe i rezerwaty przyrody;

• promowania w społeczeństwie różnorodnych walorów polskich lasów oraz zasad odpowiedzialnego, 

bezpiecznego korzystania z nich;

• upowszechnienia edukacji leśnej i przyrodniczej oraz rzetelnej w iedzy o zrównoważonym leśnictwie, 

pracy i służbie leśników oraz rozwoju opartym na naturalnych, odnawialnych zasobach;

• zapewnienia Lasom Państwowym możliwości skutecznego wypełniania ich zadań w zakresie 

ochrony trwałości i powiększania zasobów leśnych, użytkowania tych zasobów w sposób 

zrównoważony na rzecz społeczeństwa i gospodarki, sprawnego usuwania skutków zjawisk 

klęskowych w lasach;

• zachowania pamięci o zasługach leśników dla niepodległości i rozwoju Polski, dla ochrony polskich 

lasów oraz przy ocalaniu zabytków naszej kultury i historii.

Leśnicy polscy wyrażają uznanie za dotychczasowe zaangażowanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy 

w sprawy lasów i leśnictwa. Doceniają niezwykle cenne inicjatywy Pana Prezydenta, angażujące



obywateli w  działania proekologiczne. Zachęcając wszystkich do sadzenia drzew i sprzątania lasu, 

inaugurując akcję SadziMY w zaledwie dwa dni posadzono ponad 300 tysięcy drzew. Leśnicy 

wyrażają wdzięczność za zrozumienie i szacunek, jakim są darzeni przez Pana Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej.

Leśnicy z satysfakcją przyjmują ekologiczne postulaty w programie wyborczym Pana Prezydenta 

Andrzeja Dudy, którego istotnym elementem jest Eko-Karta, stanowiąca deklarację zdecydowanego 

wsparcia dla inicjatyw na rzecz czystego powietrza, efektywnego wykorzystania zasobów wodnych, 

zwiększenia nakładów na edukację ekologiczną i promocji dalszego zalesiania Polski. Dziedzictwo 

przyrodnicze, podobnie jak kulturowe, świadczy o sile narodu. Dlatego Leśnicy wyrażają pełne 

poparcie dla zawartych w Eko-Karcie zapowiedzi dotyczących Narodowego programu sadzenia 

drzew, zwiększenia finansowania Parków Narodowych z budżetu państwa oraz gwarancji trwałości 

polskich lasów i zrównoważonego modelu gospodarki leśnej.

Pamiętając o dotychczasowym zaangażowaniu Pana Prezydenta Andrzeja Dudy na rzecz obrony 

polskich lasów, także przed wszelkim i próbami prywatyzacji naszego narodowego dziedzictwa jakim 

są Lasy Państwowe, Leśnicy deklarują gotowość dalszej szerokiej współpracy na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa ekologicznego kraju i jak najlepszego urzeczywistnienia wszystkich funkcji polskich 

lasów. Dlatego apelują do wszystkich pracowników Lasów Państwowych o wzięcie udziału w II turze 

wyborów prezydenckich 12 lipca 2020 r. i poparcie kandydata, który w największym stopniu dzieli 

z Leśnikami te same wartości i cele.

Zbigniew Kuszlewicz

NSZZ Solidarność

Tomasz Podsiedlik

Przewodniczący Komisji Krajpwej NSZZ Solidarność' 80

Przewodniczący Związku Zawodowego 
„Budowlani"


