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Pan 

mgr inż. Andrzej Matysiak 

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 

w Warszawie 

 

 

Pragniemy Panu przekazać informacje dotyczące zdarzeń jakie miały miejsce w RDLP Piła 

w latach 2002 – 2005 pod kierownictwem dyrektora mgr inż. J. A. Sterczewskiego. 

I. Ruch kadrowy. 

W latach 2002 – 2003 odwołanych zostało 6-ściu z 19-nastu nadleśniczych 

( 32% stanu osobowego ). Odwołania miały charakter typowo polityczny, bez podawania 

przyczyn. Tylko jeden z odwołanych otrzymał propozycję zatrudnienia na stanowisku inż. 

nadzoru w sąsiednim nadleśnictwie – dot. P. Przychodniaka. Pozostali propozycji pracy 

nie otrzymali. 

Odwołani nadleśniczowie: 

1. mgr inż. Eugeniusz Zbytnik – Nadleśnictwo Trzcianka. Przez ok. rok bez pracy, 

później zatrudniony w RDLP Szczecinek N-ctwo Świerczyna - specjalista w dziale 

gospodarki leśnej, obecnie od pół roku z-ca nadleśniczego w N-ctwie Czaplinek. 

2. mgr inż. Karol Jazy – Nadleśnictwo Zdrojowa Góra. Zatrudnienie w LP skutecznie 

blokowane przez dyr. J. A. Sterczewskiego. Pozostaje bez pracy. 

3. mgr inż. Janusz Mentlewicz – Nadleśnictwo Wronki - pozostaje bez pracy. Wyrzucony 

z mieszkania w bloku mimo iż jego żona – leśnik była również pracownikiem 

nadleśnictwa i nie zajmowali osady służbowej przewidzianej dla nadleśniczego. 

4. inż. Marian Kuś – Nadleśnictwo Wałcz. Dopiero po interwencjach w DGLP otrzymał 

propozycję zatrudnienia na stanowisku podleśniczego w N-ctwie Krucz - brak 

mieszkania, codzienny dojazd na odległość 140 km. Po kolejnych interwencjach 

pracował jako podleśniczy w N-ctwie Płytnica. Obecnie inż. nadzoru w N-ctwie 

Człopa. W toku jest procedura usuwania z zajmowanego mieszkania pomimo, iż żona 

odwołanego nadleśniczego ( z zawodu leśnik ) jest pracownikiem nadleśnictwa, a 

obecny nadleśniczy w Wałczu zakupił dla siebie ekskluzywną osadę. 

5. mgr inż. Paweł Przychodniak – Nadleśnictwo Sarbia. Obecnie zatrudniony w 

charakterze inż. nadzoru w N-ctwie Trzcianka. 

6. mgr.inż. Tadeusz Moszczeński – Nadleśnictwo Jastrowie. Początkowo bez pracy, 

obecnie pracuje w RDLP Szczecinek jako brakarz. 

Biuro RDLP w Pile 

- zmienieni zostali zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych i gospodarki leśnej, 

- zmienieni zostali naczelnicy wydziałów marketingu, informatyki, kadr i administracji, 

- w sumie zwolniono 17 pracowników a zatrudniono 9 nowych, niejednokrotnie o 

wątpliwej postawie moralnej i uczciwości zawodowej. 

II. Likwidacja jednostek L.P. 

Zlikwidowane zostały dwie jednostki – Nadleśnictwo Biała i ZSLP w Trzcince. Usilnie 

forsowany był zamiar likwidacji Nadleśnictwa Płytnica z przyczyn absolutnie 

pozamerytorycznych i tylko dzięki skutecznemu oporowi i walce całego personelu tego 

Nadleśnictwa i ich przyjaciół zamiar ten nie został zrealizowany. 



III. Pozostała działalność. 

W bieżącej działalności dyr.RDLP w Pile J. A. Sterczewski kierował się głównie zasadą 

kolesiostwa, wysługiwania się aktualnym układom i koteriom działaczy SLD i dawnej 

PZPR oraz ich klienteli. Imprezy organizowane na koszt LP dla tego „towarzystwa”, oraz 

tzw. wyjazdy służbowe na koszt odbiorców drewna miały następstwo w nieograniczonym 

dostępie do surowca drzewnego dla tych firm i na warunkach zakupu niekorzystnych dla 

Lasów Państwowych. Znane są przypadki karania leśniczych za klasyfikowanie surowca 

tartacznego w klasach wyższych niż WCO . 

Powszechnie znane są zabiegi J. A. Sterczewskiego, które doprowadziły do oddania 

dochodowego obwodu OHZ w N-ctwie Trzcianka skompromitowanemu senatorowi. 

Niezwykłą aktywność J. A. Sterczewski przejawiał w zwalczaniu związku zawodowego 

NSZZ „Solidarność” – jednym z dowodów to proces przegrany przez RDLP w Pile w 

Sądzie Pracy ( w dwóch instancjach ) z Panem Markiem Hejmanem. 

Rzetelnego wyjaśnienia wymagają niektóre przypadki w zakresie inwestycji i remontów, 

oraz sprzedaży osad leśnych. 

Pełne wyjaśnienie wielu nieprawidłowości możliwe będzie tylko po odwołaniu 

J. A. Sterczewskiego ze stanowiska dyrektora RDLP Piła i dostępie do wszystkich 

dokumentów. 

Na obecnym etapie nasza wiedza o wielu nieprawidłowościach jest tylko fragmentaryczna 

i ujawnianiem jej w niniejszym piśmie nie chcielibyśmy narazić się na zarzut 

pomówienia. 

W imieniu wszystkich którym zależy na dobru Lasów Państwowych domagamy się 

natychmiastowego odwołania J. A. Sterczewskiego ze stanowiska dyrektora RDLP 

w Pile. Wpisze się to dokładnie w ideę naprawy Rzeczypospolitej deklarowaną 

przez Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Ministra Środowiska Jana Szyszko. 
 

 


