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Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
wielu chwil spędzonych w gronie najbliższych,
a także wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.
Niech 2017 rok będzie czasem wyzwań,
owocnej współpracy i sukcesów
na polu zawodowym oraz osobistym.
Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP
Bronisław Sasin

Posiedzenie Rady Krajowej w Krynicy – Zdroju
16-17 listopada odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Krajowej z gościnnym udziałem
Krzysztofa Janeczko – Z-cy Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Finansowej oraz Gospodarowania
Zasobami Majątkowymi. Tym razem przedstawiciele władz związkowych obradowali w szczególnym
dla ZLP w RP miejscu – sanatorium „Leśnik – Drzewiarz” w Krynicy – Zdroju. Poza kluczowymi
tematami – projektem nowego Statutu ZLP w RP, negocjacjami PUZP i kosztami realizacji postulatów
związkowych, członkowie Rady Krajowej mieli okazję zapoznać się z ofertą sanatorium oraz obejrzeć
efekt zrealizowanych inwestycji.
Tradycyjnie już, naradę członków Rady Krajowej
otworzył Bronisław Sasin, Przewodniczący ZLP w RP.
Następnie oddał głos Krzysztofowi Janeczko, Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Finansowej
oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi, który
pokreślił, że obiekt (sanatorium „Leśnik – Drzewiarz”)
robi wrażenie i żałuje, że nie będzie mógł zostać w nim
dłużej. Następnie omówił wyniki ekonomiczne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe po
9 miesiącach 2016 roku. Przedstawił także prowizorium
planu finansowo – gospodarczego PGL LP na 2017 rok.
Istotnym zagadnieniem, z perspektywy członków Rady
Krajowej, było szczegółowe wyjaśnienie zasad, w oparciu o które powstała aplikacja prognostyczna do obliczania kosztów realizacji postulatów związkowych. Ta
cześć wystąpienia Dyrektora Janeczko wzbudziła najwięcej emocji i skłoniła do zadawania nie zawsze łatwych pytań.
Przewodniczący Bronisław Sasin poinformował, że
na początku listopada br. odbyły się w DGLP negocjacje
dot. nowelizacji PUZP. Pozytywnie ocenione przez strony negocjacji zostały następujące postulaty:
1. odprawa jednorazowa w przypadku likwidacji stanowiska pracy w wysokości 50 tys. zł,
2. dodatkowa nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy
i więcej w wysokości 450% podstawy wymiaru,
3. zaliczenie okresów pracy poza Lasami Państwowymi
i okresu studiów, nie więcej niż 5 lat do okresu pracy
uprawniającego do nagrody jubileuszowej,

4. przyznanie punktów na umundurowanie pracowników poza Służbą Leśną,
5. wynagrodzenie za dyżury p. pożarowe w wysokości
3% stawki wyjściowej,
6. dodatkowe wynagrodzenie roczne -1/12 za każdy
przepracowany miesiąc.

Bronisław Sasin otwiera posiedzenie Rady Krajowej. Od lewej: Halina
Stachowska, Krzysztof Janeczko, Bronisław Sasin, Grzegorz Cekus.

Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP.
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Kolejnym gośćmi spotkania byli przedstawiciele
firmy Mentor – Maciej Barcik oraz Jacek Zbróg. Maciej Barcik, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych
w firmie Mentor S.A. podziękował członkom Rady
Krajowej za zaangażowanie w dotychczasową współpracę i pomoc w nawiązywaniu relacji z przedstawicielami Nadleśnictw i Regionalnych Dyrekcji. Ze swojej
strony zapewnił, że pracownicy firmy Mentor dokładają wszelkich starań, by program ubezpieczeniowy
funkcjonował w Lasach Państwowych jak najlepiej.
W kilku zdaniach podsumował przebieg współpracy
z Centrum Medycznym Medicover. Wyniki ankiety
przeprowadzonej wśród pracowników LP pokazały, że
80% respondentów jest zadowolonych z usług Medicover i to był jeden z kluczowych argumentów przesądzających o przedłużeniu umowy. Dużym sukcesem
jest też stworzenie centrum leczenia boreliozy i sieci
diagnozowania boreliozy oraz pracowniczego programu emerytalnego. Więcej informacji na ten temat można przeczytać w wywiadzie (Biuletyn Leśnik str. 10-12
oraz aktualności na stronie zlpwrp.pl), którego Maciej
Barcik udzielił Jarosławowi Szałacie.

Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP.

Grzegorz Cekus, Wiceprzewodniczący ZLP w RP
oraz Paweł Macur, Prezes Zarządu Sanatorium Uzdrowiskowego Leśnik-Drzewiarz w Krynicy – Zdroju omówili zakres prac remontowych przeprowadzonych w Sanatorium. Nowe inwestycje objęły: montaż instalacji
kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody
użytkowej, przebudowę kotłowni gazowej, docieplenie
elewacji budynku, poddasza i stropodachu nad częścią
rehabilitacyjną. Dodatkowo, przeprowadzono remont
sali konferencyjnej, budynku górnego, gabinetu masażu.
Powstały sale tematyczne, wykonano 8 nowych pokoi
oraz magazyn pościeli, pomieszczenia biurowe, recepcja, nowy napis na budynku. Zakupiono sprzęt medyczny, sprzęt do działu gastronomicznego, meble i nową
wykładzinę. Wykonano siłownię zewnętrzną – dofinansowaną przez PZU Życie S.A. Grzegorz Cekus przedstawił również plany rozwoju bazy hotelarskiej, stworzenia
kriokomory oraz wybudowania plenerowej tężni solankowej. Przypomniał, że członkowie ZLP mogą skorzystać z rabatowych turnusów sanatoryjnych. Przez cały
rok do dyspozycji są trzy pokoje związkowe.
W dalszej części spotkania Jan Błaszczyk, Główny
Łowczy Lasów Państwowych, zrelacjonował przebieg prac nad projektem zmian w ustawie zmieniającej
Ustawę o Prawie łowieckim. Projekt ten, przedłożony
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakładał
nałożenie na leśniczych obowiązku szacowania szkód
łowieckich. Na szczęście ten pomysł nie został zrealizowany – według noweli podpisanej przez Prezydenta
RP w lipcu br. – szacowaniem szkód łowieckich mają
się zajmować wojewodowie, a nie – jak do tej pory –
sami myśliwi. Nowe przepisy miały obowiązywać od
stycznia 2017 roku, udało się wywalczyć odroczenie
ich wprowadzenia do stycznia 2018 roku, by dać wojewodom czas na przygotowanie na wykonywania nowej
pracy.

Marek Cholewa, Przewodniczący Komisji Statutowej, Region Górnośląski w Katowicach

Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP.

Niestety minister rolnictwa i rozwoju wsi, Krzysztof
Jurgiel, niedawno wrócił do pomysłu obciążenia leśników
obowiązkiem szacowania szkód łowieckich. Dyrekcja
Generalna LP przygotowała opinię w tej sprawie, w której argumentuje m.in., że Lasy Państwowe nie dysponują
kadrą wykwalifikowaną w zakresie rolnictwa i szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych, a przyjęcie tego
obowiązku wiązało by się z koniecznością zatrudnienia
przynajmniej jednej osoby w każdym z 430 nadleśnictw.
Drugiego dnia obrad członkowie Rady Krajowej
dyskutowali na temat projektu nowej wersji Statutu ZLP
w RP, przygotowanego przez Komisję Statutową. Po
burzliwej dyskusji członkowie Rady Krajowej doszli do
wniosku, że prace nad zmianami w Statucie będą kontynuowane. Ich celem będzie przygotowanie dokumentu,
który ułatwi ZLP w RP dążenie do stworzenia jednej,
dużej organizacji związkowej.
Kolejne posiedzenie Rady Krajowej odbędzie się
w styczniu 2017 roku.
Katarzyna Gozdek-Pawłowska
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9. Pan Jerzy Gosiewski – Poseł na Sejm RP VIII kadencji
Wypłata odszkodowań za szkody łowieckie.
Art. 1 pkt 4 nakłada na Państwowe Gospodarstwo
Leśne „Lasy Państwowe” obowiązek wypłaty odszkodowań, który do tej pory ciążył na Skarbie Państwa. Ponadto w/w art. wprowadza zryczałtowany zwrot kosztów, zwany dalej ryczałtem ponoszony przez dzierżawcę
lub zarządcę obwodu łowieckiego na rzecz Lasów Pań4

10. Pan Wojciech Skurkiewicz – Poseł na Sejm RP VIII kadencji
11. Pan Dariusz Bąk – Poseł na Sejm RP VIII kadencji
12. Pan Konrad Tomaszewski – Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych
13. Pan Lech Bloch – Przewodniczący Zarządu Głównego
Polskiego Związku Łowieckiego
14. Pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe

Reakcja ZLP w RP na propozycję zmiany
ustawy o Prawie łowieckim
W związku z niekorzystnymi dla pracowników Lasów Państwowych propozycjami zmian w ustawie
o Prawie łowieckim, ZLP w RP wyraziło swój zdecydowany sprzeciw. Pismo w tej sprawie skierowaliśmy 30 listopada br. do Marszałka Sejmu i przedstawicieli najwyższych władz państwowych,
którzy mają wpływ na dalszy los tego projektu.
2 grudnia br. odbyło się w Sejmie głosowanie po
pierwszym czytaniu projektu ustawy „Prawo łowieckie”. Oto jego wyniki:
 Głosowanie: wniosek o odrzucenie projektu ustawy
w pierwszym czytaniu
Wynik: 144 za, 269 przeciw, 20 wstrzymało się (głos.
nr 173)
 Głosowanie: wniosek o skierowanie projektu do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wynik: 406 za, 15 przeciw, 10 wstrzymało się

Istotne jest, że poseł sprawozdawca J. Gosiewski
wnioskował o wykreślenie art. 2 dot. szacowania i finasowania szkód łowieckich przez LP.
Będziemy pilnie obserwować dalszy tok legislacyjny
i nasza reakcja będzie stosowna do decyzji Sejmu po
drugim czytaniu projektu.
Bronisław Sasin
Przewodniczący ZLP w RP

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
w sprawie Ustawy o Prawie łowieckim z udziałem ZLP w RP
13 grudnia br. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji:
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poświęcone
rozpatrzeniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej
ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Wzięli w nim udział przedstawiciele ZLP w RP – 15sto osobowa reprezentacja m.in. członków Rady Krajowej oraz 80- cio osobowa grupa leśników
– członków ZLP Regionu Radomskiego.
Podczas posiedzenia Komisji głos w sprawie zabrało
trzech przedstawicieli ZLP w RP: Przewodniczący Bronisław Sasin przedstawił oficjalne stanowisko Związku Leśników Polskich w RP w tej sprawie, stanowczo
sprzeciwiając się zapisom zawartym w projekcie ustawy. Przemawiał także Grzegorz Cekus – Wiceprzewod-

Leśnicy z ZLP Regionu Radomskiego przybyli przed gmach Sejmu
RP w licznej – 80-osobowej reprezentacji. Foto: Las Polski.

niczący ZLP w RP oraz Marek Cholewa – Przewodniczący ZLP Regionu Górnośląskiego w Katowicach.
Wystąpienia trzech kolegów można obejrzeć na stronie:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=974C06FCAE3984D6C1258084002F75AD
Posiedzenie połączonych komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zakończyły się decyzją, że nad projektem ustawy będzie pracowała dedykowana tej sprawie
podkomisja.
Wszystkim leśnikom oraz członkom ZLP w RP
serdecznie dziękuję za obecność w/przed gmachem
Sejmu RP i Wasze wsparcie.
Darz Bór!
Bronisław Sasin
Przewodniczący ZLP w RP
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Tuż przed rozpoczęciem obrad Komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Od prawej: Zbigniew
Nahajowski z ZLP Regionu Dolnośląskiego, Bronisław Sasin – Przewodniczący ZLP w RP. W tle wchodzą przedstawiciele DGLP: Jan Błaszczyk,
Główny Łowczy LP, Krzysztof Janeczko – Z-ca Dyr. Gen. ds. Gospodarki Finansowej, Tomasz Zawiła – Niedźwiecki – Z-ca Dyr. Gen. ds. Rozwoju.

Zn. Spr. ZLP-01.23.2016

Warszawa, 16.12.2016 r.

Sz. P.
Wojciech Skurkiewicz
Poseł na Sejm VIII kadencji
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
ul. Rynek 9
26-600 Radom
Szanowny Panie Pośle,
W imieniu Związku Leśników Polskich w RP, zwracam się do Pana Posła z prośbą o zajęcie stanowiska
w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie
ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042).
W dniu 13 grudnia 2016 roku uczestniczył Pan we
wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Został Pan też powołany do składu
Podkomisji, która będzie kontynuowała pracę nad w. w.
projektem.
Z niezrozumiałych dla nas przyczyn, pomimo szerokich kompetencji, wiedzy leśnej oraz znajomości zasad funkcjonowania PGL LP i doświadczenia w pracy
w strukturach Lasów Państwowych, nie zabrał Pan głosu w prawie dwugodzinnej dyskusji dotyczącej przedmiotowej Ustawy.
Z wyrazami szacunku
Bronisław Sasin
Przewodniczący ZLP w RP
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Zn. Spr. ZLP-01.24.2016

Warszawa, 19.12.2016 r.
Sz. P.
Andrzej Konieczny
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Środowiska

Szanowny Panie Ministrze,
W imieniu Związku Leśników Polskich w RP, zwracam się do Pana z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie
rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy –
Prawo łowieckie (druk nr 1042).
W dniu 13 grudnia 2016 roku uczestniczył Pan we
wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Zapewne będzie Pan również uczestniczył w pracach Podkomisji, która będzie kontynuowała
pracę nad w. w. projektem.
Z niezrozumiałych dla nas przyczyn, pomimo szerokich kompetencji, wiedzy leśnej oraz znajomości zasad
funkcjonowania PGL LP, nie wypowiedział się Pan jednoznacznie w dyskusji dotyczącej przedmiotowej Ustawy, czy popiera Pan projekt w całości bez poprawek, lub
jest przeciw szacowaniu szkód łowieckich przez pracowników Lasów Państwowych oraz wypłacaniu szkód przez
Lasy Państwowe.
Z wyrazami szacunku
Bronisław Sasin
Przewodniczący ZLP w RP
Do wiadomości:
1. Minister Środowiska
2. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Posiedzenie
sejmowej Komisji do Spraw Petycji
16 grudnia 2016r. w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw
Petycji poświęcone m. in. rozpatrzeniu Petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 poz. 1414 ze zm.) w zakresie
sposobu ustalania oraz wysokości kosztów używania do celów służbowych pojazdów
niebędących własnością pracodawcy.
W obradach, oprócz posłów – członków Komisji – uczestniczyli również przedstawiciele
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz autor petycji Robert Czyż. Spośród
zainteresowanych stron, których dotyczy treść petycji, jako jedyny brał udział
przedstawiciel Związku Leśników Polskich w RP – Urban Kolman.
tej samej kwestii, czyli podwyższenia stawek
tzw. „kilometrówki” i projekt ten 5 września
br. został skierowany do I czytania do Komisji Infrastruktury, Przewodniczący Poseł Sławomir Piechota zgłosił propozycję przyjęcia
przez Komisję do Spraw Petycji następujących
wniosków:
1. skierować dezyderat do Pani Prezes Rady
Ministrów o zajęcie stanowiska w sprawie argumentów zawartych w petycji i stanowisko
Rządu wobec ich ustawowego uregulowania
ze szczególnym uwzględnieniem propozycji
obowiązku corocznej weryfikacji stawki i podania na ile dotychczasowe stawki za używanie
do celów służbowych pojazdów niebędących
własnością pracodawcy wymagają zmiany.
Urban Kolman – Przewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego

W wyniku przeprowadzonej szerokiej dyskusji stwierdzono zasadność ustawowego
uregulowania wniesionych w petycji spraw.
Z uwagi na fakt, iż w dniu 21 lipca 2016 r. skierowano do Marszałka Sejmu poselski projekt
ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (wnioskodawca KP Kukiz15), dotyczący

2. skierować do Komisji Infrastruktury pismo
o zajęcie stanowiska wobec tej petycji, a także o informację o stanie prac nad projektem
ustawy i planem procesu legislacyjnego w zakresie tego projektu.
Urban Kolman
Przewodniczący
ZLP Okręgu Lubelskiego
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Zjazd Sprawozdawczy ZLP Regionu Pilskiego
22 października 2016 roku w miejscowości Brzeźno przy mieście Czarnków odbył się Zjazd
Sprawozdawczy ZLP Regionu Pilskiego. Terytorialnie jest to obszar Nadleśnictwa Sarbia i też z tego
powodu organizacją Zjazdu zajęła się zakładowa organizacja z tego nadleśnictwa.
Na ogólną liczbę 65 delegatów w Zjeździe wzięło
dział 53 delegatów oraz zaproszeni goście, a wśród nich
Przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin, Zastępca
Dyrektora RDLP w Pile Janusz Perkowski, Nadleśniczy
Nadleśnictwa Sarbia Maciej Strawa oraz emerytowani
działacze związku.
Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru Zjazd otworzył Przewodniczący ZLP Regionu Pilskiego kol. Włodzimierz Wojtczak, witając gości i delegatów. Na początku udzielono głosu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Sarbia
Maciejowi Strawie, który w swoim wystąpieniu zwrócił
uwagę na potrzebę współpracy ze Związkami Zawodowymi w rozwiązywaniu problemów ważnych dla bytu
PGLP. Wskazał na sprawę z 2010 roku, dotyczącą próby
włączenia PGLP do sektora finansów publicznych, gdzie

jedność związkowa i leśników w proteście przeciwko
temu pomysłowi doprowadziła do oddalenia zagrożenia
dla stabilności i bytu Lasów Państwowych.
Następnie Przewodniczący kol. Włodzimierz Wojtczak złożył sprawozdanie z działalności Rady Regionu.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła kol. Paulina Westerska. Po krótkiej dyskusji
zgromadzeni przyjęli w głosowaniu sprawozdania Rady
Regionu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielili absolutorium Radzie Regionu Pilskiego.
Przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin w swym
wystąpieniu poinformował zgromadzonych o zmianach
w naliczaniu nagród w 2017, omówił politykę płacową, w tym prognozę zmiany stawki wyjściowej. Omówił stopień zawansowania prac nad zmianami w PUZP

Uroczyste wprowadzenie sztandaru.

Głos zabiera zaproszony na obrady Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia
Maciej Strawa.

Przewodniczący Regionu Pilskiego Włodzimierz Wojtczak wita przybyłego na obrady Przewodniczącego Związku Bronisława Sasina.

Złotą odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali (od
lewej): Antoni Bzdręga – ZLP w Nadleśnictwie Trzcianka, Zbigniew
Magiera – ZLP w Nadleśnictwie Kalisz Pomorski.
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i zagadnienia związane z polityką mieszkaniową w LP
oraz wprowadzenia nowego umundurowania i odzieży
BHP w LP.
Zastępca Dyrektora RDLP w Pile, Janusz Perkowski,
na wniosek uczestników Zjazdu zrelacjonował następujące zagadnienia: wyjaśnił zasady naliczania podatku
od nieruchomości w odniesieniu do osad funkcyjnych
w lasach, omówił zasady dostarczania odzieży mundurowej i odzieży BHP w jednostkach pilskiej dyrekcji
oraz omówił sytuację finansową RDLP w Pile.
Ważnym i zarówno miłym akcentem Zjazdu było
uhonorowanie działaczy związkowych odznakami
związkowymi.
Złotą odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”
otrzymali: Antoni Bzdręga – ZLP w Nadleśnictwie
Trzcianka, Zbigniew Magiera – ZLP w Nadleśnictwie
Kalisz Pomorski.

Srebrną odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali (od
lewej): Zbigniew Mroczkowski – ZLP w Nadleśnictwie Wałcz, Aldona Iwin – ZLP w Nadleśnictwie Jastrowie, Damian Rosiński – ZLP
w Nadleśnictwie Podanin, Jarosław Ramucki – ZLP w Nadleśnictwie
Zdrojowa Góra.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Zjazdu ZLP Regionu Pilskiego.

Srebrną odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali: Zbigniew Mroczkowski – ZLP
w Nadleśnictwie Wałcz, Damian Rosiński – ZLP
w Nadleśnictwie Podanin, Aldona Iwin – ZLP w Nadleśnictwie Jastrowie, Jarosław Ramucki – ZLP w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra, Dariusz Wiatrowski – ZLP
w Nadleśnictwie Potrzebowice.
Brązową odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali: Janusz Dudek – ZLP w Nadleśnictwie Jastrowie, Szymon Tyde – ZLP w Nadleśnictwie

Jastrowie, Alina Dziemiańczyk – ZLP w Nadleśnictwie
Jastrowie, Mariusz Graś – ZLP w Nadleśnictwie Człopa, Radosław Reks – ZLP w Nadleśnictwie Człopa, Justyna Gokiert Skrętna – ZLP w Nadleśnictwie Złotów.
Zjazd zakończono wyprowadzeniem sztandaru Regionu Pilskiego przy marszu wykonanym przez Zespół
Sygnalistów Myśliwskich „Wilk” z Nadleśnictwa Sarbia, którego członkowie w większości należą do ZLP
w RP.
Romuald Dreger
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Nic ponad zdrowie
Leśnicy, niezależnie od stanowiska pracy, są postrzegani jako okazy zdrowia, a laikom nasza
praca wydaje się bardzo spokojna, bezpieczna i zupełnie bezstresowa. Wiemy doskonale, że jest
zupełnie inaczej, stąd sami musimy zadbać o swoją zdrową przyszłość. Któż z nas nie chciałby
jesienią życia w zdrowiu i szczęściu spoglądać z dumą na efekty swojej wieloletniej pracy w Lasach
Państwowych. Pewnie każdy z nas chciałby miło spędzać czas emerytury na bliskich spacerach,
a może i w dalekich podróżach, a nie tylko w kolejkach do lekarza, jak to często bywa. Zapracowani,
przytłumieni ogromem obowiązków zwykle nie mamy czasu dla siebie, swojego zdrowia i nie
bardzo wiemy jak o nie solidnie zadbać. Od pewnego czasu mamy dobrego sojusznika, który nie
tylko przypomina nam słowa Jana Kochanowskiego. Bo nie wystarczy powtarzać, że nic ponad
szlachetne zdrowie, trzeba o nie umiejętnie zadbać. Dlatego podczas ostatniego spotkania Rady
Krajowej ZLP w Krynicy namówiłem na chwilę rozmowy kogoś, kto twierdzi, że dla niego zdrowie
leśników jest najważniejsze.
Rozmawiam z Maciejem Barcikiem – dyrektorem Biura Ubezpieczeń Grupowych Mentor S.A:

Maciej Barcik
– Dyrektor Biura Ubezpieczeń
Grupowych,
Mentor

Właśnie minęła trzecia rocznica przygotowanego
przez Państwa „pakietu zdrowie” dla pracowników
Lasów Państwowych. Czy mógłby Pan podsumować te
trzy lata?
Rzeczywiście, we wrześniu minęła trzecia rocznica
od momentu, kiedy pierwsze nadleśnictwo zdecydowało
się skorzystać z oferty Medicover. Program ten mocno
ewoluował przez te trzy lata, co było wynikiem wsłuchiwania się w potrzeby pracowników LP. Ja i moi współpracownicy z Biura Ubezpieczeń Grupowych Mentor
wraz z pracownikami Medicover odbyliśmy blisko 650
spotkań, w tym 470 z nich to spotkania sprzedażowe
skupione głównie na przedstawieniu zakresu oferty oraz
sposobu korzystania z gwarantowanych usług. Natomiast pozostałych ponad 180 to spotkania „serwisowe”,
na których rozmawiamy z pracownikami, omawiamy
bieżące problemy, słuchamy uwag i sugestii, a następnie
w miarę rozsądku i możliwości staramy się te sugestie
wprowadzać w życie przy zachowaniu dotychczasowej
składki. Należy pamiętać, że jako broker reprezentujemy naszego klienta i zależy nam przede wszystkim na
jego satysfakcji, a nie tylko na sprzedaniu kolejnego
produktu.
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Jarosław Szałata,
leśniczy w Nadleśnictwie Trzciel,
autor „Blogu Leśniczego”.

Ilu pracowników Lasów Państwowych korzysta
obecnie z „pakietu zdrowie”?
Łącznie z członkami rodzin, pakietem w Medicover
objętych jest ponad 19 tyś. osób zatrudnionych w blisko
300 jednostkach organizacyjnych. Istotny jest fakt, że
liczba ta z roku na rok rośnie.
Spotkałem się też z opinią, że Medicover traci na potęgę klientów, co jest wielką nieprawdą, bo przez okres 3
lat odeszło z programu 11 jednostek, w tym 2 ze względów formalnych.
Wspomniał Pan, że „pakiet zdrowie” ewoluował.
Jakie zmiany w nim ostatnio zaszły?
Pozwolę sobie w tym miejscu przypomnieć, że przed
tworzeniem pakietu mieliśmy ten komfort, że przy
współpracy ze stroną społeczną przeprowadziliśmy anonimowe ankiety wśród pracowników. Znacznie nam to
ułatwiło trafne przygotowanie zakresów ubezpieczenia,
dopasowanych do potrzeb pracowników. Mimo to, po
uruchomieniu pakietu pracownicy wraz osobami odpowiedzialnymi za BHP w poszczególnych jednostkach zgłosili nam kilka istotnych i zasadnych sugestii.
Pierwsza dotyczyła rozszerzenia skierowania na badania
medycyny pracy o dobrowolne badania z krwi i moczu.

Kolejne rozszerzenie wprowadzało refundację wizyt
oraz rehabilitacji. Ponadto Medicover, specjalnie dla
pracowników Lasów Państwowych, utworzył Centrum Leczenia Boreliozy pod auspicjami prof. Anatola
Panasiuka rozbudowane o sieć poradni w strukturach
Centrów Medycznych Medicover. W celu łatwiejszego
kontaktu, specjalnie dla leśników, została utworzona
dedykowana infolinia: 500 900 930. Natomiast bardzo
istotnym rozszerzeniem dla wszystkich leśników jest
kontynuacja ubezpieczenia po odejściu z pracy.
Kontynuacja ubezpieczenia po odejściu z pracy to
ciekawa oferta – na jakich zasadach?
Pracownicy po odejściu z pracy w Lasach Państwowych mogą kontynuować program zdrowotny w Medicover do 73 roku życia. Zakres programu jest dokładnie taki sam jak w trakcie zatrudnienia z wyłączeniem
Medycyny Pracy, a składka pozostaje na tym samym
poziomie, czyli 43 zł. Po przekroczeniu 73 roku życia
również jest zapewniona kontynuacja, z tym, że na standardowych warunkach proponowanych przez Medicover. Ważne jest również to, że formalności związane
z przejściem na kontynuację są zupełnie bezkolizyjne
dla odchodzącego pracownika. W momencie odchodzenia z danej jednostki, osoba obsługująca Medicover wyrejestrowuje z sytemu pracownika i rejestruje go do systemu stworzonego do kontynuacji. Następnie zatwierdza
dane i drukuje indywidualny numer konta do opłacania
składek.
Obsługę kontynuacji powierzyliśmy naszej multiagencji powołanej do obsługi kontynuacji naszych klientów o nazwie „Polska Grupa Asekuracyjna Sp. z o.o.”
W mojej ocenie jest to najkorzystniejsza na rynku
kontynuacja, co nie zmienia faktu, że zgodnie z zasadą
dobrej konkurencji, nie pojawią się jakieś nowe propozycje. Można się tylko cieszyć, że my wciąż determinujemy rynek do ciągłego polepszania produktów dla
leśników.
Mówi Pan o dobrym wpływie konkurencji?
Ująłbym to raczej odwrotnie. To my i Medicover
wpływamy pozytywnie na konkurencję, która stara
się kopiować zaproponowane przez nas rozwiązania,
choć nie tylko. Jak już mówiłem wcześniej, pojawiają
się na rynku produkty, które nie do końca są korzystne dla leśników. Wprowadzamy nasze zmiany strzegąc
niezmienności składki, a konkurencja niejednokrotnie
proponuje rozwiązania za dodatkową składkę, co więcej
rozwiązania te są przeważnie marnej jakości. Może się
powtórzę, ale to, że Mentor jest firmą brokerską, która reprezentuje interesy leśników, stanowi istotny dla
leśników fakt. Nie jesteśmy przedstawicielem ubezpieczyciela, a oferta Medicover została wybrana w kon-

kursie jako najkorzystniejsza dla pracowników Lasów
Państwowych. Nadzorujemy przebieg kontraktu, a modyfikacje wprowadzamy zgodnie z sugestiami pracowników i przy zachowaniu stałej wysokości składki. Konkurencja Medicover tak nie działa. Osoby zgłaszające
się do nadleśnictw sprzedają swój produkt i raczej nie
będą obiektywne, co więcej, w większości zależy im na
sprzedaniu jak największej liczby produktów, co niekoniecznie idzie w parze z dobrą jakością.
Na czym polega Państwa wsparcie jako firmy brokerskiej?
Lasy Państwowe to duża, sprawnie działająca organizacja, a jej pracownicy są rozproszeni po całej Polsce.
Czasem nawet bardzo z dala od ośrodków miejskich,
szpitali, przychodni. Bardzo nam zależy, żeby pracownicy mieli dobry dostęp do specjalistów i diagnostyki,
niestety żaden operator nie dysponuje tak rozproszoną
strukturą własnych placówek, a to powoduje, że musi
korzystać z usług placówek współpracujących. Początkowo powodowało to wiele niedomówień i nie zawsze
funkcjonowało to tak jak leśnicy oczekiwali. Było rzeczywiście sporo reklamacji, które dotyczyły placówek
współpracujących, choć oczywiście nie tylko. Powody
reklamacji były przeróżne: brak wiedzy recepcjonistek
co do zakresu przysługującego leśnikom, lekarz był
niemiły, badania MP trwały zbyt długo itp. Oczywiście, w każdym przypadku reagowaliśmy, ale zależało
nam na rozwiązaniach systemowych, zatem ustaliliśmy
z Medicover, że raz w miesiącu, w ostatnim tygodniu
miesiąca, spotykamy się wspólnie i analizujemy reklamacje z ostatnich 30 dni. Po analizie ustalaliśmy, jakie
wprowadzić rozwiązania, aby uniknąć powtarzania się
reklamacji. Z dumą mogę powiedzieć, że większość powtarzających się przyczyn wyeliminowaliśmy. Oczywiście pozostały czasem drobne, ludzkie przywary czyli:
lekarz był wyjątkowo małomówny, a recepcjonistka niezbyt miła itp. Wciąż nad tym pracujemy.
Wprowadziliśmy również ankiety, które kierujemy
do osób odpowiedzialnych za BHP w poszczególnych
jednostkach. Prosimy w nich o opinie dotyczące świadczonych usług w szerokim zakresie, nie tylko dotyczącym MP.
Wciąż prowadzimy spotkania w Dyrekcjach Regionalnych i Nadleśnictwach. Odbywają się spotkania serwisowe, na których pracownicy informują nas, co słabo
funkcjonuje, a także przekazują nam swoje oczekiwania.
Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że reagując na sugestie leśników, doprowadziliśmy do zakontraktowania
na wasze potrzeby ponad 100 dodatkowych placówek
współpracujących. Nie da się jednak uniknąć indywidualnych problemów poszczególnych pracowników, na
które staramy się reagować błyskawicznie.
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Każdy pracownik LP, który dzwoni do nas z problemem dotyczącym Medicover ma nasze wsparcie do momentu rozwiązania problemu, natomiast nadleśnictwa,
które wykupiły ubezpieczenie bezpośrednio u innych,
są pozostawione ze swoimi problemami same sobie, nie
mają bowiem takiego wsparcia, jakie my gwarantujemy
naszym klientom.
A jak działa refundacja w Medicover?
Staramy się zapewnić leśnikom jak najlepszy dostęp
do wybranych lekarzy specjalistów w ramach sieci placówek. Mamy jednak świadomość, że np. kobiety mają
swoich ulubionych lekarzy, a osoby przewlekle chore
również korzystają ze znanych sobie lekarzy. To oczywiście najczęstsze przyczyny korzystania z refundacji,
ale przecież nie jedyne.
Po analizie uznaliśmy, że refundacja będzie polegać
na zwrocie 70% wartości przedstawionego rachunku,
a limit wynosi 500 zł kwartalnie, łącznie 2000 zł rocznie. Uznaliśmy, że takie podejście będzie najrozsądniejsze. Czasem spotykamy się z ofertami, gdzie limit na
refundacje wynosi 100 tyś zł, a wycena wizyty 100 zł.
Należy to uznać za śmieszne, gdyż nikt w życiu tego
limitu nie wykorzysta tym bardziej, że w takich ofertach
cena wizyty jest z góry wyceniona przez ubezpieczyciela. Nie możemy też zapominać, że jednak ideą jest zapewnienie opieki medycznej pracownikom – refundacja
to tylko uzupełnienie.
Borelioza to choroba zawodowa leśników. Wielu
z nas, oprócz świadomości, że zostali nią dotknięci,
w zasadzie nie podejmuje leczenia. Dlatego chciałbym
zapytać o Centrum Leczenia Boreliozy, na czym polega
ten pomysł?
Borelioza to choroba, która nęka leśników od dawna,
zresztą została uznana za chorobę zawodową. Rozpoczynając współpracę z Lasami mieliśmy świadomość,
że to duży problem, dlatego, organizując konkurs ofert,
w zapytaniu uwzględniliśmy diagnostykę boreliozy.
Z czasem jednak, po spotkaniach i konsultacjach z pracownikami, uznaliśmy, że to za mało. Dochodziło do
sytuacji, że pracownik otrzymywał pozytywny wynik
testu i pozostawał sam sobie. Taka sytuacja była niedopuszczalna i chcieliśmy jak najszybciej ten problem
wyeliminować. Spotkaliśmy się z Medicover i ustaliliśmy plan działania. Medicover był bardzo otwarty,
szybko podjął rozmowy z prof. Anatolem Panasiukiem
– ekspertem w dziedzinie leczenia boreliozy i pozyskał
profesora do tego projektu. Następnie uznaliśmy, że jed-
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na lokalizacja to za mało, zatem zgodziliśmy się, że trzeba zbudować sieć Centrów Leczenia Boreliozy w strukturach Medicover. W każdej z placówek własnych jest
dedykowany dla leśników lekarz zakaźnik, przeszkolony
pod kątem leczenia boreliozy, a najtrudniejsze przypadki
są konsultowane z prof. Panasiukiem, który zgodził się
wziąć patronat nad projektem. Po ostatnich spotkaniach
z pracownikami ustaliliśmy, że dla każdej Dyrekcji Regionalnej i pracowników podległych jednostek przygotujemy w formie papierowej oraz elektronicznej ścieżkę
postępowania po zdiagnozowaniu boreliozy.
Zwykle każdą rozmowę kończy pytanie, które i ja zadam – jakie plany na przyszłość?
Właśnie minęły trzy lata ubezpieczenia i skończył
się okres gwarancji zakresu i składki, co spowodowało
podjęcie rozmów na temat dalszych losów Medicover
w LP. Uzgodniliśmy, że pozostawimy decyzję pracownikom i przeprowadziliśmy anonimową, elektroniczną
ankietę wśród pracowników LP. Znaczna większość,
bo ponad 80% spośród 3500 osób ankietowanych wyraziła zadowolenie z usług świadczonych przez Medicover i zadeklarowała chęć dalszej współpracy. Wynik
ten przedstawiliśmy stronie społecznej i otrzymaliśmy
polecenie podjęcia rozmów z Medicover, zmierzających
do przedłużenia umowy. W wyniku negocjacji uzyskaliśmy gwarancję obecnej składki i zakresu na kolejne
trzy lata. Takie rozwiązanie satysfakcjonuje naszych
zleceniodawców, ale przede wszystkim pracowników
korzystających z usług Medicover. Na zakończenie warto przypomnieć, że obecnie ubezpieczonych pakietem
Medicover jest ponad 19 tysięcy leśników. Staramy się
spotykać również z pozostałymi, gdyż większa liczba
osób w programie daje znacznie szersze możliwości negocjacji w przyszłości. Zachęcam do kontaktu z nami.
Działa specjalnie uruchomiona dla leśników infolinia: nr tel. 500 900 930. W Mentor S.A. za kontakty
z leśnikami odpowiada Jacek Zbróg, który chętnie odpowie na wszelkie pytania (tel.: 508 273 019, e-mail:
jacek.zbrog@mentor.pl).
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a zatem korzystając z okazji tej rozmowy chciałbym życzyć leśnikom oraz ich rodzinom przede wszystkim zdrowia, ale
także wytchnienia od codziennych obowiązków. Życzę
Wam zatem spokoju ducha oraz zdrowych, rodzinnych
świąt przy choince prosto z lasu.
Rozmawiał: Jarosław Szałata

Uwaga kuracjusze!
Nowe zasady pobytów w Sanatorium „Leśnik – Drzewiarz”
dla członków Związku Leśników Polskich w RP
	Od stycznia 2017 roku będzie obowiązywał nowy wzór skierowania do sanatorium –
(do wglądu na stronie www.zlpwrp.pl).
	Turnus rozpoczyna się od godz. 12.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu
wyjazdu. Nie ma możliwości wcześniejszego, niż wskazany w skierowaniu, przyjazdu i późniejszego wyjazdu. Ponadto, późniejszy przyjazd i wcześniejszy wyjazd nie
uprawniają do ubiegania się o zmniejszenie kosztu pobytu (z wyjątkiem udokumentowanych sytuacji losowych), nie ma zwrotów za posiłki niewykorzystane z przyczyn
leżących po stronie kuracjusza.
	Zgłoszenia na turnusy sanatoryjne należy kierować do Przewodniczącego Regionu/
Okręgu. Przewodniczący Regionu/Okręgu zgłasza do Biura ZLP w RP chętnych do
skorzystania z turnusów sanatoryjnych najpóźniej przed upływem 30 dni od planowanej daty rozpoczęcia turnusu.
	W przypadku braku możliwości skorzystania z pobytu sanatoryjnego w terminie określonym skierowaniem, należy jak najszybciej powiadomić biuro ZLP w RP (tel. 22 58 98 380,
e-mail: zlpwrp@lasy.gov.pl).
	Z pobytów sanatoryjnych na skierowania związkowe w Sanatorium „Leśnik – Drzewiarz” w Krynicy – Zdroju uprawnieni są wyłącznie członkowie Związku Leśników
Polskich w RP i ich najbliższa rodzina.
	W 2017 roku będzie obowiązywała następująca stawka za pobyt w sanatorium: 52 zł
za 1 osobę/dobę na skierowanie z rozdzielnika. Cena – 52 zł za 1 osobę/dobę obejmuje koszt noclegu, pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad i kolację) oraz 1 zabieg.
	Powyższy regulamin zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.
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V Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych w szachach
pod Honorowym Patronatem
Związku Leśników Polskich w RP
W dniach 18-21 listopada 2016 roku Zespół Szkół Leśnych w Lesku po raz drugi zorganizował
Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych w Szachach. W tym roku, Honorowy Patronat nad zawodami
objął Związek Leśników Polskich w RP, organizator Międzynarodowych Mistrzostw Polski Leśników
w Szachach.
Zespół Szkół Leśnych w Lesku gościł w tych dniach
Technika Leśne z Białowieży, Milicza, Starościna oraz
Rucianego – Nidy. Uczestnicy obowiązkowo rozegrali
turniej drużynowy systemem „każdy z każdym” oraz
turniej indywidualny systemem „szwajcarskim” – 9
rund. Ostatniego dnia zmagań dla wszystkich chętnych,
również Opiekunów, odbył się turniej gry błyskawicznej, z czasem po 5 minut na zawodnika.

Wyniki rywalizacji w turnieju drużynowym:
I miejsce Zespół Szkół Leśnych w Lesku – 7 pkt,
(punkty pomocnicze 11,5)
II miejsce Technikum Leśne w Białowieży – 7 pkt
(punkty pomocnicze 9,5)
III miejsce Zespół Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie – 6 pkt
IV miejsce Technikum Leśne w Starościnie – 4 pkt
V miejsce Technikum Leśne w Miliczu – 1 pkt
Wyniki rywalizacji w turnieju indywidualnym:
I miejsce Artur Szostek z Zespołu Szkół Leśnych
w Rucianem – Nidzie – 9 pkt
II miejsce Tomasz Brukało z Zespołu Szkół Leśnych
w Lesku – 6,5 pkt
III miejsce Sebastian Nowakowski z Technikum Leśnego w Starościnie – 6,5 pkt

Rozgrywki szachowe uczniów Technikum Leśnego – na pierwszym
planie reprezentanci Technikum Leśnego w Starościnie i Miliczu.

Szczegółowe wyniki turnieju indywidualnego, drużynowego oraz uzyskane kategorie szachowe można zobaczyć w serwisie www.chessarbiter.com
linki:
turniej drużynowy: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/tdr_6540/

Rozgrywki szachowe uczniów Technikum Leśnego – na pierwszym
planie reprezentanci Zespołu Szkół Leśnych w Rucianym – Nidzie
i Lesku.

Od lewej – Jadwiga Szylak - Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Lesku, Marta Michalska – nauczyciel wychowania fizycznego w ZSL
w Lesku oraz Włodzimierz Hackiewicz – sędzia szachowy.
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Jadwiga Szylak, Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Lesku, zabiera głos
podczas uroczystego zakończenia Mistrzostw Szachowych Szkół Leśnych.

Marta Michalska – nauczyciel wychowania fizycznego w ZSL w Lesku
ogłasza wyniki Mistrzostw Szachowych Szkół Leśnych.

Zdobywca I miejsca w turnieju indywidualnym - Artur Szostek z Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie.

Laureaci Mistrzostw Szachowych Szkół Leśnych.

turniej indywidualny: http://www.chessarbiter.com/
turnieje/2016/ti_6508/
Czas pomiędzy zmaganiami szachowym wypełniony
był zajęciami turystyczno-rekreacyjnymi. Uczestnicy
mieli możliwość skorzystania z krytej pływalni Aquarius, pojechać na wycieczkę do Bieszczadzkiego Parku
Narodowego, podczas której podziwiali uroki Bieszczad
ze szczytu Połoniny Wetlińskiej. Szachiści zwiedzili też
Muzeum Przyrodniczo – Łowieckie „Knieja” w Nowosiółkach i poznawali okolice Leska.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania
za wsparcie finansowe i nagrody rzeczowe Związkowi
Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół
Leśnych w Lesku, Panu Tomaszowi Mazurkiewiczowi – głównemu organizatorowi imprezy sportowej
„Zaporowy Maraton” oraz Zakładowi Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego „Orzech” z Kolbuszowej.
Uczestnikom gratulujemy sportowej rywalizacji
w duchu fair-play oraz życzymy dalszych sukcesów.
Marta Michalska
Zespół Szkół Leśnych w Lesku

Lesko, 24 listopada 2016 r.
Pan
Bronisław Sasin
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej
Dyrekcja, Zespołu Szkół Leśnych w Lesku, Organizatorzy i Sympatycy szachów ze Szkół Leśnych
składają serdeczne podziękowania Związkowi Leśników Polskich w RP za objęcie Honorowym Patronatem V Mistrzostw Polski Szkól Leśnych w Szachach, które odbywały się w dniach 18-21 listopada
2016r. w Zespole Szkół Leśnych w Lesku.
Prosimy przyjąć także wyrazy wdzięczności za
przekazane środki na rzecz organizacji konkursu oraz
ufundowane nagrody.
Z leśnym pozdrowieniem DARZ BÓR
Jadwiga Szylak
Dyrektor Zespołu szkół Leśnych w Lesku
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Antoni Długosz z Wielkich Buków
Urodził się w Olesku,
malowniczej miejscowości na Ukrainie, dokładnie w tym samym domu,
w którym przyszedł na
świat Jan III Sobieski.
Niestety, w 1941 roku
całą rodzinę wywieziono na roboty do Niemiec
i już nigdy tam nie wrócił.
Wyzwolili ich Amerykanie. Zawieźli do Powiatowego Urzędu Repatriacyjnego
w Szczecinie, a stamtąd skierowali do Lipian. Tam spędził młodzieńcze lata.
Marzył o lesie – jego dziadek był leśnikiem i zawsze
widział siebie w tym zawodzie. Ukończył technikum
handlowe. Potem, z uparciem, zaocznie skończył szkołę
leśną w Rogozińcu. Gdy został leśniczym w Głusku –
czuł, że właśnie to jest jego miejsce. Trzy lata później
trafił do Wielkich Buków (Nadleśnictwo Bierzwnik). Tu
przepracował 39 lat.
Z początku miał pod opieką las i małą szkółkę. Po kilku latach powstała szkółka, w której pracował do emerytury (16 czerwca 2000 roku). Za swoje zaangażowanie
w praktyczne wdrożenie swojej wiedzy, a w szczególności za wdrożenie niekonwencjonalnych metod w szkół-

karstwie leśnym i osiągnięte na tym polu bardzo dobre
wyniki produkcyjne i pozostawienie ich dla dobra gospodarki leśnej, otrzymał list gratulacyjny od Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
Za osiągnięcia w pracy leśniczego szkółkarza został wyróżniony odznaką „Zasłużony dla lasów i przemysłu drzewnego” oraz honorową odznaką „Zasłużony dla lasów”.
9 maja 2014 roku otrzymał najwyższe odznaczenie
Lasów Państwowych, jakim jest Kordelas Leśnika Polskiego.
Dając wzorowy przykład w pracy oraz życiu osobistym, wychował syna w poczuciu odpowiedzialności
za Lasy, obecnie pracownika Nadleśnictwa Poddębice,
RDLP w Łodzi.
Za swój wkład pracy i oddanie sprawom lasu był
szanowany i ceniony w swoim środowisku. Jego życie
i działalność tak wiele wniosła w naszą codzienność.
Las był dla Niego nie tylko pracą, ale też życiową pasją,
w którą angażował całą swoją rodzinę. Kochał las i to,
co robił, każde wyhodowane drzewko było dla Niego
perełką.
Pamiętajmy o tym, że żył pośród nas, wielki człowiek, który nagle odszedł.
Zachowamy Cię głęboko w naszych sercach.		
Janina Sobczak

W związku z tragiczną śmiercią

Kolegi Czesława Pawłowskiego,
Przewodniczącego ZLP Regionu Środkowopolskiego
w Łodzi Nadleśnictwa Spała
zasłużonego wieloletniego Działacza Związkowego – Związku Leśników
Polskich w RP,
Składamy wyrazy współczucia
i łączymy się w smutku z Rodziną zmarłego,
Koleżankami i Kolegami,
Rada Związku Leśników Polskich Regionu Środkowopolskiego w Łodzi
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