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Stanowisko nr. 1 

Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa 

NSZZ „Solidarność” z dnia: 17.03.06r. 

w sprawie sytuacji, jaka panuje w jednostkach podległych bądź nadzorowanych 

przez Ministra Środowiska od listopada 2001r. 

 
Po wygranych przez koalicję SLD-PSL wyborach do Sejmu w 2001r, w ww. jednostkach 

rozpoczęto bezkompromisowa walkę z pracownikami, którzy interes firmy przedkładali nad 

interesy polityczne rządzącej koalicji SLD-PSL. 

Mianowani przez SLD-PSL kierownicy jednostek w sposób wiernopoddańczy realizowali 

scenariusz opracowany przez Koalicję SLD-PSL tj.: 

1. Działając na szkodę kierowanych przez siebie jednostek:  

• w pierwszych miesiącach po objęciu stanowisk - posługując się „kreatywną 

księgowością” lub wręcz nieprawdą – ogłosili publicznie, że jednostki przez nich 

kierowane są w katastrofalnej sytuacji ekonomicznej, winą za ten stan obarczając 

swoich poprzedników. Podając nieprawdę narażono dobre imię jednostek, co 

zaskutkowało nagłym wycofywaniem się banków np. z kredytowania kontrahentów 

PGL LP, 

• poinformowali kontrahentów, że poprzednie kierownictwo prowadziło złą politykę w 

zakresie sprzedaży -opartą na chorobliwym braku zaufania-, co dało wyraźny sygnał 

kontrahentom, że mogą nie realizować zawartych umów oraz ustawić się na pozycji 

roszczeniowej. 

• publicznie ogłosili, że pracownicy jednostek korzystają ze zbyt wielu przywilejów, co 

jest efektem nieroztropności poprzedniego kierownictwa. W atmosferze nagłaśnianej 

nieprawdziwej informacji o katastrofalnej sytuacji jednostek, postawiono związkom 

zawodowym ultimatum: albo zrezygnują z przywilejów albo zostanie zwolnionych  

      2 tysiące pracowników. 

2. Działając na szkodę kierowanych przez siebie jednostek, ze złamaniem wszystkich 

praw i uregulowań wewnętrznych:  

• w atmosferze szkalowania wyrzucono z jednostek najcenniejszych 

pracowników, ludzi, którzy tworzyli i wdrażali w życie nowoczesne prawo, 

którzy przywrócili normalność. Po wielu miesiącach tylko nielicznych z nich 

zatrudniono na innych, często upokarzających stanowiskach, odległych od 

miejsca zamieszkania.  

• wyżej opisanymi działaniami, dano pracownikom jednoznaczny sygnał, że w 

zakładach pracy nie obowiązuje żadne prawo, liczą się poprawne układy 

polityczne z baronami SLD-PSL. 

• pomimo ustępstw ze strony związków zawodowych, w roku 2002 wyrzucono z 

Lasów Państwowych 5000 dobrze wykształconych, przygotowanych do pracy 

pracowników, zatrudniając jednocześnie medialnie nagłośnionych przez Ministra 

Żelichowskiego 2000 bezrobotnych do sprzątania lasów. 

• na kilku posiedzeniach opracowano w LP tzw. Raport Majchrzaka, w którym 

szczegółowo określono, jakie ma być docelowe zatrudnienie w każdej jednostce. 

3. Łamiąc wszelkie zapisy prawa pracy i ustawy o związkach zawodowych, często 

działając na szkodę jednostek:  
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• wdrożono w życie w Lasach Państwowych tzw. raport Majchrzaka i realizowano go, do 

2005r., mimo iż dokument ten do dnia dzisiejszego jest jedynie opracowaniem 

studyjnym Zespołu i nie został on oficjalnie objęty uregulowaniem wewnętrznym.  

      W realizacji tego planu zlikwidowano ponad 8 tysięcy stanowisk pracy. 

• w atmosferze zastraszenia zmuszano pracowników do: korzystania z urlopów 

bezpłatnych, spisywania porozumień z pracodawcami w efekcie, których pracownicy 

przechodzili na: zasiłek przedemerytalny, do innej jednostki bądź całkowicie 

rezygnowali z pracy. 

• wyrzucano pracowników z mieszkań służbowych. 

• odgórnie decydowano o: limitach kilometrów dla leśniczych, podziale na leśnictwa i ich 

obsadzie. 

• likwidowano jednostki, co często powodowało zwiększenie kosztów , gorszy nadzór 

oraz pogorszenie warunków pracy pracowników, przy czym o likwidacji bądź łączeniu 

często decydowali lokalni baronowie SLD-PSL. 

Podane powyżej fakty są zaledwie ułamkiem działań, jakie prowadziło i prowadzi kierownictwo 

powołane z nadania SLD-PSL, przy całkowitym zaniechania dialogu społecznego.  

Działania te były skierowane przede wszystkim przeciwko członkom i działaczom związku 

zawodowego Solidarność i innym pracownikom o prawicowych poglądach.  

Zwycięstwo prawicy a szczególnie Prawa i Sprawiedliwości, przyniosło uzasadnioną nadzieję na 

sprawiedliwość i przywrócenie godności oraz miejsc pracy ludziom wyrzuconym i 

szykanowanym.  

Niestety do dnia dzisiejszego skompromitowani i całkowicie niemerytoryczni, dyrektorzy -  

tkwiący w SLD - dowskich układach - kierują jednostkami.  

Kilkutysięczne środowisko pracowników, których reprezentuje wobec Ministerstwa Środowiska,  

KSZNOŚiL  NSZZ „Solidarność”, jest rozczarowane tym, że ludzie, którzy ewidentnie łamali 

prawo, posługiwali się kłamstwem, intrygą i pomówieniem, którzy do perfekcji opanowali 

mobbing wobec pracowników, nadal piastują nienależne im stanowiska i szykanują tych, 

którzy uwierzyli, że Pan Minister wprowadzi w jednostkach normalność.   

     Sekretariat oczekuje, że Pan Minister Jan Szyszko, wstrzyma trwające do dziś prześladowania 

pracowników za poglądy, bądź przynależność do związku  NSZZ „Solidarność”.  

Sekretariat oczekuje rzetelnego rozliczenia bezprawia i przywrócenia do pracy ludzi 

skrzywdzonych w latach 2001-2005.. 

     Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ 

„Solidarność” deklaruje Panu Ministrowi swoją wolę współpracy i współdziałania dla dobra 

wspólnego, dla dobra Rzeczypospolitej.  

 

             

       

 

 

 

 


