
Informator Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej
Nr   1-2  (182)                     ISSN 1732-1743                   Styczeń, luty    2016  r.

Z radością informujemy, że według stanu na dzień 
31 grudnia 2015 roku nasza organizacja liczy już 
10 774 członków! 

W porównaniu do analogicznego okresu w 2014 roku, 
suma osób zrzeszonych w Związku Leśników Polskich 
wynosiła 10 637 osób. Oznacza to, że w ciągu ostatniego 
roku do naszej organizacji dołączyło 137 pracowników 
Lasów Państwowych i jednostek pokrewnych.

Przed nami Święta Wielkiej Nocy!

Z tej okazji składam najserdeczniejsze życzenia radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”.

Życzę Wam, by nadchodzący czas był przepełniony odpoczynkiem,  

który doda sił i zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań,  

a zbliżająca się wiosna wypełniła słońcem  

Wasze życie osobiste i zawodowe.

Bronisław Sasin

Przewodniczący 

Związku Leśników Polskich

Liczebność ZLP w RP

Liczba członków w 2014 roku Liczba członków w 2015 roku
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Przemawia Konrad Tomaszewski – Dyrektor Generalny LP.

Posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP
5 lutego br. w  Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich 
w RP z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – Andrzeja Koniecznego oraz 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – Konrada Tomaszewskiego. Głównym tematem 
obrad były kwestie związane z sytuacją w Puszczy Białowieskiej, propozycje zmian do PUZP oraz 
problemy Parków Narodowych. 

Bronisław Sasin przekazał Podsekretarzowi Stanu 
w Ministerstwie Środowiska, Andrzejowi Koniecznemu, 
oficjalne stanowisko Związku Leśników Polskich w RP 
w sprawie Puszczy Białowieskiej. Zgodnie z treścią  
pisma, Związek zdecydowanie opowiada się za czynną 
ochroną Puszczy poprzez usuwanie posuszu i zasiedlo-
nych przez kornika drukarza drzew świerka pospolite-
go, który jest gatunkiem dominującym w zbiorowiskach 
leśnych i zajmuje 26% powierzchni Puszczy. Bronisław 
Sasin podkreślił, że nie można pozostawić Puszczy Bia-
łowieskiej bez pomocy leśników, jak uważa część eko-
logów, gdyż to działanie zbyt kosztowne i ryzykowne. 

W odpowiedzi na stanowisko Związku, Andrzej Ko-
nieczny zapewnił, że obecnie trwa inwentaryzacja sta-
nu środowiska przyrodniczego na terenie trzech nad-
leśnictw w Puszczy Białowieskiej: Browsk, Hajnówka 
i Białowieża. A po jej zakończeniu zostaną podjęte dal-
sze decyzje co do przyszłości Puszczy. Poinformował, 
że od 2008 roku mamy do czynienia z dramatycznym 
wzrostem populacji kornika drukarza.  

Podsekretarz Stanu wystosował apel do wszystkich 
organizacji związkowych o konstruktywną współpracę 
w rozwiązywaniu problemu Puszczy Białowieskiej, a także 
o wspieranie działań podejmowanych w tym zakresie przez 
Dyrektora Generalnego LP, Konrada Tomaszewskiego. 

Bronisław Sasin, w imieniu Rady Krajowej Związku 
Leśników Polskich w RP, zadeklarował pomoc w wypra-
cowaniu konsensusu w tym zakresie i wolę współpracy 
z Dyrektorem Generalnym. Jednocześnie, wyraził zanie-
pokojenie o miejsca pracy leśników i mieszkańców regio-
nu, których praca jest związana z funkcjonowaniem Lasów 
Państwowych na terenie Puszczy Białowieskiej. Poprosił 
Dyrektora Tomaszewskiego o komentarz w tej sprawie.   

Dyrektor Generalny LP, Konrad Tomaszewski, po-
dzielił obawy związane z aktualną sytuacją Puszczy 
Białowieskiej. Zdementował jednak doniesienia, że trzy 
nadleśnictwa – Browsk, Hajnówka i Białowieża miały-
by zniknąć lub zostać włączone do Parku Narodowe-
go. Zagwarantował też, że miejsca pracy dla leśników 
w tym regionie zostaną utrzymane.

Podczas obrad Rady Krajowej, Bronisław Sasin poru-
szył temat polityki mieszkaniowej i czynszowej. Poin-
formował, że Związek otrzymał od Ministerstwa Środo-
wiska odpowiedź na wystąpienie z 1 grudnia 2015 roku 
w sprawie potrzeby dokonania zmian w ustawie o la-
sach, w części dotyczącej mieszkań służbowych pracow-
ników Służby Leśnej. Czytamy w nim, że Ministerstwo 
Środowiska podziękowało za zainteresowanie i zgłoszo-
ne propozycje oraz zadeklarowało, że projekt zmian do 
ustawy o lasach zostanie rozważony przy najbliżej nowe-
lizacji tego aktu prawnego. Przewodniczący ZLP w RP 
zwrócił się do Podsekretarza Koniecznego i Dyrektora 
Tomaszewskiego z pytaniem, czy odpowiedź Pana Mi-
nistra oznacza akceptację wniosków zgłoszonych przez 
Związek.

ZLP w RP złożył 4 wnioski, które dotyczyły: 
1) wprowadzenia zmian w Art. 46 ustawy o lasach, 

zmieniających mieszkania dotąd bezpłatne na służ-
bowe mieszkania, udostępniane na zasadach umowy 
najmu,

2) ustalenia dodatku mieszkaniowego dla stanowisk wy-
mienionych w Art. 46 ust. 1. pkt 2 ustawy o lasach,

3) wprowadzenia dodatkowego zapisu, aby pracowni-
kom opuszczającym mieszkanie służbowe przysługi-
wała odprawa, jeżeli nie będą korzystali z zasobów 
mieszkaniowych Lasów Państwowych,

Głos zabiera Andrzej Konieczny z Ministerstwa Środowiska.
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Od lewej: Krystian Wójcik, Jan Płuciennik, Paweł Kania. 

Od lewej: Henryk Chabowski, Jerzy Sakowski, Dariusz Kowalewski.

Członkowie Rady Krajowej.

Obrady Rady Krajowej.

Członkowie Rady Krajowej.

4) wprowadzenia zapisu zabraniającego ponownego 
zakupu mieszkania na warunkach preferencyjnych 
przez tego samego pracownika. 
Odnosząc się do poruszonych kwestii, Andrzej Ko-

nieczny wskazał, że leżą one w kompetencji Andrzeja 
Szwedy-Lewandowskiego, Podsekretarza Stanu w Mi-
nisterstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przy-
rody. Problem mieszkań wygląda inaczej w poszczegól-
nych nadleśnictwach. Art. 35 ustawy o lasach wskazuje, 
że to Nadleśniczy bezpośrednio zarządza lasami, grun-
tami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarzą-
dzie Lasów Państwowych.

Korzystając z obecności Podsekretarza Koniecznego 
i Dyrektora Tomaszewskiego, Bronisław Sasin wspólnie 
z Piotrem Kozłowskim, Przewodniczącym ZLP Parków 
Narodowych, nawiązali do trudnych zagadnień, z jakimi 
zmagają się Parki Narodowe. Dotyczą one starań kie-
rownictwa Parków o podwyższenie płac pracowników 
i wyrównanie dysproporcji w stosunku do wynagrodzeń 
osób zatrudnionych w Lasach Państwowych. 

Dyrektor Generalny potwierdził, że dobrze zna ten te-
mat. Zasugerował, by część środków z funduszu leśnego 
przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń pracowników Par-
ków Narodowych. Zwrócił się z prośbą o poparcie tego 
wniosku przez związki zawodowe. Jednocześnie zadekla-
rował, że te kwestie będą szczegółowo omawiane na naj-
bliższym spotkaniu z Dyrektorami Parków Narodowych.

Przewodniczący Sasin rozpoczął dyskusję dotyczącą 
zmian w PUZP. Zapytał Dyrektora Tomaszewskiego, 
w jaki sposób zmiany i zakres nowelizacji PUZP będą 
konsultowane ze związkami zawodowymi. W tym ob-
szarze jest wiele niewiadomych – począwszy od prze-
widywanego terminu zakończenia prac zespołu, przez 
kierunek zmian, tzn. rozszerzenie czy zawężenie upraw-
nień, po wątpliwości, czy układ, w tym tabela płac, będą 
opracowane dla wszystkich pracowników.

Dyrektor Generalny poinformował, że tryb dalszej 
pracy nad zmianami w PUZP będzie dyskutowany pod-
czas spotkania ze związkami zawodowymi, które jest 
zaplanowane na 16 lutego 2016 roku. 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Gozdek-Pawłowska
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Warszawa, 5.02.2016 r.

Stanowisko Związku Leśników Polskich  
w Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie Puszczy Białowieskiej
Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Pol-

skiej, zaniepokojony informacjami w sprawie Puszczy 
Białowieskiej, szczególnie docierającymi do nas w ostat-
nim okresie, zdecydowanie opowiada się za czynną 
ochroną Puszczy poprzez usuwanie posuszu i zasie-
dlonych przez kornika drukarza drzew świerka po-
spolitego, który jest gatunkiem dominującym w zbioro-
wiskach leśnych i zajmuje 26% powierzchni Puszczy. 

Związek już wielokrotnie przedstawiał bardzo kry-
tyczne stanowisko w tej sprawie, a aktualne stanowisko 
jest jego kontynuacją. Zwracaliśmy się w tej sprawie 
m.in. do Ministra Środowiska i Dyrektora Generalnego 
LP już w lipcu 2014 roku.

Popieramy stanowisko pracowników nadleśnictw Bia-
łowieża, Hajnówka i Browsk oraz samorządów puszczań-
skich miejscowości. Puszcza Białowieska – przyrodni-
cza perła europejskich i światowych lasów nizinnych, 
ulega powolnemu zamieraniu. Rozpadowi głównego 
drzewostanu, zlokalizowanego w części gospodarczej 
lasu, towarzyszy niedbałość o straty ekonomiczne.    

Jeżeli nie nastąpią zdecydowane działania, zmierza-
jące do zwalczania kornika drukarza w celu zachowania 
jeszcze żywych świerków, wystąpi problem podobny do 
sytuacji w innych regionach kraju, gdzie ścisła i bierna 
ochrona terenów zaatakowanych przez kornika drukarza 
doprowadziła do całkowitego zaniknięcia drzewosta-
nów świerkowych. 

Puszcza Białowieska nie może być pozbawiona po-
mocy leśników, jak uważa część ekologów, bo jest to 
eksperyment  zbyt kosztowny i bardzo ryzykowny. 

Ustawa o lasach artykułem 10 nakłada na nadleśni-
czych obowiązek wykonywania zabiegów zwalczają-
cych i ochronnych w razie wystąpienia organizmów 
szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów. 
Tymczasem zabrania się im przeciwdziałania zagroże-
niu i respektowania obowiązującego ich prawa. Kto od-
powie za straty i zaniechanie zwalczania szkodników?

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli, dotyczącego jedno-
stek Lasów Państwowych Puszczy Białowieskiej, wynika, 
że kontrolerzy nie dopatrzyli się żadnych poważnych nie-
prawidłowosci, o które Lasy Państwowe oskarżano, a do 
których miało dochodzić w Nadleśnictwach Białowieża, 

Hajnówka i Browsk. Na uwagę zasługuje fakt, że Najwyż-
sza Izba Kontroli negatywnie oceniła decyzję byłego Mini-
stra Środowiska o ograniczeniu pozyskania w Puszczy ze 
107 tys. m³ do 48 tys. m³, tj. do 44,8%  pierwotnego planu 
ustalonego dla Puszczy w planie na lata 2012–2021. 

Pracownicy Nadleśnictw Białowieża, Hajnówka 
i Browsk jednoznacznie wskazują na słabość biernej ochro-
ny przyrody, a przecież bierność w walce z kornikiem dru-
karzem  prowadzi do degradacji drzewostanów świerko-
wych na bardzo dużych obszarach. W ślad za pracownikami 
zainteresowanych nadleśnictw, Rada Krajowa Związku Le-
śników Polskich w RP, również wyraża uzasadnioną oba-
wę o dalszy stan sanitarny Puszczy Białowieskiej. Wyraża 
też zaniepokojenie o miejsca pracy nie tylko leśników, ale 
wszystkich mieszkańców regionu, których praca bezpośred-
nio lub pośrednio jest związana z funkcjonowaniem Lasów 
Państwowych na terenie Puszczy Białowieskiej. 

 Za Radę Krajową ZLP w RP 
Bronisław Sasin 

 Warszawa, dnia 18.01.2016 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

Pan
Bronisław Sasin 
Przewodniczący Związku 
Leśników Polskich w RP

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 1 grudnia 
2015 r. w sprawie potrzeby dokonania zmian w usta-
wie o lasach w części dotyczącej mieszkań służbowych 
pracowników Stużby Leśnej, pragnę podziękować za 
zainteresowanie i zgłoszone propozycje. Państwa wy-
stąpienie z projektem zmian do ustawy o lasach zosta-
nie rozważone przy najbliższej nowelizacji tego aktu 
prawnego.

Z up. Ministra Środowiska
Podsekratarz Stanu

Główny Konserwator Przyrody
Andrzej Szweda-Lewandowski
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Rezerwat Przyrody „Bór Samliński im. Henryka Zięciaka” 
– Honorowego Członka Związku Leśników Polskich w RP 

Z inicjatywy Nadleśniczego Nadleśnictwa Rokita oraz przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w  Szczecinie na terenie obszarów leśnych w  Samlinie i  Benicach (gm. Kamień 
Pomorski) utworzono rezerwat przyrody „Bór Samliński im. Henryka Zięciaka”.

Rezerwat został po-
wołany zarządzeniem 
Regionalnego Dyrekto-
ra Ochrony Środowiska 
z dnia 10 marca 2015 
roku. Jego powierzch-
nia wynosi 55,26 ha 
i obejmuje bory i lasy 
silnie wilgotne, staro-
drzewia w wieku do 
150 lat, wiele potęż-
nych drzew o rozmia-

rach pomnikowych i miejsca lęgowe bielików.
A dlaczego właśnie nazwa związana jest z Henry-

kiem Zięciakiem? 
Henryk Zięciak to emerytowany, długoletni Leśniczy 

Leśnictwa Samlino. Jako pracownik Lasów Państwo-
wych był wyjątkowo zaangażowany w lokalną ochronę 
przyrody. Jednocześnie, już w latach 70. ubiegłego wieku 
był prekursorem ochrony bielików. To Henryk uratował 
i odchował ranne pisklę bielika, które wypadło z gniazda. 
Wiele lat współpracował z Komitetem Ochrony Orłów. 

Dodatkowo, na bieżąco inwentaryzował stanowi-
ska roślin chronionych, m.in. długosza królewskiego,  
podrzenia żebrowca i storczyków w Nadleśnictwie Ro-
kita. Intensywnie zabiegał o utrzymanie różnych form 
ochrony przyrody w granicach Leśnictwa Samlino, 
w tym na obszarze obecnego rezerwatu. 

Henryk Zięciak do czasu przejścia na emeryturę we 
wrześniu 2005 roku przepracował w Lasach Państwo-
wych 47 lat, a przez 31 ostatnich lat był wyróżniającym 
się leśniczym w Nadleśnictwie Rokita (RDLP Szczecin). 

Również aktywnie działał społecznie. Przez 4 ka-
dencje był przewodniczącym Organizacji Zakładowej 
ZLP w RP przy Nadleśnictwie Rokita, a przedtem, 
przez 3 kadencje, w Związku Pracowników Leśnic-
twa i Przemysłu Drzewnego. Był radnym przez pięć 
kadencji w gminie Golczewo i Przewodniczącym Rady 
Miejskiej i Gminy Golczewo, gdzie aktywnie działał 

na rzecz ochrony środowiska, w tym 
programu Natura 2000. Z tytułu pracy 
zawodowej przez 47 lat chronił środowi-
sko, organizował imprezy propagando-
we – był inicjatorem spotkań z młodzie-
żą szkolną oraz mieszkańcami gminy 
Golczewo. Za zasługi został odznaczony 
m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Od-
znaką Zasłużony dla Lasów, jest rów-
nież uhonorowany Kordelasem Leśnika 
Polskiego.

Za zasługi dla Związku Leśników 
Polskich w RP został odznaczony Zło-
tą odznaką „Zasłużony dla Leśników 
Polskich”, a w 2006 roku otrzymał god-
ność Honorowego Członka Związku.

Rezerwat Przyrody „Bór Samliński im. Henryka Zięciaka”.

Henryk Zięciak – Honorowy Członek 
Związku Leśników Polskich w RP.

Rezerwat Przyrody „Bór Samliński im. Henryka Zięciaka”.
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Warszawa, dnia 8.01.2016 r.
Sz. P.
Bronisław Sasin 
Przewodniczący Związku Leśników 
Polskich w RP

Szanowny Panie Przewodniczący,
Bardzo dziękuję za zaproszenie do objęcia patrona-

tem Szachowych Mistrzostw Polski Leśników, które 
odbędą się w dniach 25–28 lutego br. w Janowie Lu-
belskim.

Serdecznie gratuluję inicjatywy, zawody uważam za 
interesujące i pożyteczne. Wyrażam przekonanie, że 
mistrzostwa, podobnie jak w poprzednich latach, zgro-
madzą licznych szachistów i entuzjastów tej dyscypliny 
oraz będą dobrze służyły integracji zawodowej w du-
chu sportowej rywalizacji. Wierzę także, że umiejętno-
ści nabyte w trakcie gry w szachy, takie jak logiczne 
myślenie, przewidywanie i realizowanie przyjętej stra-
tegii okażą się przydatne w codziennej pracy. Dlatego 
z satysfakcją będę patronował temu przedsięwzięciu 
i ufunduję puchar oraz nagrodę dla najlepszej drużyny.

Szczegóły w tej sprawie proszę uzgodnić z Centrum 
Informacyjnym Lasów Państwowych.

Organizatorom Mistrzostw życzę udanej imprezy, 
a zawodnikom licznych sukcesów i satysfakcji z osią-
gniętych wyników.

Z poważaniem,
Konrad Tomaszewski
Dyrektor Generalny

Lasów Państwowych 

Kolejne Mistrzostwa Szachowe już za nami…
Międzynarodowe XXIV Szachowe Mistrzostwa Leśników odbyły się w dniach 25 – 28 lutego  2016  
roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim. W turnieju wzięło 
udział 49 szachistów, wśród nich znalazła się jedna zawodniczka – Marta Michalska – Konik z ZSL 
w Lesku oraz trzech leśników z Węgier. 

W tym roku, rola współorganizatorów zawodów 
przypadła RDLP w Lublinie i Nadleśnictwu Janów 
Lubelski. Honorowy patronat nad mistrzostwami, 
tradycyjnie już, objął Dyrektor Generalny Lasów 
Państwowych, którego reprezentował Krzysztof Ja-
neczko, zastępca ds. ekonomicznych. Gospodarzem 
turnieju był Henryk Rążewski, Nadleśniczy Nadle-
śnictwa Janów Lubelski, a kierownikiem Urban Kol-
man, Przewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego. Obaj 
Panowie, wspólnie z Bronisławem Sasinem, Przewod-
niczącym ZLP w RP, uroczyście otworzyli Międzyna-
rodowe XXIV Szachowe Mistrzostwa Leśników i ży-
czyli uczestnikom powodzenia i integracji w duchu 
sportowej rywalizacji. 

Swoich reprezentantów do udziału w turnieju wy-
stawiło aż 15 RDLP z: Białegostoku, Gdańska, Ka-
towic, Krosna, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, 
Radomia, Szczecina, Szczecinka, Torunia, Warszawy, 
Wrocławia i Zielonej Góry. Zgłosili się też zawodnicy 
z ZSL w Lesku, IBL oraz Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Lublinie.

Mistrzostwa rozpoczął otwarty turniej szachów 
błyskawicznych. Przez kolejne dwa dni zawodnicy 
rywalizowali w szachach szybkich, rozgrywanych 
systemem szwajcarskim z klasyfikacją indywidualną 
i drużynową. 

Najwyższym trofeum do zdobycia w klasyfikacji 
drużynowej był Puchar Dyrektora Generalnego La-
sów Państwowych za zajęcie pierwszego miejsca, 

Uczestnicy Mistrzostw Szachowych podczas pierwszego dnia turnieju. Drugi dzień turnieju.
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a w klasyfikacji indywidualnej Puchary Przewodni-
czącego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospo-
litej Polskiej dla trzech laureatów. Nad prawidłowym 
przebiegiem mistrzostw czuwali sędziowie – Marzena 
i Arkadiusz Wiśniewscy.

Podczas uroczystej ceremonii zakończenia mi-
strzostw, laureaci otrzymali puchary i gratulacje od 
Krzysztofa Janeczko, zastępcy dyrektora generalne-
go Lasów Państwowych ds. ekonomicznych, Henry-
ka Rążewskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów 
Lubelski, Bronisława Sasina, Przewodniczącego ZLP 
w RP oraz Urbana Kolmana, Przewodniczącego ZLP 
Okręgu Lubelskiego. 

Od lewej: Henryk Rążewski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lu-
belski, Urban Kolman – Przewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego, 
Bronisław Sasin, Przewodniczący ZLP w RP.

Sędziowie mistrzostw – Marzena i Arkadiusz Wiśniewscy.

Laureaci Międzynarodowych XXIV Szachowych Mistrzostw Leśników, klasyfikacja drużynowa:
1. RDLP Wrocław
2. Węgry
3. RDLP Olsztyn

I miejsce, klasyfikacja drużynowa, RDLP Wrocław
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Laureaci Międzynarodowych XXIV Szachowych Mistrzostw Leśników, klasyfikacja indywidualna:
1. Dariusz Rymaszewski, Nadleśnictwo Lwówek Śląski
2. Nandor Papp, Węgry
3. Piotr Dziadoń, Nadleśnictwo Srokowo
4. Andrzej Kania, Nadleśnictwo Zwoleń
5. Janusz Santura, Nadleśnictwo Katowice
6. Ignacy Truszkowski, Nadleśnictwo Damnica
Pełne wyniki Mistrzostw – Szachy SZYBKIE http://chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_1293/index.html

III miejsce, klasyfikacja indywidualna, Piotr Dziadoń

II miejsce, klasyfikacja indywidualna, Nandor PappI miejsce, klasyfikacja indywidualna, Dariusz Rymaszewski

III miejsce, klasyfikacja drużynowa, RDLP OlsztynII miejsce, klasyfikacja drużynowa, Węgry

Laureaci XXIV Mistrzostw Szachowych, klasyfikacja indywidualna.
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Zwycięzcą Turnieju Szachów Błyskawicznych został Dariusz Rymaszewski z Nadleśnictwa Lwówek Śląski. 
Pełne wyniki Mistrzostw – BLITZ – dostępne pod adresem: http://chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_1292/

Dodatkowo, zespół sędziowski w składzie Marzena i Arkadiusz Wiśniewscy, ufundowali nagrody specjalne dla 
uhonorowania zawodników, którzy w sposób szczególny pokazali się w mistrzostwach.

Następne, jubileuszowe XXV Mistrzostwa Szachowe Leśników odbędą się w Krynicy na przełomie lutego 
i marca 2017 roku. Czynny udział w kolejnym turnieju zapowiedział już Krzysztof Janeczko, z-ca dyrektora gene-
ralnego Lasów Państwowych ds. ekonomicznych. 

Tekst i zdjęcia:
Katarzyna Gozdek-Pawłowska

Uczestnicy Międzynarodowych XXIV Szachowych Mistrzostw Leśników.

Zawodnik FAIR PLAY
• Robert Muła
• Piotr Dziadoń
• Tomasz Findysz
• Sebastian Rodkiewicz

Najsympatyczniejszy zawodnik Mistrzostw
• Marek Dziurzyński
• Piotr Motyl
• Stanisław Matacz

Najstarszy zawodnik Mistrzostw
• Janusz Santura
• Andrzej Kania

Najlepiej grająca kobieta Mistrzostw
• Marta Michalska-Konik
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Posiedzenie Rady Regionu Zachodniego ZLP w RP
W dniu 15 stycznia 2016 roku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Kliniskach odbyło się 
posiedzenie Regionu Zachodniego w Szczecinie Związku Leśników Polskich w RP. 

Na naradę został zaproszony dyrektor RDLP w Szcze-
cinie Sławomir Wencel. Oprócz Rady Regionu, w po-
siedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej 
z przewodniczącym Henrykiem Naumukiem i Honoro-
wym Członkiem ZLP w RP Henrykiem Zięciakiem.

Przewodniczący Bronisław Sasin poinformował o bie-
żącej działalności na szczeblu regionu i krajowym. Przeka-
zał informacje ze spotkania indywidualnego z Dyrektorem 
Generalnym LP Konradem Tomaszewskim, które miało 
miejsce w dniu 23 listopada 2015 roku oraz z rozmów 
z Dyrektorem RDLP w Szczecinie Sławomirem Wenclem.

Przewodniczący poinformował również o pismach 
wystosowanych do:
• pani Premier Beaty Szydło w sprawie stawki za 

używanie prywatnych środków transportowych 
(23.11.2015 r.),

• Ministra Środowiska w sprawie polityki mieszkanio-
wej (1.12.2015 r.),

• Dyrektora Generalnego LP w sprawie niezrealizowa-
nych postulatów i wniosków za poprzedniego kierow-
nictwa LP (23.11.2015 r.).
Następnie przewodniczący przypomniał o terminach 

kadencji upływających w 2016 roku oraz omówił uzwiąz-
kowienie według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. 

Liczebność członków Regionu Zachodniego na 
31 grudnia 2015 roku wynosiła 1180 osób, w tym 60 eme-
rytów i rencistów. Region Zachodni zrzesza 38 organizacji, 
w tym: 35 nadleśnictw (wszystkie nadleśnictwa), zespół 
składnic LP, sekcję straży leśnej i biuro RDLP. 

Najliczniejszą organizacją jest OZ przy Nadleśnictwie 
Dębno – 55 członków, kolejnymi są – ZSLP Stargard – 53 
członków oraz Nadleśnictwo Bogdaniec – 48 członków. 

W trakcie posiedzenia przybył Dyrektor RDLP 
w Szczecinie Sławomir Wencel z Januszem Szpakow-
skim, pracownikiem Wydziału Rozwoju i Innowacji. 
Podczas spotkania Dyrektor przekazał informacje doty-
czące prognozy sytuacji finansowej RDLP w Szczecinie 
oraz omówił politykę zatrudnienia i zamierzenia płaco-
we w 2016 roku. Ustosunkował się również do  zaplano-
wanej polityki mieszkaniowej, ze zwróceniem szczegól-
nej uwagi na mieszkania zbędne i kontynuowanie w tym 
zakresie polityki poprzedniego kierownictwa.

Janusz Szpakowski przedstawił prezentację aktualnej 
sytuacji mieszkaniowej w RDLP w Szczecinie. 

Ponadto, Dyrektor RDLP w Szczecinie poinformował 
o rozmowach z ZUL-ami i perspektywach współpracy 
z nimi oraz o szansach na zaopatrzenie w sorty mundu-
rowe i bhp w magazynie ZSLP Stargard.

W dalszej części spotkania Dyrektor RDLP Sławo-
mir Wencel ustosunkował się do pytań i wniosków 
zgłaszanych przez członków Rady Regionu, m.in. do-
tyczących:
• zawierania umów z leśniczymi na użyczenie mieszka-

nia i czynności zbędnych wykonywanych przez leśni-
czego oraz szkoleń leśniczych (J. Szałata),

• problemów z bieżącą dostawą sortów bhp (M. Flajszer),
• zatrudnienia pracowników z terenu woj. małopolskie-

go w N-ctwie Głusko (B. Sasin),
• współpracy z samorządami w zakresie budowy dróg 

(T. Karpiński),
• restrukturyzacji leśnictw i wydawania drewna na 

PDO dla dużych firm (A. Górecki),
• dyżurów domowych ppoż. i zatrudniania dyżurnych 

w PAD-ach (J. Sobczak),

Sala obrad Rady Regionu.
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• podpisywania asygnat na oryginałach i kopiach  
(S. Hasiuk).
Po zakończeniu spotkania z Dyrektorem RDLP w Szcze-

cinie kontynuowano posiedzenie Rady Regionu, podczas 
którego zostały omówione propozycje zmian Ponadza-
kładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zgłoszono uwagi 
do propozycji i nowe wnioski.

W propozycjach zmian do PUZP zostały zgłoszone 
wnioski dotyczące m.in.:
• przywrócenia indeksacji rocznej współczynnika 

miesięcznego stawek wynagrodzenia zasadniczego 
o 1,5%,

• przedłużenia do 31.12.2020 r. odpraw określonych 
w § 3 protokołu dodatkowego nr 15,

• przywrócenia wysokości nagród jubileuszowych po 
45 latach pracy oraz zaliczenia lat pracy w parkach 
narodowych i biurach urządzania lasu itp.,

• wypłacania ekwiwalentu za opuszczenie mieszkań 
służbowych, 

• wprowadzenia dodatków transportowych dla służb te-
renowych,     

• refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych 
dla służb terenowych,

• wydawania deputatu opałowego, na początku roku,
• zmiany wartości równoważnika pieniężnego w przy-

padku braku mieszkań służbowych, 
• uregulowania wysokości kosztów utrzymania kance-

larii leśniczego,      
• wprowadzenia pracowniczego programu emerytalne-

go – tzw. III filar, 
• przywrócenia umundurowania dla wszystkich pra-

cowników poza służbą leśną  w ilości 40 pkt. rocznie,                 
• uruchomienia pożyczek bezzwrotnych na zagospoda-

rowanie dla pracowników  nowoprzyjętych,    
• uruchomienia pożyczek zwrotnych, nieoprocentowa-

nych na budowę mieszkań.
Na zakończenie obrad przewodniczący B. Sasin po-

dziękował wszystkim za konstruktywną dyskusję i zło-
żył życzenia na 2016 rok.

 Tekst i foto: Janina Sobczak
Sekretarz Regionu 

Od lewej: Waldemar Jedynak – wiceprzewodniczący Regionu, Broni-
sław Sasin – przewodniczący Regionu, Jarosław Szałata – wiceprze-
wodniczący, Henryk Naumuk – przewodniczący Komisji Rewizyjnej.      

Członkowie Rady Regionu Zachodniego – pierwszy z lewej Henryk 
Zięciak – Honorowy członek ZLP w RP.

W środku Sławomir Wencel – Dyrektor RDLP Szczecin, pierwszy  
z lewej Janusz Szpakowski – Wydział RiI.

Głos w dyskusji zabiera Jarosław Szałata.
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Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej 
w Zespole Szkół Leśnych w Lesku

Zespół Szkół Leśnych w Lesku to jedna z 11 szkół leśnych Ministra Środowiska w Polsce. Kształcimy 
w  zawodzie technik leśnik na potrzeby głównie Lasów Państwowych, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz podmiotów prywatnych. Szkoła funkcjonuje na terenie RDLP w Krośnie.

W Lesku funkcjonujemy od 1972 r. Zanim się jednak 
tutaj znaleźliśmy, szkoła przechodziła różne koleje losu. 
Nasze korzenie znajdują się zarówno na Ukrainie (Bo-
lechów – dawne kresy wschodnie), jak i w kilku miej-
scowościach Polski: Limanowa, Głogów Małopolski 
i Krasiczyn.

Szkoła w Lesku kontynuuje pracę rozpoczętą w Bo-
lechowie w 1882 r., gdzie założono jedną z pierwszych 
szkół kształcących leśników na terenie Galicji.

Ponad 130 letnia tradycja napawa dumą i jednocześnie 
mobilizuje do intensywnej pracy z młodzieżą. Nasi ab-
solwenci, podobnie jak absolwenci innych szkół leśnych 
Ministra Środowiska, chętnie kontynuują naukę na uczel-
niach wyższych, aby następnie móc wykorzystać swoją 
wiedzę w pracy na rzecz Lasów Państwowych.

Szkoły leśne Ministra Środowiska od wielu lat inten-
sywnie współpracują z Państwowym Gospodarstwem 
Leśnym Lasy Państwowe. Ta współpraca rozwija się na 
wielu płaszczyznach, z których najważniejsza dotyczy 
kształcenia zawodowego. To dzięki Lasom Państwo-
wym nasi uczniowie mają możliwość odbywania prak-
tyk. Dzięki temu mogą uzupełnić i, co najważniejsze, 
sprawdzić w terenie swoją wiedzę teoretyczną. Jest to 
najlepszy sposób kształcenia zawodowego. Wpływa on 
pozytywnie na wiedzę i umiejętności praktyczne na-
szych absolwentów, a w przyszłości pracowników La-
sów Państwowych.

Pogłębianie szeroko pojętej współpracy z Lasa-
mi Państwowymi oraz dbałość o przestrzeganie praw 
pracowników szkół leśnych Ministra Środowiska było 

główny celem założenia w naszej szkole organizacji za-
kładowej Związku Leśników Polskich w RP. 

Związek Leśników Polskich w RP Organizacja Za-
kładowa Pracowników Zespołu Szkół Leśnych w Lesku, 
została założona 12.06.2014 roku przez 13 osób. Obec-
nie do związku w naszej szkole należy 17 członków.

Pierwszą inicjatywą, z jaką wyszła nasza organiza-
cja zakładowa, był wniosek o ufundowanie stypendiów 
naukowych dla uczniów szkół leśnych Ministra Środo-
wiska. Uważaliśmy bowiem i uważamy, że jest to do-
skonała forma dowartościowania, wyróżnienia uczniów 
o szczególnych zdolnościach i wysokich wynikach 
w nauce. Stanowią one również ważny element pedago-
giczny oraz motywacyjny do nauki, pogłębiania wiedzy, 
przede wszystkim z przedmiotów zawodowych.

Wiadomość o tym, że stypendia te ufundowane będą 
z budżetu Rady Krajowej ZLP w RP została niezwykle miło 
przyjęta przez Brać Leśną ze szkół leśnych Ministra Środo-
wiska. Po raz pierwszy zostały one wręczone w kwietniu 
ubiegłego roku na uroczystości zakończenia szkoły przez 
klasy czwarte. Wręczenia dokonali przewodniczący okrę-
gów związku, na terenie których znajdują się szkoły leśne. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, również i w tym 
Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP, pod-
jęła decyzję o przekazaniu 11 szkołom leśnym Ministra 
Środowiska łącznie 16500 złotych na stypendia.

Niech ten artykuł stanie się kolejną okazją do po-
dziękowania za ten jakże potrzebny w dzisiejszych 
realiach szkolnych szlachetny gest, gest służący mobi-
lizacji młodych ludzi, którzy za chwilę będą się ubie-
gać o pracę w Lasach Państwowych, do intensywnej, 
wytrwałej i systematycznej pracy. Podziękowania te 
niech popłyną do wszystkich członków Związku Le-
śników Polskich w RP, bo przecież to z ich składek 
fundowane są stypendia.

Pamiętać należy również o tym, że fakt ten stano-
wi doskonałą okazję do promocji ZLP w RP wśród 
uczniów i samych nauczycieli.

Powstanie organizacji zakładowej ZLP w RP w na-
szej szkole ma głęboki i przemyślany sens. Nauczyciele, 
pracownicy szkół leśnych Ministra Środowiska w opar-
ciu o swoje doświadczenie i wiedzę mają pomysły, jak 
stale polepszać kształcenie przyszłych leśników. Z tymi 
pomysłami chcieliby dotrzeć do organu prowadzącego, 
czyli Ministerstwa Środowiska. Związek Leśników Pol-
skich w RP daje taką możliwość.

Budynek Zespołu Szkół Leśnych w Lesku.
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Kolejnym wnioskiem, który został przekazany w dniu 
17.02.2016 r. do Ministerstwa Środowiska przez prze-
wodniczącego Rady Krajowej ZLP w RP Bronisława Sa-
sina, jest wniosek o dofinansowanie zakupu munduru le-
śnika dla nauczycieli szkół leśnych Ministra Środowiska. 

Członkowie ZLP w RP Organizacji Zakładowej Pra-
cowników ZSL w Lesku, zdają sobie sprawę z tego, że 
przynależność do tak dużego i zasłużonego dla Lasów 
Państwowych związku zawodowego to nie tylko płyną-
ce z tego korzyści, ale i obowiązki. 

Czynimy starania, aby w innych szkołach leśnych 
Ministra Środowiska powstały podobne organizacje za-
kładowe ZLP w RP.

Okazją do czynnego udziału w  budowaniu życia kul-
turalnego pracowników Lasów Państwowych, tak sze-
roko promowanego przez związek, będzie organizacja 
w 2017 r. na terenie RDLP w Krośnie Rajdu Leśnika. 
Nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół Leśnych 
w Lesku chcieliby wziąć czynny udział w organizacji tej 
cieszącej się ogromnym zainteresowaniem imprezy.

Jako organizacja zakładowa ZLP w RP przy ZSL 
w Lesku istniejemy krótko, ale dokładamy wszelkich 
starań, by nasza działalność przynosiła wymierne rezul-
taty służące dobru młodzieży i pracowników średnich 
szkół leśnych prowadzonych przez ministra, by wzbo-
gacała tym samym blisko 100- letnią tradycję ZLP w RP 
i przyczyniała się do popularyzacji związku wśród mło-
dzieży i samych nauczycieli.

Dziękujemy za przychylność wobec naszych inicja-
tyw. Jest ona świadectwem głębokiego zrozumienia dla 
szeroko pojętej problematyki związanej z leśnictwem 
i środowiskiem naturalnym w Polsce, a to nasze naj-
większe narodowe bogactwo, o które musimy, chcemy 
i będziemy wspólnie dbać.

Darz Bór
Krystian Wójcik

Przewodniczący ZO ZLP w RP ZSL Lesko

Pasowanie na ucznia.

Warszawa, 17.02.2016 r.

Pan
Jan Szyszko
Minister Środowiska 

Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie zakupu 
munduru leśnika dla nauczycieli średnich szkół le-
śnych w Polsce, prowadzonych przez Ministra Środo-
wiska.

W polskiej tradycji historycznej mundur jest sym-
bolem prestiżu i autorytetu państwa, gdyż przysługuje 
wyłącznie uprawnionym do jego noszenia służbom 
państwowym, a zasadniczym elementem wyróżniają-
cym go jest godło państwowe.

W jedenastu średnich szkołach leśnych Ministra 
Środowiska obowiązkowym strojem dla uczniów jest 
mundur leśnika. Ok. 200-letnia tradycja z nim związa-
na spowodowała, że mundur ten stał się wyróżnikiem 
ważnej społecznie roli i symbolem zawodowej dumy. 
Przywilej noszenia munduru jest wyrazem dowarto-
ściowania zawodu leśnika. Uczniowie nosząc mundur, 
czują przynależność zawodową, uczą się patrioty-
zmu i szacunku do zawodu, który będą wykonywać 
w przyszłości.

Nauczyciele nie mają, co prawda, obowiązku no-
szenia munduru, ale mają ten przywilej, z którego 
często i chętnie korzystają, mimo związanych z tym 
dużych obciążeń finansowych. Nauczyciele budują 
tym samym swój wizerunek, autorytet i wiarygod-
ność oraz zintegrowaną społeczność leśną, co w du-
żym stopniu korzystnie wpływa na wychowanie 
młodzieży i kształtowanie modelu absolwenta.

Nauczyciele średnich szkół leśnych Ministra Śro-
dowiska wyrażają chęć i gotowość godnego nosze-
nia munduru. Jednak ze względu na wysoką cenę 
pełnego umundurowania, zwracamy się z prośbą 
o dofinansowanie jego zakupu.

Wierzymy, że doceni Pan wagę problemu, gdyż 
szkoły leśne nie tylko uczą, ale wychowują poprzez 
wzbudzanie szacunku dla tradycji leśnych, historii, 
symboli państwowych. A takiego szacunku uczniów 
w mundurach mogą uczyć jedynie umundurowani 
nauczyciele.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby 
lub wskazanie alternatywnego sposobu umundurowa-
nia nauczycieli średnich szkół leśnych Ministra Śro-
dowiska.

Z poważaniem
Bronisław Sasin

Przewodniczący ZLP w RP
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Możesz ufundować komuś życie!
Choć przyroda od późnej jesieni do przedwiośnia nieco zwalnia, popada w uśpienie i  redukuje 
wszelkie procesy to człowiek nie! Dotyczy to wszystkich, nawet tak specyficznych ludzi jak my, leśnicy. 
Bo, leśnik żyjący jakoby na granicy dwóch światów: fantastycznych zjawisk i praw przyrody oraz 
skomplikowanych relacji społecznych łączących ludzi, nieco inaczej spogląda na swoje otoczenie. Bo, 
las uczy pokory, spokoju, szacunku do otoczenia. Taka jest przyroda i takie w niej panują prawa, choć 
ludzie za wszelką cenę chcą to zmieniać. Pomimo to, prawdopodobnie każdy z nas czuje się częścią 
przyrody, jednak najczęściej mało skromnie uważamy, że człowiek jest jej lepszą i mądrzejszą częścią. 

Może dlatego my nie zwalniamy. Bo nie ma czasu, 
bo pęd życia, bo tyle jest do zrobienia, bo musimy… 
Czy znajdziemy racjonalne uzasadnienie do tego, że je-
steśmy najmądrzejszym tworem przyrody? Bo przecież 
tyle głupot robimy… Zacytuję tu może mojego ulubio-
nego Steda – Edwarda Stachurę:

Na głupotę nie zawsze pomaga mądrość. Na głupotę 
często pomaga głupota.

Ale bez obaw, nie zamierzam być moralizatorem, ani 
też prawić smętnych kazań, bo nie po to leśniczy sia-
da do komputera, aby przynudzać. Nieustanny kontakt 
z przyrodą i jej zależnościami, twardymi, jednoznaczny-
mi prawami w pewien sposób nas, leśników, szczególnie 
uwrażliwia, no i też skłania do refleksji. W przyrodzie 
przecież wszystko jest proste, zrozumiałe i oczywiste. 
Kto jest słabszy (ma pecha) staje się pokarmem silniej-
szego (tego, co miał fart). Nie ma sentymentów. To mą-
drość przyrody. A jak jest u ludzi? Nami raczej rządzi 
głupota, jak to dostrzegł Sted.

Ktoś pijany wsiada do auta i kończy się to śmiercią lub 
kalectwem, i to zwykle nie sprawcy, lecz ofiary. Ktoś głupi 
i nieodpowiedzialny chwyta za zapałki lub grzebie w in-
stalacji elektrycznej czy gazowej i w jednej chwili pożar 
zabiera dorobek całego życia. Ktoś nieodpowiedzialny 
lekceważy objawy lub przez zaniedbanie i lenistwo ho-
duje śmiertelną chorobę, czasem zaraża nią innych. Głu-
poty wokół nas mnóstwo. A głupota rodzi nieszczęście, 
łamie życie jak patyk, za jej sprawą w jednej chwili ko-
lorowy świat staje się inny, szary, beznadziejny, bolesny. 
Nieszczęścia i bólu wokół nas jest mnóstwo, choć zwykle 
staramy się go nie dostrzegać, bo tak wygodniej…

Kochamy życie, śpieszymy korzystać z jego uroków, 
bo każdy z nas chce dobrze żyć i być szczęśliwym, boga-
tym, pięknym. Nie każdemu jednak jest to dane.

Widać to szczególnie teraz, w zimowym, spowolnio-
nym czasie i na przedwiośniu, gdy przyroda dość nie-
mrawo budzi się do życia. Widać to szczególnie dobitnie 
teraz, gdy nadchodzi czas rozliczeń podatkowych. Teraz 
właśnie szczególnie często pojawiają się nieśmiałe proś-
by o pomoc tych, którzy mieli pecha… 

Jest ich wokół nas wielu, jak bardzo wielu. Choć nie 
wszyscy wołają o pomoc. Bo niektórzy nie mają siły i ich 
nie usłyszymy. Niektórzy z kolei nie potrafią pogodzić się 

z bezradnością i za wszelką cenę nie ugną się, aby żebrać 
pośród ludzi o dobro, nawet jeśli proszą o dobro dla in-
nych. Bo przecież człowiek to brzmi tak dumnie.

Znowu zacytuję Stachurę:
Nie ma nic bardziej tragicznego niż żebranie o gest, 

o uśmiech od ukochanej Istoty. Przy tej tragiczności 
blednie wielka inna tragiczność, tragiczność cielesnego 
kalectwa, tragiczność duchowego kalectwa... wielka tra-
giczność blednie przy tragiczności żebrania o miłość.

Jednak moim zdaniem jest coś bardziej tragicznego niż 
wołanie o miłość, o której pisze Sted. To wołanie o pomoc 
dla ukochanej osoby, którą trawi ciężka choroba, łamie 
kalectwo, niszczy nieszczęście.

Rozdzierający jak tygrysa pazur antylopy plecy – jest 
smutek człowieczy…

Jaki smutek ogarnia żonę, także żonę leśnika, która 
opiekuje się nim przez lata jak dzieckiem, karmi i pielę-
gnuje krzepkiego do niedawna mężczyznę? Jaki smutek 
ogarnia męża czy ojca gdy dowiaduje się, że choroba 
wydała wyrok na ukochaną kobietę? To jeden moment, 
chwila, gdy mały ruch kierownicą samochodu powoduje 
złamanie kręgosłupa, uraz czaszki, amputację nóg. To 
jedna chwila, gdy lekarz przedstawia diagnozę, która 
wsadza na inwalidzki wózek ukochaną kobietę, jedyne 
dziecko, towarzysza życia, który był opiekunem, szczę-
ściem, ostoją.

Ale TO się zdarza. TO jest wokół nas, blisko, najbli-
żej. Nie udawajmy, że nie wiemy, nie widzimy, nie ro-
zumiemy. Przecież my łatwo możemy pomóc. Człowiek 
rzeczywiście jest mądry, dlatego wymyślił społeczność, 
podglądając przyrodę i to, że w grupie jest łatwiej żyć. 
Kierując się tą mądrością możemy komuś pomóc, może-
my ufundować zdrowie, szczęście, nawet życie. Dlatego 
wokół nas istnieją rozmaite fundacje, które pomagają lu-
dziom w nieszczęściach.

Zwykle trudno nam zdobyć się na zasilenie ich kont ot 
tak, z przypadku. Niewielu ludzi ma gest filantropa. Jest 
jednak inny sposób, aby pomóc. Choć zwykle tego nie lu-
bimy, jednak wszyscy musimy płacić podatki. Z ciężkim 
sercem zasiadamy zatem nad papierowym formularzem 
lub stukamy w komputerową klawiaturę i spełniamy oby-
watelski obowiązek, rozliczając swoje dochody zgodnie 
z obowiązującym prawem. Warto jednak pamiętać przy 
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tej czynności, że z mocy ustawy o działalności organiza-
cji pożytku publicznego możemy pomniejszyć wyliczony 
podatek należny, który deklarujemy w rocznym zeznaniu 
podatkowym PIT o malutki 1%. Ten waśnie malutki 1% 
staje się czasem naszym solidnym wkładem na rzecz wy-
branej organizacji pożytku publicznego lub osoby, która 
znajduje się pod opieką jakiejś np. fundacji lub stowarzy-
szenia. To takie proste, a może być źródłem wielkiego do-
bra dla osoby dotkniętej nieszczęściem.

Właśnie zaczyna się czas rozliczeń podatkowych, 
może warto choć wtedy pomyśleć o kimś wokół nas. 
Lepiej pomagać niż szukać pomocy. Nieszczęścia doty-
kają wszystkich, także leśników i ich bliskich. Nie na 
darmo leśnicy mówią o sobie Brać Leśna. Dlatego le-
śnicy z terenu „mojej” RDLP w Szczecinie, największej 
spośród 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, 
już w 2005 roku postanowili powołać do życia organi-
zację pożytku publicznego. Jest to organizacja o nazwie 
„Fundacja Pomocy Leśnikom i ich rodzinom im. Hu-
berta Jurczyszyna w Szczecinie”.
Oto „namiary” fundacji:
Szczecin, ul. Słowackiego 2 (biuro RDLP)
tel. 91- 4328 763
nr  KRS 0000 227907
konto: Bank BPH  96 1060 0076 0000 3260 0172 4403

Wspierając statutową działalność fundacji możemy 
tak łatwo podzielić się dobrem i stać się fundatorem 
zdrowia, a nawet życia.

Wystarczy wpisać w druku PIT za 2015 r. nr KRS 
/0000227907/ oraz kwotę, a darowizna zostanie prze-
kazana przez Urząd Skarbowy na konto właśnie tej 
Fundacji.

O rok wcześniej powstała inna leśna fundacja, w prze-
ciwległym od Szczecina zakątku kraju, czyli w Biesz-
czadach:
Fundacja Pomoc Leśnikom
ul. Bieszczadzka 2
38 – 400 Krosno
telefon: +13 43 73 935
fax: +13 / 4373 902
e-mail: fundacja@krosno.lasy.gov.pl
konto Fundacji:
BGŻ S.A. Krosno 24203000451110000000246150
nr KRS Fundacji: 0000040564

Wystarczy wpisać w druku PIT za 2015 r. nr KRS 
/0000040564/ oraz kwotę, a darowizna zostanie prze-
kazana przez Urząd Skarbowy na konto właśnie tej 
Fundacji.

Fundacje są organizacjami nonprofit, nie prowadzą 
działalności gospodarczej i nie zatrudniają pracowni-
ków. Pomagają wielu osobom, a leśnicy, którzy za po-
średnictwem fundacji pomagają potrzebującym czyn-
nym i byłym pracownikom lasów oraz członkom ich 
rodzin pracują społecznie. 

Działalność fundacji jest jawna, a corocznie sprawoz-
dania składane do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej – Departament Pożytku Publicznego są dostępne 
na stronie http://bopp.pozytek.gov.pl

W działania fundacji zaangażowanych jest wiele zna-
nych osób z kręgu leśników. Wielu z nich to aktywni 
członkowie naszego związku. Wszyscy aktywnie dzia-
łają i czynią dobro. Jednak fundacja z Krosna kojarzy 
się mi nieodparcie z zacnym kolegą z Nadleśnictwa Ry-
manów Jerzym Miliszewskim, który chętnie odpowie na 
wszelkie pytania dotyczące krośnieńskiej fundacji.

Z kolei fundacja szczecińska to także praca wielu 
osób: m.in. dobrze mi znanych Joli Michnowicz, Sław-
ka Kucala, Karola Jurczyszyna, Bernarda Piecyka ale 
w szczególności Bronisława Sasina – przewodniczą-
cego Związku Leśników Polskich w RP,  który od lat 
mocno angażuje się także w działalność fundacji.

Bo tak niewiele potrzeba, aby pokazać, że człowiek 
to stworzenie rozumne, społeczne i odporne na głupo-
tę, o której tak przekornie pisał Stachura. Właśnie po 
to są fundacje leśników, których głównym zadaniem 
jest pomoc ludziom w nieszczęściach, które tak chęt-
nie czyhają wokół. Pamiętajcie o nich, ale też o wielu 
innych gdy zabierzecie się za wypełnianie PIT. W skle-
pach, na słupach ogłoszeniowych, w naszych skrzyn-
kach pocztowych – tradycyjnych czy elektronicznych, 
prywatnych i służbowych znajdujemy wiele apeli 
i próśb o pomoc. Nie pozostańmy głusi i ślepi, bo prze-
cież żyjemy pośród ludzi. A ja w imieniu potrzebują-
cych bardzo proszę: nie zatwardzajcie serc Waszych na 
wołanie o pomoc. Każdy z nas może zostać fundatorem 
zdrowia, szczęścia, życia.

Jarosław Szałata
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

W związku z uzyskaną informacją o śmierci 

Kolegi Bernarda Matuszczaka
zasłużonego wieloletniego Działacza Związkowego  

– Związku Leśników Polskich w RP,
świetnego Kolegi i pedagoga, człowieka o nieprzeciętnej wiedzy, współpracującego bardzo  

blisko przez wiele lat ze Związkiem Leśników Polskich Parków Narodowych.
Trudno nam przejść obojętnie wobec faktu,  

że już się nie zobaczymy czy nie usłyszymy z Kolegą Bernardem,  
wspominając przy takich okazjach wydarzenia te dawne  

i te mniej odległe.

W imieniu Rady Krajowej ZLP PN oraz własnym, pozostajemy pogrążeni w żalu  
i łączymy się w smutku z Córką, Bliskimi, Koleżankami i Kolegami,

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich Parków Narodowych
Przewodniczący Piotr Kozłowski

Koledze

Krzysztofowi Górskiemu
Wiceprzewodniczącemu Związku Leśników Polskich w RP

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

MATKI
 składa 

 Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP  


