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Leśnik to nie ptak, czyli o leśnych mieszkaniach
Leśnicy, to jak powszechnie wiadomo, także znako-

mici przyrodnicy, stąd znają obyczaje ptaków. Wszy-
scy lubią obserwować ich zachowania i obyczaje, a od 
skrzydlatych przyjaciół lasu i leśników można się wiele 
nauczyć… 

Ptaki łączą się w pary (tak jak zdecydowana więk-
szość leśników) i wiją własne gniazda. Wiele z dozgon-
nie dobranych ptasich par ma je na stałe i powraca do 
nich z ciepłych krajów. Dbają o gniazdo, nieustannie je 
poprawiają i  służy ono im i ich potomkom. Ludzie po-
dobnie jak ptaki łączą się w pary i zwykle marzeniem 
każdej takiej pary jest własne mieszkanie, które z oczy-
wistych względów jest azylem i ostoją. Daje poczucie 
bezpieczeństwa, zapewnia możliwość odpoczynku po 
pracy i jest miejscem, gdzie wracają z przyjemnością 
wszyscy członkowie rodziny.

Jak to jest u leśników? Czasem bywa inaczej, bo 
specyfika naszej profesji łączy miejsce zamieszkania 
z miejscem pracy. Czy jednak zawsze dotyczy to każ-
dego człowieka lasu? Tak było dawniej, gdy leśnik był 
stróżem lasu, kontrolował każdego, kto do niego wcho-
dził i warunki udostępnienia państwowych lasów były 
zupełnie inne niż obecnie. Dziś zasady udostępniania 
lasów są tworzone tak, aby ludzie z nich w pełni korzy-
stali, a leśnicy są przewodnikami i pomocnikami w ich 
poznawaniu. Dlatego oprócz tego, że są blisko przyro-
dy i lasu, powinni być także blisko ludzi. Zatem warto 
zapytać: czy teraz, w 2018 roku, leśnik musi mieszkać 
w gąszczu leśnych ostępów, z dala od ludzi, osad, wsi 
i miasteczek? Czy musi mieszkać w państwowej leśni-
czówce i być na służbie zawsze i wciąż? Czy kancelaria 
leśnictwa i leśniczy musi być dostępny o każdej porze 
dnia i nocy przez cały rok?

Wiele wokół nas zmieniło się w ostatnim czasie i wi-
dać te zmiany także poprzez spojrzenie przez pryzmat 
leśnych mieszkań. Zmiany prawne spowodowały, że 

wiele mieszkań z zasobów Lasów Państwowych zosta-
ło uznanych za zbędne i sprzedane ich najemcom. Nie 
zawsze byli to leśnicy, ale tym sposobem także wielu 
leśników ma swoje własne gniazdo. Co jednak z pozo-
stałymi? Dziś „bezpłatne” mieszkanie przysługuje nad-
leśniczemu i leśniczemu, jeśli wystąpią z takim wnio-
skiem do pracodawcy. Bo jest to ich prawo określone 
w ustawie o lasach:

Art. 46. 1. Pracownicy Służby Leśnej przy wykonywa-
niu czynności służbowych korzystają z ochrony prawnej, 
przewidzianej w przepisach prawa karnego dla funkcjo-
nariuszy publicznych, a ponadto mają prawo do: 

2) bezpłatnego mieszkania, jeżeli stanowisko oraz 
charakter pracy związane są z koniecznością zamieszka-
nia w miejscu jej wykonywania;

Naturalnie można zastanawiać się nad skalą tego zja-
wiska, co zauważył podczas naszej rozmowy o leśnych 
mieszkaniach Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, 
pytając ilu osób problem dotyczy. W zasobach LP po-
zostaje obecnie ponad 9 tysięcy mieszkań. Połowa z tej 
liczby to mieszkania leśniczych, pozostaje około 3 ty-
sięcy mieszkań określanych jest jako „trudnozbywalne”. 
Blisko tysiąc mieszkań zajmują podleśniczowie, którzy 
rozporządzeniem z 2009 roku zostali pozbawieni prawa 
do bezpłatnego mieszkania. Nadleśniczowie zajmują 
ponad 200 mieszkań, ich zastępcy, strażnicy leśni, inży-
nierowie nadzoru odpowiednio około100 mieszkań. Czy 
to duża skala problemu? 

Problem mieszkaniowy pozostaje nierozwiązany od 
wielu, wielu lat. Od momentu rozpoczęcia sprzedaży 
mieszkań w lasach, ale także wcześniej w wielu innych 
branżach: w wojsku, policji, kolei, poczcie, na rzecz 
pracowników dawnych PGR. Mieszkania sprzedawały 
różne firmy, instytucje, także gminy. To normalne i ra-
cjonalne podejście, że sprzedaje się to co zbędne i ge-
nerujące koszty. W LP nie rozwiązano jednak problemu 



kompleksowo. Pozostała bez własnych gniazd garstka 
leśników, z których spora część odchodzi za chwilę na 
emeryturę. Nie bardzo wiedzą co będzie z już uwitymi 
własnymi gniazdami podleśniczowie, którzy niebawem 
mają zastąpić odchodzących na emeryturę leśniczych, 
nadleśniczych, specjalistów…

Mija 10 lat, gdy Związek Leśników Polskich w Rze-
czypospolitej złożył konkretną propozycję ustalenia 
ekwiwalentu za opuszczenie „bezpłatnego” mieszkania. 
Podobno jest to wniosek mało realny i do dziś „nie ma 
klimatu”, aby go zrealizować…

Dziś leśne mieszkania nie są bezpłatne, bo istotnie 
obciążają kieszeń leśników. Płacą oni podatki od nie-
ruchomości, podatek dochodowy od wartości czynszu, 
utrzymują, konserwują i remontują mieszkania zgodnie 
z umową użyczenia. Potem mają je opuścić po zakoń-
czeniu służby w lasach, zgodnie z podpisaną umową. 
Zapis o mieszkaniach zamiennych jest w praktyce raczej 
iluzją i leśnik czuje się jak dziecko kukułki, która jak 
wiadomo nie przejmuje się własnym gniazdem.

O kompleksowym rozwiązaniu problemu leśnych 
mieszkań mówi się od lat. Odbyły się 2 duże konferencje 
zorganizowane przez DG LP w Łagowie i Pogorzelicy. 
Poniżej wnioski z ostatniej, która odbyła się w 2016 roku? 

Pogorzelica, 2.06.2016 r.

Wnioski z Konferencji
„Gospodarka mieszkaniowa w Państwowym 

Gospodarstwie
Leśnym Lasy Państwowe”

Komisja Wniosków w składzie:
1. Grażyna Zagrobelna – Dyrektor RDLP w Krośnie – 

przewodniczący komisji wniosków,
2. Marek Masłowski – Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Zasobami Leśnymi RDLP w Białymstoku,
3. Sławomir Skowron – Naczelnik Wydziału Rozwoju 

i Innowacji RDLP w Olsztynie,
4. Marek Reiter – Nadleśnictwo Wejherowo
5. Arkadiusz Książak – KSPL NSZZ Solidarność,
6. Krzysztof Górski – Związek Leśników Polskich,
7. Marcin Gutowski – Wydział Infrastruktury DGLP

Wnioski i postulaty szczegółowo formułowane przez 
uczestników konferencji wskazują na konieczność pod-
jęcia wielowątkowych działań ukierunkowanych na 
opracowanie szeroko rozumianych zasad gospodarowa-
nia zasobami mieszkaniowymi Lasów Państwowych.

Komisja zebrała podczas Konferencji następujące 
wnioski:
1. Zasady gospodarowania zasobami mieszkaniowymi 

w LP powinny dopuszczać kilka modeli funkcjono-
wania biura leśnictwa („klasyczne” leśniczówki, sa-
modzielne kancelarie itd.) z uwzględnieniem uwarun-
kowań lokalnych i regionalnych. Powinny stwarzać 

możliwość odstąpienia od obligatoryjnego utrzymy-
wania liczby leśniczówek równej liczbie leśnictw.

2. Uczestnicy konferencji wnioskują o zmianę przepisów 
w zakresie kwalifikowania lokali do zbycia, zarówno 
w przepisach prawa ogólnego, jaki uregulowań we-
wnętrznych między innymi według wniosków poni-
żej.

3. Lokale w budynkach wielorodzinnych użytkowane 
przez osoby uprawnione do bezpłatnego mieszkania 
powinny być kwalifikowane jako lokale zbędne.

4. Mieszkania trudno zbywalne wraz z przynależnościa-
mi powinny być na wniosek nadleśniczego przekazy-
wane bezwarunkowo z mocy prawa na zasoby gminne 
(po zmianie prawa ogólnego).

5. Pozostała w Lasach Państwowych infrastruktura 
związana z funkcjonowaniem mieszkań sprzedanych 
(szamba, oczyszczalnie, kanalizacje, studnie, hy-
drofornie, wodociągi, dojazdy, itp.) powinna być na 
wniosek nadleśniczego przekazywana bezwarunkowo 
z mocy prawa na zasoby gminne (po zmianie prawa 
ogólnego).

6. Należy wprowadzić do PUZP mechanizm ekwiwa-
lentu finansowego, zwolnionego z opodatkowania, 
dla osób o puszczających lokal bezpłatny w związku 
z przejściem na emeryturę/rentę (w zamian za rezy-
gnację w PUZP z lokalu zamiennego). Zapis powyż-
szy winien również dotyczyć osób bliskich w przy-
padku śmierci osoby uprawnionej. Z uwzględnieniem 
aktualnie trwających prac nad PUZP.

7. Należy kontynuować działania zmierzające do zmiany 
regulacji prawnych eliminujących możliwość wielo-
krotnego skorzystania z prawa do wykupu lokalu z za-
stosowaniem art. 40a ustawy o lasach.

8. W art. 40a wypracować definicję mieszkań niezbęd-
nych dla potrzeb racjonalnej gospodarki leśnej, zmie-
nić kryteria kwalifikowania mieszkań z tymczasowych 
na docelowe. Mieszkania te powinny być z urzędu 
bezpłatne dla pracowników Służby Leśnej.

9. Należy uzupełnić art. 40a ust. 4 (określający upraw-
nionych do pierwszeństwa nabycia) o pracowników 
korzystających z mieszkania bezpłatnego.

10. Należy w art. 40a ust. 5 przywrócić wyrażenie „pra-
cowników i byłych pracowników”.

11. Należy jednoznacznie określić przypadki, w których 
płatnikiem podatku od nieruchomości jest zamieszku-
jący.

Dyrektor
Grażyna Zagrobelna

Naczelnik Wydziału Infrastuktury
mgr inż. Piotr Młynarczyk

Za komisję wniosków
Starszy Specjalista Służby Leśnej

Wydziału Infrastruktury
mgr inż. Marcin Gutowski
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Jak wygląda realizacja tych wniosków? Wciąż sły-
szymy, że wymaga to zmiany ustawy o lasach, a sły-
szymy też, że: ”bezpieczniej przy niej nie majstrować”. 
Jednak na stronie Ministerstwa Środowiska w końcu 
kwietnia pojawił się chłodno przyjęty przez leśników 
projekt zmiany ustawy związanej z projektem Polskie 
Domy Drewniane. 

Wydawało się dotąd, że projekt Polskie Domy Drew-
niane będzie głównie skierowany do leśników, którzy 
nie mają własnych mieszkań i będzie narzędziem, które 
pomoże rozwiązać problem „rodzinnych gniazd” leśni-
ków... Poczekajmy na rozwój wypadków i finał projektu. 

W dniu 19 kwietnia spotkałem się z DG LP An-
drzejem Koniecznym i nasza rozmowa była w zasadzie 
zdominowana tematyką mieszkań leśników. Po tej roz-
mowie ukazały się nowe zasady naliczania czynszów 
i otrzymaliśmy do konsultacji projekt nowych wytycz-
nych mieszkaniowych:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
nr …… z dnia …………..2018 r. 

DYREKCJA GENERALNA LASÓW 
PAŃSTWOWYCH 

 
Wytyczne do opracowania 

Programu Gospodarowania Zasobami 
Lokalowymi 

w jednostkach organizacyjnych 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe 
 

Warszawa 
 

§ 1 
 

1.  Niniejsze Wytyczne do opracowania Programu Go-
spodarowania Zasobami Lokalowymi w jednostkach 
organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Le-
śnego Lasy Państwowe (zwane dalej Wytycznymi) 
stanowią podstawę do opracowania Programu Go-
spodarowania Zasobami Lokalowymi (zwanego dalej 
Programem), obejmującego zasoby lokalowe, w tym 
mieszkaniowe, z wyłączeniem budynków gospodar-
czych, poszczególnych jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych. 

2.  Właściwymi do opracowania Programu są kierownicy 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. 

3.  Zwolnienie z obowiązku opracowania Programu 
może nastąpić w przypadku Dyrekcji Generalnej La-
sów Państwowych, dyrekcji regionalnych Lasów Pań-
stwowych i zakładów o zasięgu krajowym za zgodą 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz 

w przypadku zakładów o zasięgu regionalnym za 
zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwo-
wych. Zgodę lub odmowę należy wydać w ciągu jed-
nego miesiąca od złożenia prośby o zwolnienie. 
 

§ 2 
 
Użyte w niniejszych Wytycznych określenia oznaczają: 
 

1)  kancelaria leśniczego – to pomieszczenie biurowe le-
śnictwa, znajdujące się w budynku mieszkalnym (le-
śniczówka) lub w innym budynku, przeznaczone do 
wykonywania czynności kancelaryjnych (administra-
cyjnych) i przyjmowania interesantów w sprawach 
związanych z realizacją zadań leśnictwa, w ramach 
prowadzonej gospodarki leśnej; 

2)  siedziba jednostki – w rozumieniu niniejszych Wy-
tycznych to: 

 a)  dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – bu-
dynek biurowy, 

 b)  dla regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych – 
budynek biurowy, 

 c)  dla nadleśnictw – budynek biurowy nadleśnictwa 
i kancelarie leśniczych, 

 d)  dla zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym – 
budynek biurowy; 

3)  lokal niezbędny – lokal zamieszkiwany przez pracow-
nika uprawnionego do mieszkania bezpłatnego, o któ-
rym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 wrze-
śnia 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788), 
lokal pozostały niezbędny lub lokal, o którym mowa 
w § 7 ust. 2 Wytycznych; 

4) lokal pozostały niezbędny – lokal przydatny dla po-
trzeb racjonalnej gospodarki leśnej, w szczególności: 

 a) o znacznej wartości księgowej, 
 b)  wykorzystywany w innych rodzajach działalności 

(np.: gospodarce łowieckiej, rybackiej), 
 c) posiadający dużą wartość historyczną, 
 d) posiadający dużą wartość edukacyjną, 
 e) uwzględniający lokalną specyfikę struktury rynku 

mieszkaniowego; 
5)  lokal zbędny – lokal nieprzydatny dla potrzeb racjo-

nalnej gospodarki leśnej, którego dalsze utrzymywa-
nie w zasobach Lasów Państwowych nie służyłoby 
gospodarności, celowości i rzetelności gospodarki 
leśnej, lokal przeznaczony do sprzedaży, w rozu-
mieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
1 października 2013 r. w sprawie szczegółowych za-
sad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami 
mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifiko-
wania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, 
a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczo-
nego (Dz.U. poz. 1206), a także lokal do likwidacji 
lub przekazania oraz lokal, o którym mowa w § 7 ust. 
1 Wytycznych; 
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6) lokal przewidziany do zmiany przeznaczenia – lokal 
mieszkalny przewidziany do zmiany jego zagospoda-
rowania na np.: kancelarie, obiekty przewidziane do 
wykorzystania w projektach rozwojowych itp.; 

7) lokal trudnozbywalny – lokal ujęty w wykazie nieru-
chomości przeznaczonych do sprzedaży, opublikowa-
nym w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwo-
wych, który pomimo podjętych prób zbycia nie został 
sprzedany, w szczególności: 
a)  lokal wykorzystywany bez umowy, 
b)  lokal, którego najemca nie skorzystał z prawa do 

jego nabycia, 
c)  lokal, który jest pustostanem w złym stanie tech-

nicznym, 
d)  lokal wpisany do rejestru zabytków. 
 

§ 3 
 

1. Celem Programu jest określenie odpowiedniego stanu 
ilościowego lokali niezbędnych i przydatnych dla re-
alizacji racjonalnej gospodarki leśnej poprzez: 

 a)  opracowanie koncepcji funkcjonowania jednostki 
organizacyjnej Lasów Państwowych w zakresie in-
frastruktury lokalowej uwzględniającego specyfikę 
i potrzeby jednostki w perspektywie do roku 2035; 

 b)  analizę możliwości wykorzystania aktualnych zaso-
bów lokalowych oraz określenie sposobu postępo-
wania z lokalami zbędnymi; 

 c)  analizę niezbędnych nakładów inwestycyjnych ma-
jących na celu osiągnięcie stanu pożądanego; 

 d)  optymalizację kosztów utrzymania infrastruktury. 
2.  Podstawą koncepcji funkcjonowania jednostki w za-

kresie infrastruktury lokalowej powinny być dla: 
 a)  Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – siedzi-

ba jednostki; 
 b)  regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych – sie-

dziba jednostki; 
 c)  nadleśnictw – siedziba jednostki oraz mieszka-

nia leśniczych i nadleśniczego, a także inne lokale 
mieszkalne niezbędne dla właściwego prowadzenia 
gospodarki leśnej; 

 d)  zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym – sie-
dziba jednostki. 

 
§ 4 

 
Program powinien zawierać: 

1)  Część opisową obejmującą prezentację koncepcji 
funkcjonowania jednostki w zakresie infrastruktury 
lokalowej, w tym mieszkaniowej, wraz z uzasad-
nieniem. Część opisowa powinna w szczególności 
uwzględniać specyfikę i lokalne potrzeby jednostki 
oraz lokalne uwarunkowania demograficzne i ekono-
miczne w perspektywie do roku 2035. Wiąże się to 
z analizą przede wszystkim: 

 a)  stanu technicznego budynków i lokali mieszkal-
nych, 

 b)  kosztów utrzymania lub budowy nowych środków 
trwałych, 

 c)  struktury wiekowej pracowników. 
2)  Wykaz budynków stanowiących siedziby jednostek 

i lokali mieszkalnych objętych Programem, zgodnie 
ze wzorem nr 1, znajdującym się w załącznikach ta-
belarycznych do Wytycznych. 

3)  Wykaz lokali sprzedanych w latach 2008-2017, zgod-
nie ze wzorem nr 2, znajdującym się w załącznikach 
tabelarycznych do Wytycznych. 

4)  Wykaz lokali niezbędnych, zgodnie ze wzorem nr 3, 
znajdującym się w załącznikach tabelarycznych do 
Wytycznych. 

5)  Wykaz lokali zbędnych, zgodnie ze wzorem nr 4, 
znajdującym się w załącznikach tabelarycznych do 
Wytycznych. 

6)  Wykaz lokali pozostałych niezbędnych z uzasadnie-
niem zakwalifikowania lokali do tej kategorii, zgod-
nie ze wzorem nr 5, znajdującym się w załącznikach 
tabelarycznych do Wytycznych. 

7)  Wykaz pustostanów z planem ich zagospodarowania, 
zgodnie ze wzorem nr 6, znajdującym się w załączni-
kach tabelarycznych do Wytycznych. 

8)  Wykaz lokali trudnozbywalnych z uzasadnieniem za-
kwalifikowania ich do tej kategorii, zgodnie ze wzo-
rem nr 7, znajdującym się w załącznikach tabelarycz-
nych do Wytycznych. 

9)  Wykaz lokali przewidzianych do zmiany przeznacze-
nia z uzasadnieniem, zgodnie ze wzorem nr 8, znajdu-
jącym się w załącznikach tabelarycznych do Wytycz-
nych. 

10) Plany inwestycyjne i remontowe w lokalach niezbęd-
nych, kancelariach oraz biurowcach, istniejących 
i planowanych do realizacji. Plany muszą uwzględ-
niać budynki i lokale, objęte lub zakładane do objęcia 
projektem „Termomodernizacja budynków PGL LP 
(łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)” oraz 
budowane w związku z projektem „Polskie Domy 
Drewniane – mieszkaj w zgodzie z Naturą”. 

11)  Inne lokalne uwarunkowania zasad gospodarki zaso-
bami mieszkaniowymi. 

 
§ 5 

 
1.  Tworząc koncepcję funkcjonowania nadleśnictwa 

w zakresie infrastruktury lokalowej, należy założyć, 
że podstawowym modelem funkcjonowania leśnictw 
są kancelarie leśniczego (pomieszczenia biurowe le-
śnictw) wraz z mieszkaniem leśniczego, zwane dalej 
leśniczówką. Podstawą wyboru koncepcji przez wła-
ściwych kierowników jednostek przy tworzeniu Pro-
gramu powinna być identyfikacja indywidualnych po-
trzeb jednostki. 
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2.  Wybór leśniczówki jako optymalnego rozwiązania 
powinien uwzględniać: 

 a)  strategiczne położenie wobec szlaków wywozo-
wych i kompleksów leśnych; 

 b) wartość rynkową; 
 c)  wykorzystywanie w innych rodzajach działalno-

ści np.: gospodarce łowieckiej, rybackiej; 
 d) wartość historyczną lub edukacyjną; 
 e) ułatwienie dostępności dla interesantów; 
 f) lokalną specyfikę struktury rynku mieszkaniowego. 
3.  Dopuszcza się funkcjonowanie innych modeli kan-

celarii leśniczego. Ze względu na uwarunkowania 
lokalne i regionalne, można poprzestać na zapew-
nieniu leśniczym tylko kancelarii, a tym samym od-
stąpić od utrzymywania liczby leśniczówek równej 
liczbie leśnictw. 

4.  Przez inne modele funkcjonowania kancelarii leśni-
czego, rozumie się możliwość budowy samodziel-
nych kancelarii leśnictwa z zachowaniem standar-
dów określonych zarządzeniem nr 79 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 listopada 
2015 r. W uzasadnionych okolicznościach dopusz-
czalnym rozwiązaniem jest zapewnienie pomiesz-
czenia biurowego w innych budynkach (niebędących 
w zarządzie Lasów Państwowych), na zasadzie udo-
stępnienia go przez podmiot obcy (np. w urzędach 
gminy, itp.). Mając na uwadze właściwe kształtowa-
nie wizerunku Lasów Państwowych, nie dopuszcza 
się lokowania pomieszczeń biurowych w obiektach 
typu kontener. 

5.  W przypadku wyboru budowy samodzielnej kan-
celarii możliwym rozwiązaniem jest połączenie 
kancelarii dwóch, maksymalnie trzech leśnictw ze 
wspólnymi pomieszczeniami socjalnymi dla pra-
cowników i klientów, pozwalające na racjonalizację 
kosztów przy jednoczesnym zachowaniu określone-
go standardu. Planowana lokalizacja takiej kancela-
rii powinna uwzględniać między innymi: położenie 
względem leśnictw, dla których jest przeznaczona, 
własność gruntu oraz dogodną dostępność dla każ-
dego z leśniczych oraz interesantów. 

6.  W przypadku leśniczówek, w których kancelaria 
nie spełnia wymagań określonych zarządzeniem nr 
79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z dnia 3 listopada 2015 r., należy niezwłocznie pod-
jąć niezbędne działania dostosowujące wymienione 
obiekty do wymaganego standardu np. poprzez prze-
budowę istniejącego obiektu, budowę samodzielnej 
kancelarii leśniczego, bądź też budowę nowej leśni-
czówki. 
 

§ 6 
 
Umieszczenie zbędnych mieszkań w wykazie, o któ-

rym mowa w § 4 ust. 5, z oznaczonym rokiem plano-

wanej sprzedaży, nie jest równoznaczne z przygotowa-
niem do sprzedaży, lecz informuje o spełnieniu prze-
słanki prawnej, o której mowa w rozporządzeniu Mi-
nistra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. Wykaz 
ten jest dokumentem wewnętrznym, którego w żaden 
sposób nie można utożsamiać z wykazem, o którym 
mowa w art. 40a ust. 8 ustawy o lasach, podlegającym 
zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych i publikowanym w Biuletynie Informa-
cyjnym Lasów Państwowych oraz w prasie. 

 
§ 7 

 
1.  W przypadku lokalu zajmowanego przez pracow-

nika uprawnionego do mieszkania bezpłatnego, po-
łożonego w budynku wielorodzinnym, pełniącego 
wyłącznie funkcje mieszkalne, w złym stanie tech-
nicznym lub niewłaściwej lokalizacji, dopuszcza się 
zakwalifikowanie go do lokali zbędnych, jako speł-
niającego kryteria wymienione w § 7 rozporządze-
nia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 
r. Przedmiotowa kwalifikacja lokalu oznacza jego 
stan docelowy, pozwalający m. in. na ograniczenie 
inwestycji i remontów. 

2.  Regulacja o której mowa w ust. 1 nie dotyczy lokalu 
zajmowanego przez pracownika uprawnionego do 
lokalu bezpłatnego, którego rozchód przewidziany 
jest po okresie objętym Programem. 
 

§ 8 
 

1.  Kierownicy jednostek organizacyjnych składają do 
zatwierdzenia opracowany Program Gospodarowa-
nia Zasobami Lokalowymi w terminie 3 miesięcy od 
dnia wejścia w życie niniejszych Wytycznych. 

2.  Opracowanie Programu powinno być dokonane 
przy współuczestnictwie przedstawicieli organizacji 
związkowych działających w danej jednostce. 

3.  W przypadku braku współpracy przedstawicieli or-
ganizacji związkowych przy opracowaniu Progra-
mu lub pojawienia się odrębnych stanowisk stron, 
kierownik jednostki organizacyjnej przedkłada Pro-
gram do zaopiniowania organizacjom związkowym 
działającym w danej jednostce. Organizacje związ-
kowe zobowiązane są do złożenia pisemnej opinii 
w terminie 7 dni od daty otrzymania Programu. 

4.  Po otrzymaniu opinii lub po bezskutecznym upły-
wie terminu, o którym mowa w ust. 2, kierownik 
jednostki organizacyjnej przedkłada Program wraz 
z opinią lub informacją o jej braku kierownikowi 
jednostki nadrzędnej. 

5.  Kierownik jednostki nadrzędnej w terminie 3 mie-
sięcy zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia Progra-
mu, ze wskazaniem przyczyn odmowy i terminem 
opracowania zmiany Programu. 
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6.  Zmiany w zatwierdzonym Programie wymagają prze-
prowadzenia ponownego postępowania, o którym 
mowa w ust. 2-5. 

7.  Do wiadomości pracowników i najemców w danej 
jednostce podaje się wykazy o których mowa w § 4 
ust. 4-6. 
 

§ 9 
 
Obowiązujące Polityki mieszkaniowe opracowane 

na podstawie Zarządzenia nr 48 Dyrektora Generalne-
go Lasów Państwowych z dnia 19 czerwca 2015 r. (zn. 
OF.011.4.2015.PM) przestają obowiązywać z dniem za-
twierdzenia, o którym mowa w § 8 ust. 5. 

 
Załączniki tabelaryczne – wzory 1-8 

Załączniki tabelaryczne – wzory 1-8 
 
Wykaz budynków stanowiących siedziby jednostek i lokali mieszkalnych objętych Programem Gospodarowania Zasobami Lokalowymi (wzór nr 1); 

Lp. Rodzaj 
inwentarza 

Nr 
inwentarza 
nadrzędny 

Nr inwentarza 
pod nr 

nadrzędnym 
(M11, M20) 

Adres administracyjny 
Adres leśny 

(Obręb, oddział, 
pododdział) 

Data 
nabycia 

Wartość 
księgowa 

netto 
(inwentarza 

nadrzędnego) 

Uwagi* 

1         
2         
3         
4         
5         

*Oznaczyć właściwą siedzibę jednostki 
 
Budynki i lokale mieszkalne sprzedane w latach 2008 – 2017 (wzór nr 2), 

Lp. 
Struktura sprzedaży lokali 
mieszkalnych w oparciu  

o Ustawę o lasach 

Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w latach 2008 – 2017 
Razem 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 

art. 
40a 

Najemca – zastępca 
nadleśniczego            

2 Najemca – główny księgowy            

3 Najemca – inżynier nadzoru            

4 Najemca – podleśniczy            

5 Najemca – strażnik leśny            

6 Najemca – pracownik 
nadleśnictwa       

  
 

 
 

7 Najemca – były pracownik lub 
osoba bliska            

8 Najemca – osoba obca            

9 Pustostany – pracownicy i byli 
pracownicy LP       

  
 

  

10 Lokale przekazane gminie            

11 art. 
38 Pozostali nabywcy            

12   Likwidacja            

Ogółem:            

8 

Wykaz budynków i lokali niezbędnych* (wzór nr 3), 

Lp. Nr inwentarza Rodzaj 
inwentarza Adres administracyjny 

Kod rezerwacji 

uwagi Nadleśniczówka  Mieszkanie 
Leśniczego Pozostałe 

1011 1012 1020 

1        

2        

3        

4        

5        

Razem:     
*Oznaczyć znakiem „x” właściwą kolumnę. 

 
 
 
 

Wykaz budynków i lokali zbędnych* (wzór nr 4), 

Lp. Nr 
inwentarza 

Rodzaj 
inwentarza Adres administracyjny 

Kod rezerwacji* 

uwagi sprzedaż likwidacja przekazanie trudnozbywalne 

1040 1080 1050 1041 
1         

2         

3         

4         

5         
*Oznaczyć rokiem planowanego rozchodu właściwą kolumnę.  
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8 

Wykaz budynków i lokali niezbędnych* (wzór nr 3), 

Lp. Nr inwentarza Rodzaj 
inwentarza Adres administracyjny 

Kod rezerwacji 

uwagi Nadleśniczówka  Mieszkanie 
Leśniczego Pozostałe 

1011 1012 1020 

1        

2        

3        

4        

5        

Razem:     
*Oznaczyć znakiem „x” właściwą kolumnę. 

 
 
 
 

Wykaz budynków i lokali zbędnych* (wzór nr 4), 

Lp. Nr 
inwentarza 

Rodzaj 
inwentarza Adres administracyjny 

Kod rezerwacji* 

uwagi sprzedaż likwidacja przekazanie trudnozbywalne 

1040 1080 1050 1041 
1         

2         

3         

4         

5         
*Oznaczyć rokiem planowanego rozchodu właściwą kolumnę.  

 
 
 
 
 
 

9 

Wykaz lokali pozostałych niezbędnych z uzasadnieniem zakwalifikowania lokali do tej kategorii* (wzór nr 5), 

Lp. Nr 
inwentarza 

Rodzaj 
inwentarza Adres administracyjny Uwagi – kod rezerwacji 1020 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
* Uzasadnienie należy umieścić w kolumnie Uwagi. 
 
 
 
 
 
Wykaz budynków i lokali mieszkalnych będących pustostanami z planem ich zagospodarowania* (wzór nr 6),  

Lp. Nr 
inwentarza 

Rodzaj 
inwentarza Adres administracyjny 

Dodatkowy 
kod 

rezerwacji 
poza 1030 

Rok Uwagi 

1       

2       

3       

4       

5       
*Plan zagospodarowania należy umieścić w kolumnie Uwagi, termin realizacji umieścić w kolumnie Rok. 
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Wykaz lokali pozostałych niezbędnych z uzasadnieniem zakwalifikowania lokali do tej kategorii* (wzór nr 5), 

Lp. Nr 
inwentarza 

Rodzaj 
inwentarza Adres administracyjny Uwagi – kod rezerwacji 1020 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
* Uzasadnienie należy umieścić w kolumnie Uwagi. 
 
 
 
 
 
Wykaz budynków i lokali mieszkalnych będących pustostanami z planem ich zagospodarowania* (wzór nr 6),  

Lp. Nr 
inwentarza 

Rodzaj 
inwentarza Adres administracyjny 

Dodatkowy 
kod 

rezerwacji 
poza 1030 

Rok Uwagi 

1       

2       

3       

4       

5       
*Plan zagospodarowania należy umieścić w kolumnie Uwagi, termin realizacji umieścić w kolumnie Rok. 
 
 
 
 
 
 
 

10 

8. Wykaz lokali trudnozbywalnych z uzasadnieniem zakwalifikowania ich do tej kategorii* (wzór nr 7), 

Lp. Nr 
inwentarza 

Rodzaj 
inwentarza Adres administracyjny Uwagi – kod rezerwacji 1041 

1     
2     
3     
4     
5     

* Uzasadnienie należy umieścić w kolumnie Uwagi. 
 
 
 
 
 
Wykaz budynków i lokali przewidzianych do zmiany przeznaczenia z uzasadnieniem* (wzór nr 8), 

Lp. Nr 
inwentarza 

Rodzaj 
inwentarza Adres administracyjny Zmiana 

przeznaczenia Uwagi – kod rezerwacji 1060 

1      

2      

3      

4      

5      
*Oznaczyć rokiem planowanej zmiany przeznaczenia właściwą kolumnę. Uzasadnienie należy umieścić w kolumnie Uwagi. 
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8. Wykaz lokali trudnozbywalnych z uzasadnieniem zakwalifikowania ich do tej kategorii* (wzór nr 7), 

Lp. Nr 
inwentarza 

Rodzaj 
inwentarza Adres administracyjny Uwagi – kod rezerwacji 1041 

1     
2     
3     
4     
5     

* Uzasadnienie należy umieścić w kolumnie Uwagi. 
 
 
 
 
 
Wykaz budynków i lokali przewidzianych do zmiany przeznaczenia z uzasadnieniem* (wzór nr 8), 

Lp. Nr 
inwentarza 

Rodzaj 
inwentarza Adres administracyjny Zmiana 

przeznaczenia Uwagi – kod rezerwacji 1060 

1      

2      

3      

4      

5      
*Oznaczyć rokiem planowanej zmiany przeznaczenia właściwą kolumnę. Uzasadnienie należy umieścić w kolumnie Uwagi. 
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Po konsultacjach z członkami ZLP w RP dokonali-
śmy oceny wytycznych i przekazaliśmy do nich uwagi:

 Warszawa, 24.05.2018 r. 
Zn. spr. ZLP-01.80.2018 

 
Pan 
Andrzej Konieczny 
Dyrektor Generalny 
Lasów Państwowych 

 
Szanowny Panie Dyrektorze, 
W nawiązaniu do pisma z 25 kwietnia 2018 roku znak 

sprawy: OB.160.1.2018 przedstawiam uwagi członków 
Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej 
do „Wytycznych do opracowania Programu Gospodarowa-
nia Zasobami Lokalowymi w jednostkach organizacyjnych 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”: 
1.  „Wytyczne” nie przewidują sytuacji, gdy leśniczy 

mieszka we własnym domu (zjawisko coraz bardziej 
powszechne wobec braku systemowych rozwiązań 
potrzeb mieszkaniowych leśniczego i nadleśniczego 
opuszczających użyczony lokal niezbędny) i tam może 
być zlokalizowana kancelaria leśniczego. W paragrafie 5 
pkt. 4 wprawdzie dopuszcza się lokalizowanie kancelarii 
w obiektach obcych, ale jako przykład wskazuje się „np. 
w urzędzie gminy”. Jest to przykład z gruntu niewłaści-
wy, ponieważ praktyka wskazuje, że leśniczy korzysta 
z kancelarii o różnych porach dnia i nocy, a urząd gminy 
jest dostępny tylko w określonych godzinach. Dopusz-
czenie lokalizacji kancelarii we własnym budynku, czy 
mieszkaniu leśniczego i precyzyjne określenie zasad 
ich utrzymania w oparciu o już istniejące przepisy do-
tyczące pomieszczeń kancelaryjnych leśnictw pozwolą 
na racjonalne gospodarowanie nieruchomościami w LP 
i zmniejszenie ilości lokali niezbędnych. 

2.  „Wytyczne” przedstawiają jako główną koncepcję tra-
dycyjną leśniczówkę: kancelarię położoną w jednym 
budynku z mieszkaniem leśniczego (§ 5). Jednakże 
w ust. 3 tego paragrafu dopuszcza się inny model funk-
cjonowania kancelarii leśniczego – samą kancelarię - 
bez lokalu mieszkalnego. Takie rozwiązanie w naszym 
przekonaniu powinno być podstawowym założeniem, 
bo zostało sprawdzone w praktyce i doskonale funk-
cjonuje, choć naturalnie są w naszym kraju specyficzne 
leśnictwa ( np. tereny słabo zaludnione), gdzie muszą 
sporadycznie pozostać tradycyjne leśniczówki. Oddzie-
lenie funkcji mieszkalnej i biurowej jest jak najbardziej 
zasadne i ekonomicznie uzasadnione 
 oraz doskonale koresponduje z koncepcją Polskich Do-
mów Drewnianych. Ustawa o lasach powstała w czasie, 
gdy pojęcie własności było słabo sprecyzowane, a LP 
posiadały ogromny zasób lokalowy. Obecnie, wobec 
skali dotąd sprzedanych nieruchomości oraz wobec 
rosnących kosztów utrzymania mieszkań kwalifiko-
wanych jako niezbędne dla LP wydaje się oczywiste 
dążenie do docelowego pozostawienia w zasobach LP 

praktycznie tylko lokali biurowych. Ponadto, przy już 
odbywającej się i czekającej niebawem LP największej 
fluktuacji pracowników LP związanej z odejściami na 
emerytury, oczywistym wydaje się, że potencjalnymi 
sukcesorami leśniczych będą podleśniczowie. Należy 
wziąć pod uwagę to, że na dzień dzisiejszy podleśniczo-
wie w większości zamieszkują we własnych domach 
i mieszkaniach, a do funkcjonowania jako leśniczowie 
potrzebują jedynie biura leśnictwa (samodzielnej kan-
celarii). 
 Koszty utrzymania tradycyjnych leśniczówek są także 
rosnącymi kosztami leśniczych i ich rodzin: podatki od 
nieruchomości, podatek dochodowy od wartości czyn-
szu, zwiększony przychód skutkujący podniesieniem 
progu podatkowego, a efekcie zmniejszony dochód, 
dopłaty do ryczałtów za energię elektryczną zużywa-
ną w kancelariach itd. Samodzielna kancelaria, którą 
w pełni utrzymuje nadleśnictwo jest w naszej ocenie 
racjonalnym rozwiązaniem. Pozwoli ono na przekwa-
lifikowanie wielu dotąd niezbędnych lokali do kategorii 
lokali zbędnych i w ekonomicznie oraz społecznie uza-
sadnionym efekcie przyniesie wymierne oszczędności. 

3.  W paragrafie 2 pkt 4 „Wytycznych” jest przypadek po-
zostawienia lokalu mieszkalnego w grupie „lokal po-
zostały niezbędny” ze względu na „znaczną wartość 
księgową” – kto, jakim aktem prawnym i na podstawie 
czego zdefiniuje „znaczną wartość księgową”? Skoro 
już wiele lat temu umownie przyjęto jako graniczną 
wartość księgową lokali kwalifikowanych do sprzedaży 
kwotę 100 tys. zł, to z pewnością należy ją obecnie pod-
nieść, ale według jakiego kryterium? Podobnie bardzo 
mało precyzyjne jest odniesienie do „dużej wartości hi-
storycznej czy edukacyjnej”. „Wytyczne” powinny być 
jednoznaczne i precyzyjne. 

4.  Paragraf 6 ”Wytycznych” spowoduje ogromny dys-
komfort użytkowników i  najemców, tym bardziej, że są 
wśród nich takie osoby, które w ciągu najbliższych mie-
sięcy i lat przechodzą na emeryturę. Przepracowali w LP 
całe swoje życie zawodowe, mieszkali w zajmowanych 
obecnie lokalach przez długie lata w oparciu o inne 
umowy i inny stan prawny, najczęściej inwestowali w te 
lokale wiele swoich prywatnych pieniędzy, własnej pra-
cy i opiekowali się nimi jak własnymi. Z tego zapisu 
wynika, że zakwalifikowanie lokalu jako zbędnego nie 
oznacza rozpoczęcia procedury sprzedaży, natomiast 
uniemożliwia wszelkie nakłady na jego utrzymanie i re-
mont. Potwierdzają to także zapisy kolejnego paragrafu. 

5.  Zapisy paragrafu 7, szczególnie pkt 2 są mało precyzyj-
ne i w efekcie niezrozumiałe. Należy je sformułować 
inaczej, aby były zrozumiałe i jednoznaczne. 

6.  W paragrafie 8 pkt 3 należy zmienić termin dostarczenia 
opinii z 7 na 30 dni z uwagi na „kolegialność” organi-
zacji związkowej wydającej opinię oraz rozproszenie 
pracowników- jej członków na terenie nadleśnictwa. 

   Z poważaniem, 
 Jarosław Szałata
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Posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej

W  dniach 23-24 kwietnia br. w  Ośrodku Kultury Leśnej w  Gołuchowie odbyły się obrady Rady 
Krajowej Związku Leśników Polskich w  Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór miejsca spotkania to 
nie przypadek, ponieważ to właśnie na terenie OKL Gołuchów 5 października br. odbędzie się 
uroczysta akademia wieńcząca obchody 100 – lecia ZLP w RP. Scenariusz i założenia tej uroczystości 
były głównym tematem obrad. Uroczystość jubileuszowa została objęta Patronatem Narodowym 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników 
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej otworzył 
Przewodniczący Jarosław Szałata. Powitał wszyst-
kich członków RK, Krajowej Komisji Rewizyjnej 
oraz zaproszonego gościa – Benedykta Roźmiarka. 
W zasadzie nie gość, lecz gospodarz – Dyrektor 
Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie Benedykt 
Roźmiarek przedstawił pokrótce historię OKL, 
a następnie zaprezentował obiekt podczas krótkiego 
spaceru. Członkowie RK obejrzeli dokładnie miej-
sce, gdzie odbędzie się uroczysta akademia z okazji 
Jubileuszu 100 – lecia ZLP w RP pod Patronatem 
Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodle-
głości. Trudno o bardziej godne miejsce niż Gołu-
chów na takie wydarzenie. Po obejrzeniu obiektu 
i ustaleniu wielu spraw organizacyjnych członko-
wie Rady Krajowej wrócili na salę obrad.

Po pożegnaniu gościa Jarosław Szałata omówił 
szczegóły obchodów, przedstawił scenariusz akade-
mii, zaproponował jej przebieg, oprawę artystyczną, 
medialną oraz wstępną listę gości. Po konstruktyw-
nej dyskusji Rada Krajowa podjęła szereg ważnych 
decyzji związanych z przygotowaniem i finansowa-
niem jubileuszu.

Następnie Przewodniczący ZLP w RP przedsta-
wił przebieg spotkania z Dyrektorem Generalnym 
Lasów Państwowych Andrzejem Koniecznym, któ-
re odbyło się 19 kwietnia br. Przekazał informacje 
m.in. na temat nagrody kwartalnej, kilometrówki, 
zarządzeń DG na temat mieszkań LP i czynszów, 
dalszych losów projektu Polskie Domy Drewniane.

Poddał pod głosowanie uchwały zatwierdzające 
bilans związku oraz uchwały dotyczące m.in. zmian 
personalnych w Radzie Krajowej. Po zjeździe spra-
wozdawczym, który został przekształcony w zjazd 
sprawozdawczo – wyborczy w Okręgu Białostoc-
kim, dotychczasowego Przewodniczącego tego 
regionu Henryka Chabowskiego w Prezydium za-

stąpił Marek Masłowski, a nowym członkiem RK 
został Ireneusz Sokołowski, który zastąpił Adama 
Roczniaka.

Członkowie RK dyskutowali o wielu istotnych dla 
leśników sprawach i przedstawiali problemy z róż-
nych regionów kraju. Jarosław Szałata przekazał 
także informacje na temat funkcjonowania  Ośrod-
ka Wypoczynkowego Jantar pod kierownictwem 

Od lewej: Paweł Kania – Wiceprzewodniczący ZLP w RP, Przewod-
niczący ZLP w RP Regionu Środkowopolskiego w Łodzi, Jarosław 
Szałata – Przewodniczący ZLP w RP, Marek Cholewa – Wiceprze-
wodniczący ZLP w RP, Przewodniczący ZLP w RP Regionu Górno-
śląskiego w Katowicach

Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP i Benedykt Roźmiarek 
– Dyrektor OKL w Gołuchowie

9



nowego zarządu i zachęcał członków Związku 
Leśników Polskich w RP do wypoczynku właśnie 
w Jantarze.  W imieniu prezesa Krzysztofa Szturo 
poinformował o prowadzonym naborze pracowni-
ków na zbliżający się sezon letni. Zarząd poszuku-
je pracowników obsługi ośrodka na czas od maja 
do października, gwarantując zakwaterowanie nad 
morzem, wyżywienie i godziwe zarobki.

Na zakończenie pierwszego dnia posiedzenia 
Grzegorz Cekus (Region Górnośląski) szczegóło-
wo przedstawił zmiany, które zostały wprowadzone 

w Sanatorium Leśnik – Drzewiarz w Krynicy Zdro-
ju. Przybliżył również plany renowacji i dalszego 
rozwoju dynamicznie rozwijającego się Sanato-
rium.

Drugiego dnia obrad Jarosław Szałata opowie-
dział o niedawno zakończonych Międzynarodo-
wych Szachowych Mistrzostwach Polski Leśników 
o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników 
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły 
się w dniach 11-14 kwietnia br. w Orzechowie Mor-
skim. Przekazał pamiątkową plakietkę Bronisławo-

Marek Masłowski – Przewodniczący ZLP w RP Okręgu Białostoc-
kiego

Sala obrad

Ireneusz Sokołowski – członek Rady Krajowej z Okręgu Białostoc-
kiego
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wi Sasinowi – Honorowemu Przewodniczącemu 
ZLP w RP, który niestety nie mógł uczestniczyć 
w Mistrzostwach.

Następnie Paweł Kania – Przewodniczący ZLP 
w RP Regionu Środkowopolskiego w Łodzi, przed-
stawił plan i postępy w przygotowaniach do Jubi-
leuszowego XXX Ogólnopolskiego Rajdu Leśni-
ków „Na pokładzie przygody”, który odbędzie się 
w dniach 30 sierpnia – 1 września 2018 r. na terenie 
RDLP w Łodzi.

Zaproszenie do udziału w  obradach przyjął Pan 
Tomasz Markiewicz – Dyrektor Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Poznaniu. Przedstawił 
członkom RK specyfikę pracy w wielkopolskich 
lasach. Poruszył tematy związane z rynkiem usług 
leśnych, sytuacją na rynku pracy leśników, zmia-
nami w prawie łowieckim oraz klęską żywiołową, 
która w zeszłym roku  dotknęła również podległe 
mu tereny. Omówił nowatorskie rozwiązania, które 
zastosował w RDLP w Poznaniu dotyczące m.in. 
odbiórki i sprzedaży drewna. Omówił wydawanie 
drewna odbiorcom za pomocą protokołów przeka-
zania drewna oraz stosowaną na objętych klęską te-
renach metodę odbiórki dużych stosów z użyciem 
urządzeń fotometrycznych. Dzierżawa urządzenia 
sporo kosztuje, ale jest to metoda bardzo dokład-
na i w istotny sposób odciążająca pracowników 
terenowych, bo kilkaset m3 drewna można odebrać 

i skierować do magazynu leśnictwa w kilka minut. 
Po skończonej prelekcji dyrektor Markiewicz chęt-
nie rozmawiał i dyskutował z członkami ZLP w RP.

Kolejnymi gośćmi tego dnia byli Wojciech Ku-
riata – dyrektor wrocławskiego oddziału firmy Al-
lianz oraz Pan Arkadiusz Przybyszewski z zarządu 
Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego. 
Omówili możliwości stworzenie pakietu ubez-
pieczenia OC dla leśników oraz objęcia ich dzia-
łań ochroną prawną. Utworzono Zespół do spraw 
ubezpieczeń w składzie Zbigniew Czeryba (Region 
Dolnośląskie we Wrocławiu), Marcin Kowalski 
(Region Szczecinecki) i Mirosław Pierko (Region 
Pilski), który będzie ściśle współpracował z przed-
stawicielami firmy Allianz w celu przygotowania 
oferty pakietu OC dostosowanego do potrzeb oraz 
specyfiki pracy leśników.

Rada Krajowa zajęła się także wnioskami o po-
moc w  sytuacjach kryzysowych dla członków ZLP 
w RP oraz podjęła decyzję o dofinansowaniu re-
prezentacji uczniów szkół leśnych uczestniczącą 
w Mistrzostwach Europy w Biegu na Orientację.

Po zakończonych obradach Janusz Ruda – Prze-
wodniczący ZLP w RP Regionu Wielkopolskiego 
podjął się roli przewodnika i oprowadził grupę 
chętnych po malowniczym terenie Ośrodka Kultu-
ry Leśnej.

Lena Kacperczyk

Od lewej: Tomasz Markiewicz – Dyrektor RDLP w Poznaniu, Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP, Marek Cholewa – Wiceprze-
wodniczący ZLP w RP, Przewodniczący ZLP w RP Regionu Górnośląskiego w Katowicach
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Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Gdańskiego
23 kwietnia 2018 roku w siedzibie RDLP Gdańsk odbył się Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu 
Gdańskiego. 

W Zjeździe wzięło udział 36 delegatów oraz Dyrek-
tor RDLP w Gdańsku Bartłomiej Obajtek.

Zjazd rozpoczął Przewodniczący ZLP w RP Regionu 
Gdańskiego Dariusz Kowalewski, witając Pana Dyrek-
tora i Delegatów. 

Obrady zostały poprowadzone wg przyjętego po-
rządku zebrania.

Na samym początku z okazji przejścia na zasłużoną 
emeryturę złożono podziękowania dla Przewodniczące-
go (w latach 1996–2011) ZLP w RP Regionu Gdańskie-
go Krzysztofa Jankowskiego. 

Następnie w roku 100-lecia istnienia ZLP w RP naj-
bardziej zasłużonym członkom Związku zostały wrę-
czone odznaki ,,Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Wśród odznaczonych byli:
I.  Złota odznaka Związku ,,Zasłużony dla Leśników 

Polskich”.
 1. Kazimierz Kowalewski – Nadleśnictwo Kaliska;
 2. Władysław Myszke – Nadleśnictwo Cewice;
 3. Paweł Bukowski – Nadleśnictwo Kolbudy.
II.  Srebrna odznaka Związku ,,Zasłużony dla Leśników 

Polskich”.
 1. Edyta Gryckiewicz – Nadleśnictwo Lębork;
I.  Brązowa odznaka Związku ,,Zasłużony dla Leśników 

Polskich”.
 1. Malwina Remiasz – ZPD LP w Lęborku;
 2. Ewa Domert – Nadleśnictwo Kaliska;
 3. Zbigniew Klawikowski – Nadleśnictwo Gdańsk;
 4. Tadeusz Duliński – ZPD LP w Lęborku. 

Po wręczeniu odznaczeń Przewodniczący Dariusz 
Kowalewski złożył sprawozdanie z działalności Rady 
Regionu. Informacje z działalności finansowej przeka-
zał Skarbnik Regionu Mirosław Caban, natomiast spra-
wozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej przedstawił jej 
Przewodniczący Mariusz Pałys, po której w drodze gło-
sowania Delegaci udzielili absolutorium za miniony rok, 
dając tym samym mandat do dalszego działania obecnej 
Radzie. 

Po wystąpieniu przybyłych Gości nastąpiła dyskusja 
i przyjęcie wniosków oraz proponowanych uchwał. Na-
stępnie Przewodniczący Dariusz Kowalewski zakończył 
zebranie życząc dalszej owocnej współpracy.

  Dariusz Kowalewski 
                      Przewodniczący ZLP w RP RG

Srebrna odznaka

Delegaci na Zjazd

Złote odznaki

Brązowe odznaki
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Prezydium Zjazdu- od prawej Gerard Sulej, Paweł Kania, Andrzej 
Borkowski, Mirosław Choroś

Nadzwyczajny Sprawozdawczo-Wyborczy 
Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich 

w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego
20 kwietnia 2018 roku odbył się w  Olsztynie Nadzwyczajny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd 
Delegatów Związku Leśników Polskich w  Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego. 
Obecnych na Zjeździe było 83 spośród 100 wybranych delegatów reprezentujących ponad 700 
członków naszego Związku.

Po wprowadzeniu Sztandaru Regionu kol. Andrzej 
Borkowski – Przewodniczący Regionu dokonał otwar-
cia Zjazdu. Przywitał przybyłego na obrady wice Prze-
wodniczącego Rady Krajowej ZLP w RP kol. Pawła Ka-
nię. Przywitał również wszystkie delegatki i delegatów 
na Zjazd.

Dokonano wyboru przewodniczącego Zjazdu. Został 
nim kolega Mirosław Choroś.

Głos zabrał gość Zjazdu kol. P. Kania. Poinformo-
wał zebranych o tematach jakimi ostatnio zajmuje się 
Związek. Na zakończenie jako Przewodniczący Regionu 
Środkowopolskiego w Łodzi, gospodarz jubileuszowego 
XXX Rajdu Leśnika zaprosił do udziału w tej imprezie.

Zjazd wybrał Komisję Skrutacyjno-Wyborczą, któ-
ra stwierdziła prawomocność Zjazdu. Po przyjęciu po-
rządku dziennego i regulaminu obrad wybrano Komisję 
Uchwał i Wniosków. Przystąpiono do realizacji kolej-
nych punków porządku dziennego.

Sprawozdanie Rady Regionu złożył Przewodniczący 
Regionu kol. A. Borkowski. Rada Regionu poinformo-
wała Zjazd o swoich działaniach w okresie sprawozdaw-
czym, o wykonaniu preliminarza budżetowego za rok 
2017 oraz o planach na rok 2018. Przedstawiono reali-
zację uchwał z poprzedniego Zjazdu Regionu. Koledzy 
Mirosław Choroś – członek Rady Krajowej i Andrzej 
Borkowski – członek Prezydium Rady Krajowej złożyli 
sprawozdania ze swojego działania w Radzie Krajowej 
i jej Prezydium.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Regionu za mi-
niony okres przedstawił Przewodniczący, kol. Bogdan 
Cybulski. Sprawozdanie zakończył zgłoszeniem wnio-
sku o udzielenie absolutorium dla Rady Regionu.

Delegaci uznali sprawozdania za wyczerpujące i nie 
zgłosili żadnych uwag. Postawiony przez Komisję Re-
wizyjną wniosek o udzielenie absolutorium dla Rady 
Regionu został przyjęty jednogłośnie.

Po przerwie Przewodniczący Zjazdu przywitał przy-
byłych na obrady gości w osobach: Posła na Sejm RP 
Pana Janusza Cichonia, Posła na Sejm RP Pana Andrze-
ja Maciejewskiego i Dyrektora RDLP w Olsztynie Pana 
Mariusza Orzechowskiego.

W obecności gości dokonano wręczenia przyzna-
nych odznaczeń  związkowych dla delegatów na Zjazd 
Regionu.  Były to 3 Srebrne i 8 Brązowych Odznak „Za-
służony dla Leśników Polskich”.

Srebrne Odznaki „Zasłużony dla Leśników Pol-
skich” otrzymali:
1. Agnieszka Dudzińska – st. księgowa z  N-ctwa Wip-

sowo
2. Danuta Gonczarenko – sekretarka z N-ctwa Wipsowo
3. Mariusz Stasiak – leśniczy z N-ctwa Lidzbark.

Brązowe Odznaki  „Zasłużony dla Leśników Pol-
skich” otrzymali:
1. Wojciech Krajewski – podleśniczy z  N-ctwa Iława
2. Arkadiusz Kucharzewski – leśniczy z N-ctwa Miłom-

łyn

Odznaczeni Srebrną Odznaką Zasłużony dla Leśników Polskich
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3. Piotr Mróz – podleśniczy z N-ctwa Nidzica
4. Robert Ołtuszewski – st. specjalista z N-ctwa Miłom-

łyn
5. Roman Nowacki – podleśniczy z N-ctwa Iława 
6. Krzysztof Pyśk – leśniczy z  N-ctwa Wielbark
7. Jerzy Sędziński – inżynier nadzoru z  N-ctwa Wiel-

bark
8. Dariusz Szepczyński – leśniczy z N-ctwa Wielbark

Dekoracji dokonał wice Przewodniczący Rady Krajo-
wej Związku kol. Paweł Kania  w towarzystwie Pana Ma-
riusza Orzechowskiego – Dyrektora RDLP w Olsztynie 
oraz Przewodniczącego Regionu Andrzeja Borkowskiego.

Następnie głos zabrali goście Zjazdu. Jako pierw-
szy wystąpił Dyrektor RDLP Pan Mariusz Orzechow-
ski . Przedstawił aktualną sytuację panującą w dyrek-
cji olsztyńskiej. Mówiąc o znowelizowanej ustawie 
Prawo łowieckie i ustanowieniu leśników jako instan-
cji odwoławczej stwierdził, że należy to odczytywać 
jako wyraz zaufania społecznego dla naszej fachowo-
ści i bezstronności. Nie widzi powodów, aby leśnicy 
rezygnowali ze społecznych funkcji pełnionych w ko-
łach łowieckich.

Poseł na Sejm RP Pan Andrzej Maciejewski określił 
nowelę ustawy Prawo łowieckie mianem bubla prawne-
go niszczącego tradycje, który należy zmienić. Stwier-
dził również, że stawki za km używania samochodów 
prywatnych do celów służbowych w jazdach tereno-
wych zasługują na wyższą wysokość od stawek za jazdy 
w mieście lub po dobrych drogach.

Poseł na Sejm RP Pan Janusz Cichoń odniósł się do 
aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej kraju a na jej 
tle do sytuacji w Lasach Państwowych. Zaapelował, aby 
w konfliktach przyrodniczych w ekologach widzieć nie 
wrogów, ale oponentów w dyskusji. Bronił zasadności 
zmian w prawie łowieckim.

W dyskusji na pytania zadawane przez delegatów na 
Zjazd odpowiadali Pan Dyrektor oraz Posłowie.

W lutym bieżącego roku Region Olsztyński prze-
kroczył liczbę 700 członków, co upoważniło do wybo-
ru kolejnego delegata na Zjazd Krajowy. W procedurze 
wyborczej zgłoszono 3 kandydatów. W wyniku głoso-
wania delegatem wybrano kolegę Bogdana Kaciubę, 
Przewodniczącego Zakładowej Organizacji w Nadle-
śnictwie Bartoszyce.

Odznaczeni Brązową Odznaką  Zasłużony dla Leśników Polskich

Głos zabiera Dyrektor RDLP w Olsztynie Mariusz Orzechowski

Odznaczeni Brązową Odznaką  Zasłużony dla Leśników Polskich

Sala obrad. Posłowie Andrzej Maciejewski,  Janusz Cichoń
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Do delegatów przemawia Zastępca Dyrektora RDLP w Toruniu 
Roman Dobrzyński, od lewej January Szajda i Jarosław Szałata

Wyróżnieni Kordelasem Leśnika Polskiego: Danuta Robak z Gniew-
kowa i Jacek Jasiński z Szubina

Po zakończeniu dyskusji, komisja Uchwał i Wnio-
sków przedłożyła Zjazdowi pod głosowanie projekty 
Uchwał i wniosków.

Zjazd  przyjął następujące Uchwały i Wnioski:

Uchwała nr 1
Delegaci Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ZLP 

w RP Regionu Olsztyńskiego zobowiązują Radę Regio-
nu ZLP w RP do podjęcia działań w celu pilnego ure-
gulowania sprawy wypłat pracownikom uprawnionym 
do korzystania z mieszkania bezpłatnego, rekompensa-
ty finansowej za rezygnację z mieszkania zamiennego 
w wypadku przejścia na emeryturę.

Uchwała nr 2
Delegaci Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ZLP 

w RP Regionu Olsztyńskiego zobowiązują Radę Regionu 
ZLP w RP do podjęcia działań w celu natychmiastowe-
go wzrostu zatrudnienia w jednostkach podstawowych 
tj. Nadleśnictwach ze szczególnym uwzględnieniem sta-
nowisk terenowych.

Uchwała nr 3
Doprowadzić do podziału odpisu z zysku na ZFŚS na 

szczeblu Regionalnej Dyrekcji proporcjonalnie do ilości 
zatrudnionych pracowników w jednostce lub w równej 
wysokości dla wszystkich jednostek, bez względu na 
osiągnięty zysk (zysk rozliczany na szczeblu Regional-
nej Dyrekcji).

Uchwała nr 4
Podjąć działania w celu wprowadzenia premiowania 

do PZUP.

Wniosek 1
Delegaci Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ZLP 

w RP Regionu Olsztyńskiego poprzez swoich przedsta-
wicieli, zwracają się z prośbą do Rady Krajowej o pod-
jęcie działań w celu wprowadzenia nowego zapisu lub 
modyfikacji zapisów np. § 17 PUZP wprowadzającego 
możliwość wypłaty ekwiwalentu „za używanie samo-
chodu prywatnego do celów służbowych”. Ekwiwalent 
ten powinien na dzień dzisiejszy rekompensować brak 
rewaloryzacji wzrostu kosztów eksploatacji samocho-
dów od roku 2007 oraz tak jak w /w §:  17 pkt.2 może 
być na bieżąco regulowany zgodnie z zapisem tego 
punktu, cyt.: „ określa go pracodawca po uzgodnieniu 
z zakładową organizacją związkową w oparciu o kalku-
lację”.

Podsumowania obrad Zjazdu dokonał przewodniczą-
cy Regionu.

Po  wyprowadzeniu  Sztandaru  zamknął obrady 
Zjazdu.

Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w RP

Regionu Olsztyńskiego
Andrzej Borkowski

Fotorelacja ze Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczego 
Regionu Pomorskiego ZLP w RP,  

który odbył się w dniach 23–24 lutego 2018 r.  
w Solcu Kujawskim
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Przewodniczący
Regionu Pomorskiego ZLP w RP 

         Krzysztof Jasieniecki

Wyróżnieni Złotym Znakiem Związku (od lewej) Miroslaw Kletkiewicz 
z Tucholi i Tadeusz Kobierowski z Żołędowa

Odznaczani (od lewej) Łukasz Lewandowski, AlinaKrzyżanowska, 
Marcin Klapczyński, Radosław Jaśkiewicz i Piotr Grabowski

Sprawozdanie Rady Regionu przedstawia January Szajda. Od lewej 
Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata i Zastępca Dyrektora 
RDLP w Toruniu Roman Dobrzyński

Odznaczani (od lewej) Marek Wesołowski, Jerzy Przybylski, Piotr 
Górecki, Jacek Włodarczyk i Jerzy Grądkowski

Odznakę Zasłużony dla Lasów Kujawsko-Pomorskich Adamowi 
Cymerysowi z Zamrzenicy wręcza Zastępca Dyrektora RDLP w 
Toruniu Roman Dobrzyński

Nowy Przewodniczący Regionu Pomorskiego Krzysztof Jasieniec-
ki, odbiera gratulacje od Przewodniczącego ZLP w RP Jarosława 
Szałaty

Głos zabiera ustępujący Przewodniczący Regionu Pomorskiego 
January Szajda
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Wykłady pt.: “Organizacja, funkcjonowanie i znaczenie 
związków zawodowych w jednostkach organizacyjnych 
PGL Lasy Państwowe na przykładzie Związku Leśników 

Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej”
W dniach 8 oraz 13 marca 2018 r. Związek Leśników Polskich w RP Regionu Pilskiego zainicjował 
i  przeprowadził po raz pierwszy w  Zespole Szkół Leśnych w  Goraju wykłady pt.: “Organizacja, 
funkcjonowanie i  znaczenie związków zawodowych w  jednostkach organizacyjnych PGL Lasy 
Państwowe na przykładzie Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.” 

Spotkanie z uczniami klas czwartych prowadzili 
Przewodniczący Regionu Pilskiego ZLP w RP Wło-
dzimierz Wojtczak oraz przewodniczący koła w Nadle-
śnictwie Okonek Mieczysław Rapta. W trakcie dwóch 
godzin lekcyjnych przy pomocy prezentacji multime-
dialnej prowadzący objaśnili słuchaczom podstawy 
prawne funkcjonowania związków zawodowych, za-
sady na jakich związki funkcjonują, po co pracowni-
kowi są związki zawodowe oraz historię, organizację 
i przykłady działalności Związku Leśników Polskich 

w Rzeczypospolitej Polskiej. Celem wykładów jest: 
Podnoszenie znaczenia pracownika, jako świado-
mego partnera w zarządzaniu i rozwoju PGL LP. 
W trakcie spotkania była możliwość zaprezentować hi-
storię ruchów związkowych w Polsce ze szczególnych 
uwzględnieniem Związku Leśników Polskich w RP jako 
ściśle branżowej, apolitycznej organizacji o najdłuższej 
tradycji w działalności na rzecz pracowników leśnictwa. 
Dyrekcja Zespołu Szkół Leśnych w Goraju, jak również 
biorący udział w spotkaniu nauczyciele i wychowawcy, 
pozytywnie ocenili formę i treść prelekcji oraz wyrazili 
zainteresowanie kontynuacją wykładów w latach przy-
szłych. Biorąc pod uwagę zauważalną niechęć młodych 
pracowników do przystępowania do organizacji związ-
kowych, co wpływa na niski stopień uzwiązkowienia 
pracowników w Polsce, wejście do szkół zawodowych 
wydaje się możliwie skuteczną formą propagowania idei 
związkowej. Popularyzacja działalności Związku Leśni-
ków Polskich w RP wśród przyszłych pracowników, jest 
ważna ponieważ siłą związku zawodowego jest jego 
liczebność, a zaangażowanie ludzi młodych daje gwa-
rancję rozwoju i kontynuacji 100 letniej działalności 
Związku.

Mieczysław Rapta
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Stypendia Rady Krajowej ZLP w RP przyznane i wręczone
Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej po raz czwarty ufundował stypendia dla 
wyróżniających się uczniów średnich szkół leśnych Ministra Środowiska. W gronie beneficjentów po 
raz drugi pojawiły się również dwie placówki: Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-
Nidzie i Zespół Szkół w Tułowicach.

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej 
Polskiej przekazał łącznie 19.500 zł, które trafiły do 30 
absolwentów 13 szkół leśnych. Warunkiem uzyskania 
stypendium było uzyskanie najlepszych wyników w na-
uce z przedmiotów zawodowych za okres czterech lat 
kształcenia. Każdy ze stypendystów otrzymał również 
pamiątkowy dyplom.

Gratulacje i dyplomy przekazali przedstawiciele ZLP 
w RP. 

Dla Marcina Majewskiego, który z ramienia Związ-
ku Leśników Polskich w RP przekazał nagrody w Tech-
nikum Leśnym w Warcinie, był to bardzo miły i senty-
mentalny akcent, kiedy jednocześnie absolwent wpisany 
w 1996 roku do Złotej Księgi TL w Warcinie mógł zło-
żyć gratulacje i życzenia swoim młodszym kolegom.

Relację z zakończenia roku szkolnego oraz informa-
cję na temat stypendiów ufundowanych przez ZLP w RP 
w Zespole Szkół Leśnych w Tułowicach można było 
obejrzeć w dniu 13 maja br. w Agrokurierze na antenie 
TVP Opole. Wydanie można zobaczyć również na stro-
nie: https://opole.tvp.pl/37189440/agrokurier-13-ma-
ja-2018 

Jarosław Szałata przemawia na apelu w TL 
w Starościnie

Dyrektor TL w Starościnie Przemysław 
Jarosik nazywany jest przez uczniów Har-
nasiem

Stypendysta z TL w Starościnie
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Marek Masłowski wręcza dyplom i gratuluje absolwentowi TL  
w Białowieży

Marek Masłowski wręcza dyplom i gratuluje absolwentowi TL  
w Białowieży

Piotr Cebula z Szymonem Buciorem – absolwentem ZSL w Biłgoraju Grzegorz Cekus przekazuje dyplom i gratulacje absolwentowi ZSLiE 
w Brynku

Wręczenie stypendiów absolwentom ZSL w Lesku

Zbigniew Czeryba wraz ze stypendystami z TL w Miliczu

Przedstawiciele ZLP w RP wraz stypendystami z ZSL w Goraju. 
Od lewej: Włodzimierz Wojtczak, Elwira Majer, Patryk Skrzypiec, 
Romuald Dreger

Zakończenie roku w ZSL w Lesku
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Mariusz Rosik przekazuje nagrodę Krystianowi Henselowi z ZSL 
w Rogozińcu

Marek Cholewa wraz ze stypendystami z ZS w Tułowicach

Marcin Majewski ze stypendystą z TL w Warcinie

Adam Roczniak wręcza dyplom i gratuluje absolwentowi ZSL  
w Rucianem-Nidzie

Marcin Majewski wręcz dyplom i gratuluje absolwentowi z TL  
w Warcinie

Mariusz Mazur ze stypendystami z ZSL w Zagnańsku

Mariusz Rosik przekazuje nagrodę Julicie Bujak z ZSL w Rogozińcu
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XXVI Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski 
Leśników o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników 

Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej
W dniach 11-14 kwietnia br., roku jubileuszu 100-lecia Niepodległej Polski jak i Związku Leśników 
Polskich w  Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w  Szczecinku, a  dokładniej Nadleśnictwa Ustka, w  Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym 
„Leśnik” w Orzechowie Morskim odbyły się XXVI Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski 
Leśników o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

W tegorocznej edycji turnieju wzięło udział 58 osób, 
w tym 52 z Polski oraz 3 z Rumuni i 3 z Węgier. Wśród 
polskich szachistów znalazły się takie osobistości jak: 
Krzysztof Janeczko – Zastępca Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, Tomasz Skowronek – Zastępca 
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Szczecinku, Zbigniew Kobus – uczestnik wszystkich 
edycji Mistrzostw oraz Adam Iller – pomysłodawca 
i organizator I Szachowych Mistrzostw Polski Leśni-

ków. Na liście uczestników znaleźli się oprócz byłych 
i obecnych pracowników Lasów Państwowych także 
reprezentanci szkół i uczelni leśnych: Andrzej Kania 
– emeryt z Zespołu Szkół Samorządowych w Garbat-
ce – Letnisku, Marta Michalska – nauczyciel z Zespołu 
Szkół Leśnych w Lesku, Artur Szostek – student z Uni-
wersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Adam Nadolny 
– uczeń z Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej 
w Rucianem – Nidzie.

Uczestnicy XXVI Międzynarodowych Szachowych Mistrzostw Polski 
Leśników podczas rozgrywek.

Marta Michalska kontra Krzysztof Janeczko.

Krzysztof Jasieniecki przemawia na apelu w ZSL w Tucholi Wręczenie stypendiów absolwentom ZSL w Tucholi. Od prawej Jago-
da Cichoń, Arkadiusz Filipski, Aleksandra Dziedzic, Nicoletta Bartoś
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Jak co roku przed oficjalnym rozpoczęciem Mi-
strzostw, odbył się turniej szachów błyskawicznych. 
Zwycięzcą turnieju indywidualnego, kolejny rok 
z rzędu, został Dariusz Rymaszewski z Nadleśnictwa 
Lwówek Śląski (RDLP we Wrocławiu), który otrzy-
mał puchar Dyrektora RDLP w Szczecinku. Drugie 
miejsce zajął Piotr Dziadoń z Nadleśnictwa Srokowo 
(RDLP w Olsztynie). Trzecie miejsce zajął Nandor 
Papp z Węgier. W zawodach drużynowych w sza-
chach błyskawicznych pierwsze miejsce zajęła druży-
na RDLP Wrocław w składzie Dariusz Rymaszewski 
i Piotr Motyl, drugie miejsce drużyna RDLP Olsztyn 
w składzie Piotr Dziadoń i Grzegorz Klimek, a trzecie 
miejsce drużyna RDLP Łódź w składzie Roman Go-
dlewski i Waldemar Dziudziński.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie:
• Indywidualne http://www.chessarbiter.com/turnie-

je/2018/ti_1069/final_standings&11.html
• Drużynowe http://www.chessarbiter.com/turnie-

je/2018/ti_1069/team_results_players&11.html
XXVI Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Pol-

ski Leśników otworzył Jarosław Szałata – Przewodni-
czący Związku Leśników Polskich w RP w towarzystwie 
Andrzeja Modrzejewskiego – Dyrektora Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku i Jarosła-
wa Wilkosa Nadleśniczego z Ustki. Przywitał zawod-
ników z całej Polski oraz gości z Węgier i Rumunii. Ja-
rosław Szałata odczytał list od Dyrektora Generalnego 
LP Andrzeja  Koniecznego, który kontynuuje tradycję 
obejmowania mistrzostw patronatem DG LP. Dyrekcję 
Generalną LP czynnie reprezentował jako pełnoprawny 
uczestnik mistrzostw  Wicedyrektor  Krzysztof Janecz-
ko. Co ciekawe, Krzysztof Janeczko przypomniał, że 
jako adept leśnictwa uczestniczył w pierwszych szacho-
wych mistrzostwach organizowanych przez Andrzeja 
Illera w Sierpcu.  Przewodniczący ZLP w RP  życzył 
wszystkim szachistom wszelkich sukcesów i miłego 
pobytu w leśnym, nadmorskim ośrodku. Następnie głos 
zabrał Andrzej Modrzejewski, który na zakończenie 
swojego wystąpienia wypowiedział uroczystą formułę 
otwarcia Szachowych Mistrzostw Polski.

Przez dwa dni uczestnicy rywalizowali w turnieju 
szachów szybkich, a w przerwach rozgrywek wymie-
niali poglądy i dyskutowali o sprawach leśników oraz 
europejskiego leśnictwa.

Drugiego dnia, po zaciętej rywalizacji i ostatniej run-
dzie nagrodą dla wszystkich szachistów była wycieczka 
do Słowińskiego Parku Narodowego. Dyrektor Parku 

Uczestnicy XXVI Międzynarodowych Szachowych Mistrzostw Polski 
Leśników podczas rozgrywek.

Adam Iller – pomysłodawca i organizator I Mistrzostw Szachowych 
Leśników.

Uczestnicy XXVI Międzynarodowych Szachowych Mistrzostw Polski 
Leśników podczas rozgrywek.

Uczestnicy XXVI Międzynarodowych Szachowych Mistrzostw Polski 
Leśników podczas rozgrywek.
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podjął się roli przewodnika i oprowadził uczestników 
po części tego unikalnego obiektu przyrodniczego. Opo-
wiedział o przyrodzie i specyfice Parku, gdzie zieleń 
lasu łączy się z błękitem Bałtyku i złotem piaskowych 
ruchomych wydm.  Nie lada wyzwaniem było wejście 
na jedną z wydm, gdzie z jej szczytu można było podzi-
wiać wspaniałą panoramę okolicy. Kto tego nie zrobił 
z wieży widokowej ośrodka w Orzechowie mógł teraz 
podziwiać piękno polskiej przyrody, tym bardziej, że 
znakomicie dopisała wiosenna aura.

Na zakończenie drugiego dnia rozgrywek odbyła się 
uroczysta kolacja. Jarosław Szałata powitał wszystkich 
przybyłych, a w szczególności grających w szachy dy-
rektorów Krzysztofa Janeczko i Tomasza Skowronka 
oraz gości: Jerzego Przybylskiego – Honorowego Prze-
wodniczącego ZLP w RP, Annę Paszkiewicz – Zastęp-
cę Dyrektora RDLP w Szczecinku, Jarosława Wilkosa 
– Nadleśniczego Nadleśnictwa Ustka, Jacka Graczyka 
– Burmistrza Miasta Ustki oraz Grzegorza Jarosiewicza 
– Komendanta Komisariatu Policji w Ustce.

Przewodniczący podziękował wszystkim za wspa-
niałą atmosferę podczas szachowych rozgrywek, które 
rozgrywano w szczególnym  dla każdego Polaka roku 
100-lecia Niepodległej Polski. Poinformował również, 
że uroczystość Jubileuszu 100 lat działalności Związku 

Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej objął 
Patronatem Narodowym Prezydent RP Andrzej Duda.

Serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji XXVI Mistrzostw i podkreślił  znakomi-
tą, pełną profesjonalizmu pracę sędziów szachowych.

Sędziowie Marzena i Arkadiusz Wiśniewscy ufundo-
wali upominki dla organizatorów Mistrzostw oraz na-
grody dla szczególnych, w ich przekonaniu, szachistów 
w następujących kategoriach:

Zawodnik Fair Play
Lucjan Długosiewicz
Jan Junik
Najsympatyczniejszy zawodnik Mistrzostw
Piotr Motyl
Marek Dziurzyński
Michał Duszyński
Sebastian Rosołowski
Sebastian Rodkiewicz
VIP Mistrzostw
Krzysztof Janeczko
Najznamienitsza osobowość Mistrzostw
Grzegorz Klimek
Za dotychczasową współpracę
Jarosław Szałata
Krzysztof Górski

Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego u podnóży wydmy opo-
wiada o przyrodzie i specyfice Parku.

Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego na szczycie wydmy opo-
wiada o przyrodzie i specyfice Parku.

Marzena i Arkadiusz Wiśniewscy w leśnych kapeluszach otrzymanych 
od Krzysztofa Górskiego.

Drużyna RDLP Wrocław – zdobywcy 1 miejsca w rozgrywkach 
drużynowych.
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Wiceprzewodniczący ZLP w RP Krzysztof Górski 
docenił 6 – letnią dobrą współpracę z parą sędziowską, 
ofiarując im zielone, leśne kapelusze, ozdobione jubile-
uszowym znaczkiem związkowym.

Ostatniego dnia odbyła się uroczysta ceremonia za-
kończenia XXVI Międzynarodowych Szachowych Mi-
strzostw Polski Leśników o Puchar Przewodniczącego 
Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Sędzia Arkadiusz Wiśniewski odczytał wyniki in-
dywidualne i drużynowe.

Laureaci XXVI Międzynarodowych Szachowych 
Mistrzostw Polski Leśników o Puchar Przewodniczą-
cego Związku Leśników Polskich w RP – klasyfikacja 
drużynowa:
1. RDLP Wrocław
2. Węgry
3. Rumunia

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie: http://
www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_1061/team_re-
sults_players&11.html

Drużyna z Wrocławia otrzymała tytuł i puchar Sza-
chowego Mistrza Polski Leśników i Puchar ufundowany 
przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Zdobywcy miejsc „na pudle” otrzymali również nagro-
dy rzeczowe – torby sportowe, ufundowane przez DG LP.

Drużyna z Węgier otrzymała puchar Dyrektora 
RDLP w Szczecinku dla najlepszej drużyny z zagranicy.

Tytuł drużyny Fair Play oraz  puchar Dyrektora RDLP 
w Szczecinku otrzymała drużyna z Zielonej Góry.

Laureaci XXVI Międzynarodowych Szachowych 
Mistrzostw Polski Leśników o Puchar Przewodniczą-
cego Związku Leśników Polskich w RP – klasyfikacja 
indywidualna:
1. Dariusz Rymaszewski (Nadleśnictwo Lwówek Śląski 

/ RDLP we Wrocławiu)

Jarosław Szałata z drużyną z Węgier, która zdobyła 2 miejsce w roz-
grywkach drużynowych.

Nandor Papp, zdobywca 2 miejsca w rozgrywkach indywidualnych, 
otrzymał puchar od Przewodniczącego ZLP w RP.  

Nadleśniczy Ustecki gratuluje drużynie z Rumuni zajęcia 3 miejsca 
w rozgrywkach.

Piotr Puzio w imieniu drużyny z Zielonej Góry odbiera puchar dla 
drużyny Fair Play od Jarosława Szałaty.

Przewodniczący ZLP w RP wręcza puchar za zajęcie 1 miejsca w roz-
grywkach indywidualnych Dariuszowi Rymaszewskiemu.
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Przewodniczący ZLP w RP wręcza puchar za zajęcie 3 miejsca 
w rozgrywkach indywidualnych Romanowi Godlewskiemu.

Dariusz Rymaszewski absolutny mistrz tych zawodów.

2. Nandor Papp (Węgry)
3. Roman Godlewski (Nadleśnictwo Poddębice / RDLP 

w Łodzi)
Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie: http://

www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_1061/final_
standings&11.html

Dariusz Rymaszewski otrzymał także tytuł Szacho-
wego Mistrza Polski Leśników.

Pamiątkowe statuetki otrzymali również zawodnicy, 
którzy zajęli miejsca od 4 do 10, a podkową na szczęście 
został obdarowany szachista, który zajął ostatnie miejsce.

Stanisław Przytulski przyjechał na Mistrzostwa, aż 
z Bieszczad, pokonując ponad 800 km.  Nadleśniczy Nad-
leśnictwa Ustka nagrodził go pamiątkowym grawertonem.

Najlepszym zawodnikiem należącym do Związku 
Leśników Polskich w RP został Grzegorz Klimek (Nad-
leśnictwo Nidzica / RDLP w Olsztynie).

Każdy z szachistów biorących udział w Mistrzo-
stwach otrzymał pamiątkową imienną plakietkę oraz 
dyplom, a także materiały informacyjno – promocyjne 
o lasach i leśnictwie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Szczecinku.
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Szachista Ryszard Trzciński (RDLP w Szczecinku).

Kapitanowie drużyn z Węgier i Rumuni serdecznie 
podziękowali za zaproszenie i przekazali pozdrowienia 
oraz  drobne upominki ze swoich krajów.

Jarosław Szałata podziękował jeszcze raz organiza-
torom i patronom sportowego wydarzenia, a wszyst-
kim uczestnikom za liczne przybycie, ducha sportowej 

walki i zaciętą, ale przyjazną i godną rywalizację. Wy-
raził wdzięczność szczególnym osobom, które włoży-
ły mnóstwo pracy w organizację Mistrzostw: swojemu 
zastępcy, Krzysztofowi Górskiemu – Przewodniczące-
mu ZLP w RP Regionu Szczecineckiego, Jarosławowi 
Wilkosowi – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Ustka i jego 
podwładnym, Robertowi Wiatrakowi – kierownikowi 
OSW Leśnik oraz wszystkim jego pracownikom, którzy 
stworzyli szachistom znakomite warunki, sygnalistom 
i sokolnikom z Technikum Leśnego w Warcinie, którzy 
uświetnili otwarcie oraz zamknięcie zawodów.

XXVI Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa 
Polski Leśników o Puchar Przewodniczącego Związku 
Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej zakoń-

czyły się. Kolejne, XXVII Mistrzostwa, już za rok, 
odbędą się prawdopodobnie w Jedlni, na terenie Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. 
Serdecznie zapraszamy!

Lena Kacperczyk
Jarosław Szałata

Pamiątkowe zdjęcie uczestników XXVI Międzynarodowych Szachowych Mistrzostw Polski Leśników.
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Koleżance
Genowefie Gibert

Członkowi Zarządu Regionu Zachodniego
Związku Leśników Polskich w RP

w Szczecinie
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
 OJCA
składają

koleżanki i koledzy
ze Związku Leśników Polskich w RP

Regionu Zachodniego
w Szczecinie

Wyrazy głębokiego współczucia
Koledze Krzysztofowi Borowskiemu

z powodu tragicznej śmierci 
synA MArCinA
To ogromna tragedia,  

której nie jesteśmy w stanie zrozumieć
i z którą nigdy się nie pogodzimy.
Nie znajdujemy słów pocieszenia, 

wobec czego prosimy przyjąć wyrazy wsparcia i otuchy.
Koleżanki i Koledzy ze ZLP w RP

Pawłowi Malepszemu
delegatowi na Zjazd Krajowy ZLPwRP
członkowi Rady Regionu Szczecinek

z powodu śmierci MAtKi
wyrazy głębokiego współczucia

składają koleżanki i koledzy  
z Rady Regionu Szczecinek
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Wyrazy współczucia
rodzinie, 

wszystkim bliskim
z powodu nagłej śmierci naszego kolegi

AndrzeJA ryChterA
składają leśnicy

z Regionu Szczecineckiego ZLP w RP


