SITLiD - co to jest?
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) jest dobrowolną
organizacją społeczną zrzeszającą inżynierów i techników branży leśnej i drzewnej, działającą w
oparciu o statut. Powstało w 1951 roku. Jest organizacją społeczną, pozarządową, utrzymującą się
ze składek członkowskich oraz wpływów z prowadzonej działalności i dotacji przedmiotowych.
Najwyższą władzą SITLiD jest Krajowy Walny Zjazd Delegatów, organami wykonawczymi są:
- Zarząd Główny Stowarzyszenia
- Prezydium Zarządu Głównego SITLiD.
Przewodniczącym Zarządu Głównego Stowarzyszenia jest
prof. dr hab. Piotr Paschalis
Wiceprzewodniczącymi są:
mgr inż. Piotr Grygier
dr inż. Andrzej Kundzewicz
mgr inż. Jan Szramka
Sekretarzem Generalnym jest
mgr inż. Anna Staniszewska
SITLiD jest członkiem Europejskiej Unii Leśników /UEF/ oraz członkiem Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych (NOT).
Organem prasowym SITLiD w zakresie drzewnictwa jest miesięcznik naukowo-techniczny "Przemysł
Drzewny".
SITLiD skupia w swoich szeregach około 8500 członków zwyczajnych zrzeszonych w 391 kołach
zakładowych oraz 20 oddziałach terenowych.
Celem działania SITLiD jest:
 Reprezentowanie, integrowanie oraz ochrona interesów zawodowych i bytowych członków
SITLiD
 działanie na rzecz rozwoju nauki i techniki w leśnictwie i drzewnictwie;
 podnoszenie kultury technicznej, kwalifikacji zawodowych członków SITLiD;
 działanie na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i przeciwdziałanie jego degradacji;
 popularyzowanie w społeczeństwie zagadnień technicznych i techniczno-ekonomicznych z
zakresu leśnictwa, drzewnictwa i ochrony środowiska.
SITLiD realizuje swoje cele poprzez :
 organizację konferencji, narad, seminariów i sympozjów, sesji terenowych;
 organizację szkoleń, wystaw i konkursów;
 prowadzenie szerokiej działalności wydawniczej;
 prowadzenie doradztwa i rzeczoznawstwa technicznego;
 prowadzenie działalności klubowej, towarzyskiej i turystycznej;
 współpracę z uczelniami i szkolnictwem zawodowym;
 współpracę z organizacjami leśnymi i drzewnymi za granicą.
W swej działalności statutowej, SITLiD realizuje m. in.:
 wydawanie periodyków o charakterze szkoleniowym: "Postępy Techniki w Leśnictwie",
Zeszyty pt: "Biblioteczka Leśniczego" oraz inne publikacje o charakterze słowników,
poradników i popularyzujące lasy i leśnictwo;
 co roku SITLiD przedstawia szeroką ofertę szkoleniową, przede wszystkim z zakresu
wiedzy leśnej, dla praktyków oraz może realizować na zlecenie wszelkiego rodzaju
szkolenia, seminaria, konferencje itp.



stały Ogólnopolski Konkurs dla młodzieży szkolnej pod hasłem MÓJ LAS, który ma na celu
szeroką popularyzację leśnictwa i gospodarki leśnej. W konkursie udział bierze ok. 600
szkół (podstawowych i ponadpodstawowych różnych typów) z całej Polski.

