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Zbliżają się Święta Wielkanocne
i niech będzie to czas  radosnego przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania.

Jest to okres duchowej odnowy, wzajemnego obdarzania się dobrem
i nadziei związanej z wciąż odradzającym się życiem.

W tych dniach w naszych sercach i domach gości spokój, ale też radość,
a wokół rozkwita fenomen wiosennego przebudzenia się Natury.

Świąteczny czas jest świetną okazją do rodzinnego i prawdziwie radosnego wypoczynku
oraz wspólnych spacerów.

Proszę zatem przyjąć wiosenne życzenia radosnego świętowania w otoczeniu najbliższych,
ale także bazi, pisanek, baranków i bogatego zająca,

naturalnie skropione tradycyjnym Dyngusem.

Jarosław Szałata
Przewodniczący

Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej



Realizujmy wspólnie nasze potrzeby w 2019 roku  
– w lesie, biurze i na rajdowych szlakach

Rozpoczął się rok 2019, który otwiera nowe stule-
cie aktywnej działalności Związku Leśników Polskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej. Naszym głównym  celem 
jest szeroko pojęta  troska o sprawy ludzi lasu i pol-
skiego leśnictwa, dbałość o jego rozwój oraz trwałość 
gospodarki leśnej. Dbamy o jak najlepszy wizerunek 
polskiego leśnika, zajmujemy się obroną praw, godno-
ści zawodowej i tworzeniem jak najlepszych warunków 
pracy dla członków Związku oraz ich rodzin. Nieustan-
nie przypominamy o wszelkich  potrzebach ludzi pracu-
jących w lesie i jego otoczeniu. Z pewnością wszyscy 
znamy fundamentalną dla rozwoju osobistego każdego 
człowieka teorię o potrzebach ludzkich, które mają ści-
słą hierarchię i najczęściej tylko spełnienie jednej może 
powodować zaspokajanie kolejnej.

Abraham Maslow to znany amerykański psycho-
log, który w swojej książce „Motywacja i osobowość” 
zawarł  schemat hierarchii potrzeb i uznał, że źródłem 
motywacji do twórczego działania oraz dobrej pracy jest 
właśnie zaspokajanie kolejnych potrzeb. Twierdził tak-
że, że aby spełnić potrzeby wyższego rzędu, konieczne 
jest rozpoczęcie od tych podstawowych. Oczywiście 
podręcznikową hierarchię potrzeb według Maslowa 
powinniśmy traktować jako rodzaj podpowiedzi, wska-
zówki i wcale nie musi być to dla nas jedyną droga do 
spełniania i osiągniecia zamierzonych celów życiowych. 
Jednak warto pamiętać, że największym źródłem moty-
wacji jest właśnie zaspokajanie potrzeb. Nasz Związek 
od początku swojej stuletniej działalności przypomina 
o tym pracodawcom, a czasem także warto o tym wspo-
mnieć także pracownikom, aby pamiętali o swoich pra-
wach i artykułowali potrzeby.

Jak wygląda ta piramida potrzeb według teorii Ma-
slowa, ale w odniesieniu do naszych warunków pracy?

Spójrzmy na nią poprzez pryzmat teraźniejszości 
i prowadzonych, rozpoczętych już działań ZLP w RP, 
których realizacja przypadnie na najbliższy czas, najle-
piej na rok 2019:

Potrzeby fizjologiczne – dla wszystkich pracowni-
ków gwarancją ich zaspokojenia  jest  przede wszyst-
kim odpowiednie wynagrodzenie, dostęp do zaplecza 
socjalnego i toalety, napoje ciepłe i zimne, posiłek pro-
filaktyczny (ustalenia na temat jednolitych dla LP zasad 
wydawania posiłków są w trakcie), wygodne i ergono-
miczne stanowisko pracy oraz czas na niezbędny odpo-
czynek.

Potrzeby bezpieczeństwa – składa się na nie po-
czucie stabilizacji, ciągłość zatrudnienia, wynagrodze-
nie zapewniające odpowiedni poziom życia, świadcze-
nia socjalne, zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych 
(wciąż aktualny i do kompleksowego rozwiązania 

istotny problem), przewidywalne i zgodne z prawem 
zachowania współpracowników i przełożonych, pomoc 
prawna i ubezpieczenia negocjowane przez ZLP w RP, 
sprawiedliwe dla pracownika zasady rozliczeń za korzy-
stanie z własnych pojazdów używanych do celów służ-
bowych (ważny problem w trakcie rozwiązywania przez 
ZLP w RP przy poparciu DG LP).

Potrzeby przynależności – poczucie bycia częścią 
grupy, zespołu, nawiązywanie przyjaźni w pracy, dobre 
kontakty ze współpracownikami (dlatego nieustanie za-
chęcamy do wstępowania do istniejących organizacji 
zakładowych ZLP w RP i zakładania nowych oraz ak-
tywne działanie związkowe). Polecamy uwadze od nie-
dawna funkcjonujący Portal Pracowniczy i pozytywne 
znaczenie przynależności do Braci Leśnej.

Potrzeby uznania – szacunek do wykonywanych 
przez pracowników zadań, docenianie przez przełożo-
nych wszelkich wysiłków i ambitnych starań, awan-
se, premie i nagrody okresowe oraz specjalne (wciąż 
przypominamy, że każdy pracownik jest ważny i ma 
znaczenie dla firmy, niezależnie od zajmowanego sta-
nowiska, dbamy o godne warunki pracy i troszczymy 
się o naszych członków), opiniujemy i zajmujemy się 
wszelkimi nagrodami, także jubileuszowymi i meryto-
rycznymi podstawami awansowania na kolejne stano-
wiska.

Potrzeby samorealizacji – realizacja własnych ce-
lów i ambicji w powiązaniu z interesem pracodawcy, 
zrozumienie sensu i znaczenia wykonywanych obo-
wiązków, nieustanny rozwój osobisty, motywowanie 
siebie i zdobywanie nowych umiejętności.

Naszym podstawowym zadaniem jest troska o czło-
wieka i jego dobro w połączeniu z troską o przyszłość 
polskiego leśnictwa. ZLP w RP jest partnerem społecz-
nym pracodawców, ale przede wszystkim troszczy się 
o ludzi lasu i ich rodziny. Staramy się dostrzegać wszel-
kie problemy pracownicze i je rozwiązywać, wspieramy, 
pomagamy ludziom lasu, zapewniamy opiekę prawną, 
inicjujemy i opiniujemy różne uregulowania oraz akty 
prawne związane z naszą pracą.

Dbamy również o rekreację i wypoczynek leśników 
i ich rodzin. Zachęcamy do korzystania z leśnych ośrod-
ków wypoczynkowych, szczególnie z OW „ Jantar” oraz 
Sanatorium Leśnik Drzewiarz w Krynicy Zdrój (szcze-
góły na http://zlpwrp.pl/osrodki/).

W 2019 roku spotkamy się na rajdowych trasach, 
organizowanego przez ZLP w RP od 1993 roku wspól-
nie z poszczególnymi Regionalnymi Dyrekcjami LP, 
XXXI Ogólnopolskiego Rajdu Leśników. W dniach  
13-15 czerwca 2019 roku poznamy uroki RDLP Katowi-
ce na trasach rajdu organizowanego pod hasłem „Nie taki 
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Śląsk czarny – kopalnia przygody”. Rajd w 2020 roku 
odbędzie się na atrakcyjnym terenie RDLP w Szczeci-
nie, położonej nad Bałtykiem, a kolejny w 2021 roku 
zaplanowano w lasach RDLP w Zielonej Górze.

Z kolei w kwietniu, w dniach 24-27.04.2019 r. miło-
śnicy szachów spotkają się na terenie RDLP w Radomiu 
na XXVII Szachowych Mistrzostwach Polski o Puchar 
Przewodniczącego ZLP w RP.

Wiele innych zdarzeń i wydarzeń, oby tylko pozy-
tywnych, przyniesie nam z pewnością rozpoczynający 
się rok 2019.

Aby niczego nie przegapić bądźcie aktywni, wspie-
rajcie działania ZLP w RP w kontakcie z jego członkami 
i zaglądajcie na naszą stronę internetową po kolejne in-
formacje zachęcające do wspólnych, zgodnych działań 
dla dobra lasu i leśników.

Darz Bór!
Jarosław Szałata

Przewodniczący ZLP w RP     

Krajowy Zjazd Sprawozdawczy 
Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 22-23 marca 2019 r. w Sękocinie Starym odbył się Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Związku 
Leśników Polskich w  Rzeczypospolitej Polskiej. Na najważniejszym w  tym roku posiedzeniu 
delegaci dyskutowali o zagadnieniach istotnych dla pracowników Lasów Państwowych, Parków 
Narodowych i  innych branż leśnych reprezentowanych przez ZLP w RP. Delegaci z całego kraju 
spotkali się z Wiceminister Środowiska Małgorzatą Golińską, Dyrektorem Generalnym LP Andrzejem 
Koniecznym oraz jego Zastępcą do spraw Gospodarki Leśnej – Bogusławem Piątkiem. 

Zjazd otworzył Przewodniczący Związku Leśników 
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Szałata. 
Powitał wszystkich obecnych. Zaproponował, aby Prze-
wodniczącymi Zjazdu zostali Wiceprzewodniczący ZLP 

w RP – Paweł Kania (Region Środkowopolski w Łodzi) 
oraz Urban Kolman (Okręg Lubelski). Zjazd przyjął tę 
propozycję jednogłośnie. 

Otwarcie Zjazdu. Od lewej: Urban Kolman, Jarosław Szałata, Paweł Kania, Krzysztof Górski
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Następnie powołano:
• Komisję Skrutacyjno-Mandatową w składzie: Le-

szek Anioł (Region Środkowopolski w Łodzi), Stani-
sław Hasiuk i Waldemar Jedynak (Region Zachodni 
w Szczecinie) oraz Kinga Sulej i Rafał Ptaszkiewicz 
(Region Olsztyński).

• Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Zbigniew 
Nahajowski (Region Dolnośląski we Wrocławiu), 
Radosław Jaśkiewicz (Region Pomorski w Toruniu), 
Maciej Gerber i Edyta Nazarczuk (Region Zachodni 
w Szczecinie), Jerzy Chalimoniuk (Region Górnoślą-
ski w Katowicach), Zbigniew Szostak (Region Ra-
domski), Paweł Dymek (Region Pilski).

• Protokolantów: Barbara Jarzębak (Region Radom-
ski), Janina Sobczak (Region Zachodni w Szczeci-
nie), Grzegorz Augustyniak (Region Środkowopolski 
w Łodzi).
Pożegnano i podziękowano za aktywną działalność 

odchodzącym ze stanowisk członkom Prezydium i Rady 
Krajowej. Funkcje przestali pełnić:  Agata Gazdowska 
(Okręg Warszawski), Józef Stec  (Okręg Małopolski 
w Krakowie) i Andrzej Boczoń (IBL).

Przewodniczący Jarosław Szałata przedstawił spra-
wozdanie z działalności Rady Krajowej ZLP w RP za 
okres od 1 kwietnia 2018 r. do 15 marca 2019 r. Na-
stępnie głos zabrała p.o. Przewodniczącego Krajowej 
Komisji Rewizyjnej Krystyna Sowa (Okręg Małopol-

ski w Krakowie), która przedstawiła protokół z kontroli 
działalności Związku przeprowadzonej przez Komisję 
w dniach 7-8 marca br. Działalność RK została ocenio-
na pozytywnie. KKR wnioskowała o udzielenie abso-
lutorium Radzie Krajowej. Zjazd delegatów poparł ten 
wniosek i udzielił absolutorium Radzie Krajowej Związ-
ku Leśników Polskich w RP.

Następnie przywitano zastępcę Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych Bogusława Piątka. Delegaci 
poruszyli w dyskusji z Dyrektorem wiele istotnych kwe-
stii dotyczących funkcjonowania LP oraz spraw pracow-
niczych leśników i członków Związku.

W asyście Bogusława Piątka uhonorowano odznaka-
mi „Zasłużony dla Leśników Polskich” wyróżniających 
się członków.

Złotą Odznaką wyróżnieni zostali:
1. Mirosław Pierko – Region Pilski;
2. Mariusz Gorgol – Region Szczecinecki;
3. Arkadiusz Kujawski – Region Szczecinecki.

Srebrną odznaką wyróżnieni zostali:
1. Paweł Malepszy – Region Szczecinecki;
2. Grzegorz Cierlik – Region Dolnośląski;
3. Piotr Żygadło – Region Dolnośląski.
Następnie przywitano kolejnego gościa – Marzenę 

Czuksanow z Kancelarii Prawnej Iurico, która współ-
tworzyła projekt nowego Statutu ZLP w RP. Delegaci 

Komisja Skrutacyjno-Mandatowa

Jarosław Szałata podczas prezentacji sprawozdania

Od lewej: Józef Stec, Agata Gazdowska

Od lewej: Urban Kolman, Jarosław Szałata, Bogusław Piątek, Paweł 
Kania, Krzysztof Górski
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mieli wiele pytań do Pani Mecenas. Udało się rozwiać 
wiele wątpliwości i wyjaśnić proponowane zapisy, któ-
re są między innymi efektem zmian w ustawie o związ-
kach zawodowych. Projekt nowego Statutu jest realiza-
cją ustawowego obowiązku dostosowania Statutu ZLP 
w RP do wymogów znowelizowanej ustawy. Weszła ona 
w życie 1 stycznia 2019 roku i obligowała Związek do 
uchwalenia zmian w przeciągu pół roku. Stary, dotych-
czas obowiązujący Statut został uchylony, a nowy pod-
dany pod głosowanie i przyjęty przez Zjazd Krajowy.

Na obrady Zjazdu przybył  również Dyrektor Gene-
ralny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, a zaraz 
po nim Wiceminister Środowiska Małgorzata Goliń-
ska. Dotarli do nas prosto z lotniska.  Zrelacjonowali 
zatem „na gorąco” ostatnie spotkania międzynarodowe 
w Brukseli i Genewie. Dyrektor Generalny poruszył 

Odznaczeni Złotą i Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Leśników 
Polskich”

Wiceminister Środowiska Małgorzata Golińska

Od lewej: Urban Kolman, Włodzimierz Wolny, Jarosław Szałata, 
Paweł Kania, Krzysztof Górski

Mecenas Marzena Czuksanow

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny

Od lewej: Tomasz Fronczak, Maciej Barcik, Jacek Zbróg

również tematy sprzedaży mieszkań, finansów LP, wi-
zerunku leśnika.

Po pożegnaniu gości przystąpiono do wyboru nowe-
go Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej. 
Zgłoszono kandydatury: Daniel Bogacki (Region Ra-
domski), Bogdan Cybulski (Region Olsztyński), Tade-
usz Pryjma (Okręg Krośnieński), Włodzimierz Wolny 
(Region Górnośląski w Katowicach). Zjazd, w głosowa-
niu tajnym, na Przewodniczącego KKR wybrał Włodzi-
mierza Wolnego. 

Następnie przywitano kolejnych gości: Macieja Barci-
ka – Dyrektora Biura Ubezpieczeń Grupowych „Mentor” 
S.A. i jego zastępcę Jacka Zbroga oraz Tomasza Froncza-
ka – Dyrektora Biura Programów Emerytalno-Oszczędno-
ściowych TFI PZU S.A. Tomasz Fronczak przedstawił 
założenia oraz wytłumaczył różnice między Pracowni-
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czymi Planami Kapitałowymi  i Pracowniczymi Planami 
Emerytalnymi. Przedstawiciele firmy Mentor omówili 
warunki nowego ubezpieczenia na życie dla pracow-
ników Lasów Państwowych oraz zmiany w opiece me-
dycznej Medicover.

Kolejnego dnia Zjazdu poddano pod głosowanie 
7 uchwał i 45 wniosków, które wpłynęły do Komisji 
Uchwał i Wniosków. 

Wybrano również nową Komisję Statutową, która 
będzie pracowała nad dalszą nowelizacją Statutu. Prze-

wodniczącym Komisji został Mariusz Rosik (Region 
Zielonogórski), a członkami: Tomasz Karpiński (Re-
gion Zachodni w Szczecinie), Włodzimierz Wojtczak 
(Region Pilski), Zbigniew Szostak (Region Radomski), 
Zbigniew Nahajowski (Region Dolnośląski we Wrocła-
wiu), Marek Łach (Region Górnośląski w Katowicach), 
Michał Matłoka (Region Wielkopolski w Poznaniu).

Tekst: Lena Kacperczyk (Biuro ZLP w RP)
Foto: Zbigniew Szostak 

(ZLP w RP Regionu Radomskiego)

Delegaci podczas obrad

Sprawozdanie z działalności 
Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP 

za okres od 1 kwietnia 2018 r. do 15 marca 2019 r. 
(skrót)

Miniony rok tak jak poprzedni obfitował w  ważne wydarzenia gospodarcze, polityczne 
i przyrodnicze. Był rokiem wyzwań i walki leśników ze skutkami kataklizmu oraz rokiem Jubileuszu 
100-lecia Niepodległej Ojczyzny oraz 100-lecia działalności ZLP w RP. 
Lasy i  leśnicy byli nadal w  centrum uwagi społecznej i  to nie tylko w  Polsce, ale i  na świecie 
do czego przyczyniły się wydarzenia w Puszczy Białowieskiej, w  innych regionach kraju oraz 
katowicki COP 24. 

Wydarzeniami roku było spotkanie leśników pod Sej-
mem RP wobec próby zmiany ustawy o lasach i utwo-
rzenia spółki Polskie Domy Drewniane z udziałem La-
sów Państwowych oraz próba narzucenia finasowania 
przez Lasy Państwowe tworzonego Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Ponownie wiele razy byliśmy też bohate-
rami medialnych doniesień, które nie zawsze w prawdzi-
wym świetle pokazywały naszą pracę w polskich lasach 

oraz dotyczyły naszych płac i „rozdmuchanych przy-
wilejów”. Przez miniony rok jednak przede wszystkim 
uczciwie, rzetelnie i z pełnym profesjonalizmem praco-
waliśmy w polskich lasach na różnorodnych stanowi-
skach pracy. Pomimo dni szczelnie wypełnionych licz-
nymi, rosnącymi obowiązkami przez cały czas dbaliśmy 
o honor, godność i dobry wizerunek polskiego leśnika, 
z podniesionym czołem uczestnicząc w uroczystościach 

6



obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez 
naszą Ojczyznę oraz 100-lecia działalności Związku Le-
śników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Bilans osobowy na dzień 31.12.2018 r. pokazał, że 
w ciągu minionego roku przybyło nam 103 członków, 
gdyż obecnie jest nas 11 371 osób.

Ilość organizacji zakładowych w minionym roku 
pozostała bez zmian tj. 391 jednostek, jednak na po-
czątku roku 2019 powstały nowe, co świadczy o dal-
szym rozwoju i sile ZLP w RP.

Władze Związku
• Jarosław Szałata – Przewodniczący,
• Krzysztof Górski – Wiceprzewodniczący,
• Paweł Kania – Wiceprzewodniczący,
• Urban Kolman – Wiceprzewodniczący.

Do sierpnia 2018 roku w skład RK wchodził również 
Wiceprzewodniczący – Marek Cholewa, który zrezy-
gnował z tej funkcji po objęciu stanowiska Nadleśnicze-
go Nadleśnictwa Prudnik.

Krajowa Komisja Rewizyjna
• Piotr Chrzęszczyk – Przewodniczący do 30.08.2018 r.,
• Krystyna Sowa – p.o. Przewodniczącego od 30.08.2018 r.,
• Janina Sobczak – członek,
• Elżbieta Kosierkiewicz – członek,
• Małgorzata Burdzińska – członek.

Funkcjonowanie Organów Związku
Rada Krajowa odbyła w okresie sprawozdawczym 4 po-

siedzenia zajmując się statutową działalnością oraz reali-
zując uchwały Zjazdu Krajowego. Oprócz tego jesteśmy 
w nieustannym kontakcie z wykorzystaniem naszej strony 
www.zlpwrp.pl, poczty elektronicznej, telefonów i spotkań. 
Członkowie Rady Krajowej byli na bieżąco informowani 
o wszystkich ważnych sprawach, wydarzeniach i proble-
mach, których wciąż nie brakuje. Te informacje są nie-
zwłocznie przekazywane wszelkimi kanałami informacyj-
nymi do Regionów i wszystkich Organizacji Zakładowych.

Główne tematy, którymi zajmowała się 
Rada Krajowa

W dniu 24 lipca 2018 r. w DGLP odbyło się spotka-
nie Andrzeja Koniecznego Dyrektora Generalnego La-
sów Państwowych z  Prezydium Rady Krajowej ZLP 
w RP. Poruszono na nim wiele tematów, m.in.:
1. Założenia i koncepcja powstania i finansowania Spół-

ki Polskie Domy Drewniane;
2. Polityka mieszkaniowa LP;
3. Kilometrówka – problemy związane z rosnącymi 

kosztami utrzymania samochodów prywatnych;
4. Dyrektor Generalny przekazał prezentację o aktualnej 

sytuacji w LP i najbliższych planach, także finanso-
wych LP na rok 2019.

Rada Krajowa, oprócz wiodących problemów tego 
roku, opisanych na wstępie, zajmowała się wielokrotnie 
sprawami:
1. Ustaleniem scenariusza i wszelkich spraw organiza-

cyjnych dotyczących obchodów 100-lecia ZLP w RP 
w dniu 05.10.2018 r. w OKL Gołuchów;

2. Podjęciem działań w celu realizacji uchwał i wnio-
sków Zjazdu Krajowego; 

3. Gospodarki mieszkaniowej w LP i podatkami oraz 
czynszami z tym związanymi;

4. Nadmiernym obciążeniem pracą i strukturą zatrud-
nienia zmierzającą do zwiększenia zatrudnienia w te-
renie; 

5. Zmianą stawki za kilometr jazdy prywatnymi samo-
chodami używanymi do celów służbowych; 

6. Wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony 
danych osobowych w Związku Leśników Polskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie rozporzą-
dzenia o ochronie danych osobowych – RODO;

7. Problemami leśników na terenach zagrożonych blo-
kadą całej, racjonalnie prowadzonej gospodarki le-
śnej;

8. Ubezpieczenia OC i ochrony prawnej dla leśników 
wynegocjowanego przez ZLP w RP – powstała spe-
cjalna zakładka na stronie www.zlpwrp.pl;

9. Pracowniczych Programów Emerytalnych i Kapitało-
wych;

10. Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o la-
sach, ustawy o funduszu Dróg Samorządowych, usta-
wy Prawo Łowieckie;

11. Warunkami pracy i płacy naszych członków pracują-
cych na różnych stanowiskach pracy – m.in. opinio-
waniem propozycji zmian w PUZP – projekt Protoko-
łu Dodatkowego nr 29, projekt Krajowego Standardu 
FSC.

Działania dla leśników
Sprawą priorytetową jest pomoc we wszelkich spra-

wach zgłaszanych przez leśników. W okresie sprawoz-
dawczym było kilkadziesiąt takich spraw i problemów 
do rozwiązania: sprawy pracownicze, mieszkaniowe, 
problemy z zatrudnieniem, powrót do Służby Leśnej po 
wykluczeniu, zwolnienia pracowników i zeznania w są-
dzie, ubezpieczenia i spotkania w sprawie PPE i PPK, 
problemy osób przechodzących na emeryturę. Liczne 
spotkania z Nadleśniczymi, Naczelnikami i Dyrektora-
mi na różnych szczeblach LP oraz spotkania:
1. Narady Dyrektorów RDLP oraz Dyrektorów Zakła-

dów o zasięgu krajowym: uczestniczył – Jarosław 
Szałata oraz Paweł Kania;

2. Spotkania Grupy Opracowującej Krajowy Standard 
Gospodarki Leśnej FSC® – Krzysztof Górski; 

3. Spotkanie z udziałem Ministra Środowiska Henry-
ka Kowalczyka oraz Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych Andrzeja Koniecznego ws. określenia 
zasad współpracy między pozarządowymi organi-
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zacjami ekologicznymi i PGL Lasy Państwowe – 
15.05.2018 r. – Krzysztof Górski;

4. Spotkania z Dyrektorem Generalnym LP Andrzejem 
Koniecznym:

 •  19.04., 21.08.2018 r. – Jarosław Szałata,
 •  z Prezydium ZLP w RP – 24.07.2018 r.,
 •  z Radą Krajową ZLP w RP – 30.08.2018 r.,
 •  z przedstawicielami central związków zawodo-

wych – 19.09.2018 r. – Jarosław Szałata, Paweł Ka-
nia, Krzysztof Górski i Ireneusz Żelazny,

 •  z przedstawicielami leśnych związków za-
wodowych – negocjacje stawki wyjściowej – 
26.07.2018 r., 15.02.2019 r. oraz 14.03.2019 r. – 
Jarosław Szałata, Paweł Kania, Krzysztof Górski 
i Urban Kolman.

Ponadto Jarosław Szałata wielokrotnie spotykał się 
w okresie sprawozdawczym z Dyrektorem Generalnym, 
Zastępcami DG, Naczelnikami z DGLP, Dyrektorami 
poszczególnych RDLP.
5. Posiedzenie Kolegium Lasów Państwowych – 

20.04.2018 r. – Jarosław Szałata;
6. Mundurówka:
 •  Spotkanie informacyjne poświęcone wdrożeniu no-

wego wzorca mundurów leśnika – 7-8.05.2018 r. – 
Paweł Kania, Jarosław Szałata,

 •  Ostateczne uzgodnienia ws. sposobu oznakowania 
elementów umundurowania – 02.08.2018 r. – Jaro-
sław Szałata.

7. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o lasach – 17.07.2018 r. W obradach uczest-
niczyli Jarosław Szałata i Paweł Kania. W tym czasie 
pod Sejmem odbyła się manifestacja około 1000 leśni-
ków z całej Polski zorganizowana wspólnie z Krajową 
Sekcją Leśnictwa NSZZ Solidarność; 

8. Posiedzenie Podkomisji ws. „kilometrówki” – 
18.07.2018 r. – Urban Kolman;

9. Posiedzenie Komisji Infrastruktury – rozpatrzenie 
sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim 
projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie dro-
gowym – 01.10.2018 r. – Urban Kolman;

10. Spotkanie z Radą Krajową ZLP w RP Parków Naro-
dowych w sprawie problemów pracowników PN – 
Szklarska Poręba 18-19.10.2018 r. – Jarosław Szałata;

11. Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury przedsta-
wicieli 18 związków zawodowych zrzeszających 
leśników oraz pocztowców z Ministrem Markiem 
Chodkiewiczem ws. „kilometrówki” – 07.11.2018 r. 
– Jarosław Szałata i Urban Kolman;

12. Spotkanie z pracownikami służby BHP PGL Lasy 
Państwowe – 23.11.2018 r. – Urban Kolman;

13. Spotkanie ws. odzieży BHP – 23.11.2018 r. – Jaro-
sław Szałata.

Inne działania:
14. Sprzeciw, zakończony powodzeniem, wobec próby 

finansowania przez Lasy Państwowe Funduszu Dróg 
Samorządowych;

15. Negocjacje płacowe 2018 i 2019 r.;
16. Sprawa posiłków profilaktycznych;
17. Ubezpieczenia – wynegocjowano dobrowolne ubez-

pieczenie OC i ochrony prawnej dla leśników – 
szczegóły na http://zlpwrp.pl/ubezpieczenia/. Trwają 
negocjacje w sprawie dodatkowego ubezpieczenia na 
życie oraz prowadzono działania związane z wdroże-
niem PPE i PPK.

Zatrudnienie i najważniejsze sprawy 
leśników

Najważniejszą sferą działalności Rady Krajowej są 
corocznie sprawy związane z zatrudnieniem, wynagro-
dzeniem i sprawami socjalnymi leśników zatrudnionych 
na wszelkich stanowiskach. Podjęto i wciąż są w toku 
działania zmierzające do uporządkowania i ujednoli-
cenia zapisów w PUZP. W minionym okresie zostały 
podpisane protokoły dodatkowe nr 27 i 28, w trakcie 
uzgodnień jest projekt protokołu nr 29, ale jest tam wiele 
dyskusyjnych propozycji, które wymagają jeszcze wielu 
poprawek.

Podejmowane działania:
1. Protest przeciwko zmianie ustawy o lasach i włącze-

niu LP do Spółki Polskie Domy Drewniane.
2. Sprzeciw zakończony powodzeniem wobec próby 

finansowania przez Lasy Państwowe Funduszu Dróg 
Samorządowych.

3. Sprawy mieszkaniowe.
4. Negocjacje płacowe 2018 i 2019.
5. Kilometrówka.
6. Sprawy pracownicze, szczególnie nadmierne obcią-

żenie pracą na poszczególnych stanowiskach.
7. Sprawa posiłków profilaktycznych.
8. Mundury i odzież ochronna.

Udział w konferencjach, świętach, 
uroczystościach

Wydarzeniem minionego roku był z pewnością Jubi-
leusz 100 lat ZLP w RP.

Obchody 100-lecia działalności Związku Leśników 
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej odbyły się 5 paź-
dziernika 2018 r. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołucho-
wie pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania 
Niepodległości.

Uroczystość została zorganizowana przez członków 
Związku Leśników Polskich w RP przy współpracy 
z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, Regional-
ną Dyrekcją LP w Poznaniu, Centrum Informacyjnym 
Lasów Państwowych oraz Ośrodkiem Kultury Leśnej 
w Gołuchowie.

W ciągu całego roku 2018 odbywały się uroczystości 
jubileuszu 100-lecia ZLP w RP w większości Regionów. 
Uczestniczyli w nich Przewodniczący ZLP w RP lub 
jeden z Wiceprzewodniczących czy Honorowy Prze-
wodniczący.
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W ważnych konferencjach, świętach i uroczysto-
ściach Związek reprezentowali:
1. X Sesja Zimowej Szkoły Leśnej pt. Współczesne pro-

blemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnic-
twie – 13-15.03.2018 r. – Jarosław Szałata;

2. Dni Lasu – RDLP w Poznaniu – 13.04.2018 r. – Jaro-
sław Szałata;

3. Ogólnopolskie Obchody Święta Lasu – Janów Lubel-
ski – 08.06.2018 r. – Jarosław Szałata;

4. Regionalny Dzień Leśnika – RDLP we Wrocławiu – 
15.06.2018 r. – Paweł Kania;

5. Obchody 40-lecia RDLP w Pile – 06.09.2018 r. – Ja-
rosław Szałata;

6. 70-lecie Nadleśnictwa Pniewy – 07.09.2018 r. – Jaro-
sław Szałata;

7. XXII Ogólnopolska Pielgrzymka leśników na Jasną 
Górę – 15.09.2018 r. – Jarosław Szałata, Paweł Kania;

8. Uroczystość przy pomniku „Golgota leśników pol-
skich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie 
w latach 1939-1948” – 18.09.2018 r. Celestynów – 
Paweł Kania, Jerzy Przybylski;

9. Zakończenie pracy zawodowej Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Koło Mirosława Macherskiego – 
12.10.2018 r. – Jarosław Szałata;

10. Konferencja oraz wycieczka naukowa leśników węgier-
skich po terenie RDLP w Radomiu – 14-16.11.2018 r. – 
Jolanta Bochenek, Jarosław Szałata, Urban Kolman;

11. Regionalny Dzień Leśnika w Łodzi – 16.11.2018 r. 
Piotrków – Jarosław Szałata;

Działalność Biura Związku
Związek Leśników Polskich w RP na dzień 

31.12.2018 r. zatrudnia:
• Przewodniczącego Związku w wymiarze 1/4 etatu, 
• Kierownika biura w wymiarze 1 etatu,
• Samodzielną księgową w wymiarze ¾ etatu,
• Referenta ds. administracyjnych  w wymiarze 1 etatu.

Podstawowym zadaniem pracowników Biura ZLP 
w RP jest wszechstronna pomoc i wsparcie dla wszyst-
kich naszych członków i sympatyków.

RODO
W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (RODO) zebrano 
kilka ofert dotyczących dostosowania dokumentacji 
ZLP w RP do nowych przepisów. W dniu 26.06.2018 r. 
zawarto umowę o dzieło polegającą na przygotowaniu 
dokumentacji wynikającej z przepisów Rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych; tj. politykę bezpieczeństwa przetwarza-
nia i ochrony danych osobowych, instrukcję zarządzania 
systemem informatycznym służącym do przetwarzania 
danych osobowych, upoważnienia i zobowiązania do 
przetwarzania danych, oświadczenia, ewidencje osób 

upoważnionych, wzór rejestru czynności, wzór zgody, 
obowiązek informacyjny, wzór umowy powierzenia.  

W efekcie prac nad RODO została zmieniona cześć 
naszych dokumentów m.in. deklaracja członkowska 
oraz stworzona specjalna zakładka http://zlpwrp.pl/
ochrona-danych-osobowych/.

Dofinansowania
W okresie sprawozdawczym ZLP w RP przekazał 

środki na:
1. Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu – wsparcie ob-

chodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości i uroczystość zaprzysiężenia Przysposo-
bienia Wojskowego Leśników;

2. Technikum Leśne w Brynku – wsparcie X Mistrzostw 
Szkół w Umiejętnościach Leśnych;

3. Rada Zakładowa ZLP w RP przy Nadleśnictwie 
Wronki – wsparcie XIII Turnieju Kręglarskiego;

4. Nadleśnictwo Warcino – wsparcie II Mistrzostw Pol-
ski Leśników w Łucznictwie 3D;

5. Ogólnopolski Komitet Biegu na Orientację – wspar-
cie XIX Mistrzostw Polskich Leśników w BnO;

6. Zespół Szkół Leśnych w Lesku – wsparcie VII Mi-
strzostw Polski Szkół Leśnych w Szachach;

7. Zespół Szkół Leśnych w Lesku – ufundowanie pu-
charu – Turniej Tenisa Stołowego pod Honorowym 
Patronatem ZLP w RP.

Łącznie była to kwota 9.800,00 zł.

Zapomogi
Niesiemy pomoc i wsparcie potrzebującym, bo to 

statutowe działanie Związku. Jako bezzwrotną pomoc 
z tytułu długotrwałej choroby oraz na wsparcie lecze-
nia naszych członków do dnia 13.02.2019 roku uchwa-
łami Rady Krajowej przekazaliśmy łącznie kwotę 
64.150,00 zł.

Współpraca ze szkołami leśnymi
Bardzo dobrą formą współpracy, niesłychanie po-

zytywnie odbieraną są stypendia fundowane przez ZLP 
w RP dla uczniów 13 szkół leśnych z terenu całego 
kraju, w oparciu o opracowany przez nas regulamin. 
Otrzymują je uczniowie osiągający najwyższe wyniki 
z przedmiotów zawodowych na przestrzeni 4 lat nauki. 
Są one fundowane ze składek członków ZLP w RP od 
2016 roku w łącznej wysokości ok. 20 tys. zł rocznie. 
W 2017 roku został opracowany jednolity wzór dyplo-
mu – aktu nadania stypendium, który w 2018 roku został 
dodatkowo wzbogacony o logo jubileuszowe ZLP w RP. 
Stypendia są wręczane przez naszych przedstawicieli 
podczas uroczystego apelu w każdej ze szkół. W bieżą-
cym roku zamierzamy kontynuować ich przekazywanie. 
W minionym roku sprawie współpracy ze szkołami po-
święciliśmy wiele uwagi, stąd między innymi zaangażo-
wanie ZLP w RP w dofinansowanie Mistrzostw Szkół 
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w Umiejętnościach Leśnych, Mistrzostw Szachowych 
i nasz udział w licznych przedsięwzięciach organizowa-
nych przez szkoły.

Sport, Kultura, Rekreacja
W wielu miejscach Polski, w poszczególnych Regio-

nach odbyło się wiele wydarzeń sportowych, kulturalnych 
i rekreacyjnych, o których na bieżąco informujemy na stro-
nie internetowej Związku i na łamach biuletynu „Leśnik”. 

Ogólnopolskimi imprezami były:
1. 11-14.04.2018 r. XVI Międzynarodowe Szachowe 

Mistrzostwa Polski Leśników – Orzechowo Morskie,
2. 30.08-01.09.2018 r. – XXX Ogólnopolski Rajd Le-

śników „Na pokładzie przygody” – RDLP w Łodzi.
W roku bieżącym zapraszamy na XXXI Ogólnopolski 

Rajd Leśnika „Nie taki Śląsk czarny – kopalnia przygo-
dy”, który odbędzie się w dniach 13-15 czerwca na tere-
nie RDLP w Katowicach. W roku 2020 Rajd Leśników 
odbędzie się na terenie RDLP w Szczecinie, a kolejny 
prawdopodobnie na terenie RDLP w Zielonej Górze.

Trwają ostatnie przygotowania do XXVII Między-
narodowych Szachowych Mistrzostw Polski Leśników 
o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników Pol-
skich w Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się 
w dniach 24-27 kwietnia 2019 roku w Leśnym Ośrodku 
Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego w Jedlni Letni-
sku (teren RDLP w Radomiu). Kolejne, XXVIII Mi-
strzostwa Szachowe, odbędą się w OKL Gołuchowie, 
na terenie RDLP w Poznaniu.

Współpraca międzynarodowa
Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Radomiu w dniach 14-17 listopada 2018 roku odby-
ła się konferencja leśników węgierskich, finansowana ze 
środków Węgierskiego Ministerstwa Środowiska.

Problemy i interwencje
Do biura i do Przewodniczącego Związku wpłynęło 

wiele próśb o interwencje i pomoc w sprawach indywidu-
alnych. Przewodniczący zapoznał się dokładnie z każdą 
sprawą, zlecał opinie prawne, przygotowywał odpowiedzi, 
interweniował u Dyrektorów Regionalnych i u Nadleśni-
czych. Sprawy te dotyczyły często spraw mieszkaniowych, 
warunków zatrudnienia i płac, okresów zatrudnienia i na-
gród jubileuszowych, relacji pracownik-pracodawca. 

Związek podejmuje interwencje oraz udziela po-
rad prawnych, głównie poprzez konsultacje z kancela-
rią prawną IURICO. Przewodniczący ZLP w RP zlecił 
przygotowanie licznych opinii prawnych i odpowiedzi 
na zapytania członków Związku w ponad stu sprawach 
członków Związku.

Działalność wydawnicza i informacyjna
Z okazji jubileuszu 100-lecia wydaliśmy publikację 

„100 lat pomiędzy leśnikami i lasami” w nakładzie 1500 
sztuk. Na zamówienie Regionów dodrukowano 1200 sztuk. 

Rada Krajowa Związku wydaje biuletyn informacyj-
ny „Leśnik”. W okresie sprawozdawczym wydano 6 nu-
merów (w tym 2 wydania jubileuszowe). Średni nakład 
jednego numeru to 1200 szt. „Leśnik” w wersji cyfrowej 
zamieszczany jest na stronie internetowej Związku.

Z okazji Jubileuszu 100-lecia działalności ZLP w RP 
wydano również m.in. okolicznościowy znaczek pocz-
towy i przypinany znaczek metalowy.

Od 16 kwietnia 2013 roku funkcjonuje strona inter-
netowa Związku – www.zlpwrp.pl. Do tej pory zano-
towaliśmy ponad 877 tysięcy jej odsłon (201 tysięcy 
odsłon w ciągu ostatniego roku, dla porównania za po-
przedni okres sprawozdawczy było 146 tysięcy). Zain-
teresowanie stroną wciąż rośnie. Moderatorami strony 
są: Jarosław Szałata i Lena Kacperczyk wspierani przez 
Marka Łacha z Regionu Górnośląskiego.

Współpracujemy z Centrum Informacyjnym Lasów 
Państwowych, czasopismami dla leśników, portalem 
„Dziennik Leśny”. W numerze 3 (58) lipiec/wrzesień 
2018 uznanego, ogólnopolskiego czasopisma bizneso-
wego VIP zamieściliśmy duży materiał promujący hi-
storię i działalność ZLP w RP.

Przewodniczący Związku i członkowie Rady Krajo-
wej udzielali wywiadów do wielu mediów: TVP1, Tele-
expres, czasopism: Głos Lasu, Przegląd Leśniczy, Gaze-
ta Wyborcza, Gazeta Lubuska; Polskie Radio 24, Lasy 
RDLP Szczecinek, Polskie Radio Program 3, Radio Ma-
ryja, Telewizja Trwam, TVP3 z różnych Regionów, regio-
nalnych stacji radiowych i wielu portali internetowych.

Jako społeczność ZLP w RP zgodnie działająca pod 
flagą i godłem naszego stuletniego Związku serdecznie 
dziękujemy kierownictwu Lasów Państwowych na cze-
le z Dyrektorem Generalnym LP Andrzejem Koniecz-
nym i jego zastępcami za rok owocnej współpracy. Dla 
dobra polskich lasów, leśników i wszystkich członków 
ZLP w RP zgodnie pracowaliśmy przez miniony rok 
wspólnie z dyrektorami poszczególnych RDLP, z Na-
czelnikami i wszystkimi pracownikami Dyrekcji Gene-
ralnej LP, Dyrekcji Regionalnych Zakładów, a szczegól-
nie nadleśnictw, w kontakcie z Nadleśniczymi, ale także 
wszystkimi pracownikami tych podstawowych jedno-
stek. Działaliśmy także wspólnie z Parkami Narodowy-
mi, IBL, Biurem Urządzania Lasu i szkołami leśnymi. 

Podziękowania za działalność związkową i zachę-
tę do współpracy kieruję do wszystkich członków 
ZLP w RP bez wyjątku, niezależnie od funkcji czy 
miejsca pracy, bo tylko razem możemy wiele zdzia-
łać dla dobra polskiej przyrody, lasów i ludzi, którzy 
swoje życie związali z lasem.

Darz Bór!
W imieniu Rady Krajowej:

 Jarosław Szałata
Przewodniczący ZLP w RP
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REALIZACJA WNIOSKÓW  
Zjazdu Krajowego z marca 2018 r.

UCHWAŁY ZJAZDU Krajowego  
– marzec 2018 r.

Uchwała nr 1 
Zjazd udziela absolutorium Radzie Krajo-

wej za okres od ostatniego Zjazdu 31.03.2017 r. do 
16.03.2018 r. 

Uchwała nr 2 
Zjazd nadaje tytuł Honorowego Członka Związku Le-

śników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej kol. Graży-
nie Rychlewskiej.

Uchwała nr 3 
Zjazd nadaje tytuł Honorowego Członka Związku Le-

śników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej kol. Henry-
kowi Naumukowi.

Uchwała nr 4 
Zjazd nadaje tytuł Honorowego Członka Związku 

Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej kol. Mi-
chałowi Tybiszewskiemu. 

Uchwała nr 5 
Zjazd wyraża dezaprobatę dla decyzji Dyrektora Gene-

ralnego o nie przybyciu na Zjazd w dniu 16 marca 2018 r.

ZJAZD ZOBOWIĄZAŁ RADĘ KRAJOWĄ DO 
PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO RE-
ALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH WNIOSKÓW:

Wniosek nr 1 
Kontynuowania działań zmierzających do komplek-

sowego rozwiązania problemu mieszkaniowego w LP.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Działania w zakresie gospodarki mieszkaniowej 

w LP trwają permanentnie od wielu lat. W ostatnich 
kilku latach została usunięta dowolność działań kierow-
ników jednostek w zakresie swobodnego dysponowania 
zasobami mieszkaniowymi poprzez szczegółowe uregu-
lowanie sprawy prowadzenia gospodarki mieszkanio-
wej. Zarządzeniem nr 48 Dyrektora Generalnego La-
sów Państwowych z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia „Wytycznych do Zaktualizowanych Poli-
tyk Mieszkaniowych dla jednostek Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2015 – 2030” 
(zn. OF.011.4.2015.PM) wprowadzono stosowne wymo-
gi pozaustawowe. Obecnie zarządzeniem DGLP nr 53 
z dnia 30 lipca 2018r. wprowadzono zmianę powyższego 
aktu w postaci wytycznych do opracowania „Programu 
gospodarowania zasobami lokalowymi w jednostkach 
organizacyjnych PGL LP”. Wprowadzenie tych zmian 
kolejny raz poprawi gospodarowanie lokalami.

W celu ulepszenia zasad ustalania stawek czynszu 
Zarządzeniem nr 31 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w spra-
wie wprowadzenia do wykorzystania w jednostkach or-
ganizacyjnych Lasów Państwowych „Zasad ustalania 
wysokości stawki czynszu za korzystanie z lokali miesz-
kalnych, budynków gospodarczych i garaży Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe” (Zn. 
OB.160.1.2018) wprowadzono zmianę dotychczasowe-
go sposobu liczenia czynszu.

Natomiast inne bardziej radyklane działania, wyma-
gałyby zmian w przepisach ogólnych ustawy o lasach 
i rozporządzeń wykonawczych, co pozostaje w kompe-
tencjach Ministra Środowiska. 

Odpowiedź Ministra Środowiska:
Kwestie związane z uprawnieniem pracowników 

Służby Leśnej do bezpłatnego mieszkania jak również 
stanowiska w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym 
pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo 
równoważnik pieniężny są uregulowane odpowiednio 
w ustawie o lasach oraz rozporządzeniu Ministra Śro-
dowiska z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia 
stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym 
pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo 
równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyzna-
wania (i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania 
i wypłaty równoważnika pieniężnego (Dz. U poz. 1751). 
Z pozyskanych informacji wynika, że od kilku lat w jed-
nostkach organizacyjnych Lasów Państwowych obo-
wiązują lokalne polityki mieszkaniowe, wprowadzone 
Zarządzeniem nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wpro-
wadzenia „Wytycznych do Zaktualizowanych Polityk 

Pismo nr ZLP-01.53.2018 z dnia 03.04.2018 r. do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Ko-
niecznego. Odpowiedź – pismo GK.074.2.24.2018 z dnia 22.08.2018 r.

W nawiązaniu do rozmów na posiedzeniu Rady Krajowej Związku z dnia 31.08.2019 r. w Spale przekazano 
pismem ZLP-01.120.2018 z dnia 28.09.2018 r. wyjaśnienia dotyczące wniosków: 12, 16 i 28. Odpowiedź Dyrek-
tora nie wpłynęła do tej pory.

Pismo nr ZLP-01.53.2018 z dnia 03.04.2018 r. do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka. Odpowiedź  
– pismo DL-II.6515.12.2018.JJ z dnia 28.08.2018 r.
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Mieszkaniowych dla jednostek Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2015 – 2030”. 
Aktualnie w Dyrekcji Generalnego Lasów Państwowych 
konsultowany jest projekt zmiany tego zarządzenia.

Reasumując należy stwierdzić, że obecnie nie prze-
widuje się rozpoczęcia procesu legislacyjnego w celu 
zmiany regulujących to zagadnienie przepisów. 

Wniosek nr 2 
Podjęcia działań umożliwiających wprowadzenie 

zasad naliczania równoważnika pieniężnego dla osób 
uprawnionych do bezpłatnego mieszkania, a zamieszku-
jących we własnych lokalach w sposób identyczny z na-
liczaniem czynszu w lokalach będących w zasobach LP.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Prawo do wypłaty równoważnika pieniężnego za 

brak mieszkania bezpłatnego, nie jest prawem, które 
można traktować zamiennie z prawem do zamieszka-
nia w lokalu bezpłatnym. Ustawodawca tworząc prze-
pisy w tym zakresie wskazał kolejność jego stosowania. 
Pierwszeństwo ma świadczenie bezpłatnego mieszkania. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż ustawodawca nie prze-
widuje wypłaty równoważnika wszystkim pracownikom 
uprawnionym do mieszkania bezpłatnego w związku 
z zajmowanym stanowiskiem, ale jedynie tym, którzy 
wyrazili faktyczny zamiar zamieszkania w lokalu bez-
płatnym i otrzymali odmowę za strony pracodawcy. Brak 
wniosku zamieszkującego we własnym lokalu lub odmo-
wa zamieszkiwania w lokalu bezpłatnym nie pozwalają 
na wypłatę równoważnika. 

Odpowiedź Ministra Środowiska:
Należy wyjaśnić, że zasada ustalania równoważni-

ka pieniężnego jest zdefiniowana także w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie 
określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrud-
nionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie 
albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyzna-
wania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wy-
płaty równoważnika pieniężnego (Dz. U poz. 1751). Należy 
podkreślić, że przepisy nie przewidują wypłaty równoważ-
nika wszystkim pracownikom uprawnionym do bezpłatne-
go mieszkania w związku z zajmowanym stanowiskiem, ale 
jedynie tym, którzy wyrazili zamiar zamieszkania w lokalu 
bezpłatnym i otrzymali odmowę ze strony pracodawcy ze 
względu na brak takiego lokalu w zasobie LP.

Reasumując należy wyjaśnić, że nie przewiduje się 
rozpoczęcia w najbliższym czasie działań legislacyjnych 
w celu zmiany przepisów regulujących tę kwestie, ze 
względu na brak zasadności zmian.

 
Wniosek nr 3 
Podjęcia działań zmierzających do uchylenia decy-

zji Dyrektora DGLP dotyczącej ograniczenia sprzedaży 
mieszkań o wartości księgowej powyżej 100 tys. zł.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Ograniczenie sprzedaży nie jest zakazem sprzedaży 

lokali, których wartość księgowa netto przekracza 100 
tys. zł. Ze względu na ochronę mienia Skarbu Państwa 
i potencjalną stratę księgową, jaka powstaje w momen-
cie sprzedaży nieruchomości ze znaczną wartością nie-
umorzoną, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
na dzień dzisiejszy podtrzymuje decyzję o ograniczeniu 
sprzedaży nieruchomości z wartością księgową netto 
powyżej 100 tys. zł. Sprzedaż takich nieruchomości wy-
wołuje duże zainteresowanie społeczne, nierzadko budzi 
sprzeciw i poczucie niesprawiedliwości. 

W zarządzie nadleśnictw znajduje się wiele nieru-
chomości, których wartość nieumorzona netto jest ni-
ska lub równa zero, dlatego priorytetowo należy trak-
tować sprzedaż w takich przypadkach. Jeżeli zachodzą 
wyjątkowe okoliczności uzasadniające konieczność 
pilnego zbycia lokalu o wyższej wartości do umorzenia 
i poniesienia związanych z tym kosztów, opisane bar-
dzo szczegółowo we wniosku, to są one rozpatrywane 
indywidualnie.

 
Wniosek nr 4 
W związku z ogromnym rozmiarem obowiązków 

i zadań, szczególnie w terenie, podjąć działania zmie-
rzające do wzrostu zatrudnienia w grupie pracowników 
terenowych LP.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Wniosek jest systematycznie realizowany. Plan fi-

nansowo-gospodarczy PGL LP na rok 2018 przewiduje 
poziom zatrudnienia ogółem 26 479,46 etatów, w po-
równaniu do planu na 2017 r., w którym zatrudnienie 
zaplanowane zostało na poziomie 25 979,09 etatu (wy-
konanie za 2017 r. wyniosło 26 189 etatów). Związki 
zawodowe działające w Lasach Państwowych, w tym 
Związek Leśników Polskich w RP, informowany jest 
cyklicznie o kształtowaniu się zatrudnienia oraz prze-
ciętnych wynagrodzeń miesięcznych w Lasach Państwo-
wych.  

Wniosek nr 5  
Podjęcia działań mających na celu umożliwienie 

wydzielenia i ustanowienia w nadleśnictwach samo-
dzielnego stanowiska administratora systemów infor-
matycznych lub stanowiska, w którym zakres czynności 
w przeważającej części związany byłby z zarządzaniem 
systemami informatycznymi.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Aktualnie Zarządzenie nr 90 DGLP z dnia 12 grud-

nia 2012 r. w sprawie ramowego regulaminu nadleśnic-
twa pozwala na wyodrębnienie w strukturze organiza-
cyjnej nadleśnictwa, w zależności od specyfiki i potrzeb 
nadleśnictwa, samodzielnego stanowiska realizującego 
zadania administratora systemu informatycznego. 
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Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w ubie-
głym roku konsultowała z jednostkami Lasów Pań-
stwowych propozycję wprowadzenia do PUZP zmian 
poprzez dodanie nowego stanowiska na poziomie nad-
leśnictwa, tj. administratora systemów informatycz-
nych i ustanowienie tego stanowiska w każdej jednostce 
(nadleśnictwie). Regionalne dyrekcje LP w przeważa-
jącej większości pozytywnie ustosunkowały się do ww. 
propozycji, niemniej jednak niektóre nie widzą takiej 
potrzeby uznając, że zakres zadań na stanowisku admi-
nistratora systemów informatycznych w nadleśnictwie 
nie wypełniałby zatrudnienia na cały etat, co uzasad-
niałoby ewentualne powierzenie administratorowi in-
nych, dodatkowych obowiązków np. z zakresu admini-
stracji. 

Jednostki podniosły, że ustanowienie w nadleśnictwie 
samodzielnego stanowiska administratora systemów in-
formatycznych, będzie skutkowało wzrostem zatrudnie-
nia w nadleśnictwach i wzrostem kosztów. Zapropono-
wano także, pozostawienie stanowiska administratora 
w dotychczasowej fakultatywnej formie, wynikającej 
z zarządzenia nr 90. 

Wniosek nr 6 
Podjęcia działań zmierzających do aktualizacji wyka-

zu stanowisk w SL, uzupełniając o stanowisko n.p. „Ko-
mendant Straży Leśnej”.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Zgodnie z art. 49 ustawy o lasach właściwym do usta-

nawia stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych w Służ-
bie Leśnej jest minister właściwy do spraw środowiska. 
W związku z tym, inicjatywa legislacyjna należy do Mi-
nistra Środowiska, który w trybie zmiany rozporządzenia 
z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni 
służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej 
(Dz. U. Nr 11, poz. 123), uwzględniając merytoryczne 
wskazania do ustanowienia danego stanowiska, mógłby 
rozszerzyć wykaz stanowisk Służby Leśnej. 

Wniosek nr 7 
Kontynuowania działań zmierzających do noweliza-

cji zasad zwrotu kosztów za używanie samochodów pry-
watnych do celów służbowych w LP oraz umożliwienie 
zawieranie umów na kilka samochodów w tym także na 
samochody ciężarowe (np. PICK-UP), oraz urealnienie 
zwrotu ponoszonych kosztów szczególnie w nadleśnic-
twach klęskowych.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Sprawa zwrotu kosztów za używanie samocho-

dów prywatnych do celów służbowych uregulowana 
jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz 
sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do ce-
lów służbowych samochodów osobowych, motocykli 

i motorowerów niebędących własnością pracodawcy 
(Dz.U.2002.27.271). 

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych wielokrot-
nie popierała zmianę dotychczasowych przepisów – pi-
sma do Ministerstwa Środowiska z dnia 10.04.2017 r. 
EI.4001.8.2017, z dnia 23.04.2015 r. OF.4001.1.2015 
oraz w latach wcześniejszych. W lutym br. Dyrekcja Ge-
neralna Lasów Państwowych poparła wystąpienie po-
seł Krystyny Pawłowicz do Ministerstwa Infrastruktury 
w sprawie zmiany ww. rozporządzenia w zakresie zmia-
ny stawek zwrotu kosztów za użytkowanie samochodów 
prywatnych do celów służbowych dla listonoszy Poczty 
Polskiej S.A. oraz służby leśnej i służby parków narodo-
wych przez zastosowanie mnożnika 1,2. Powyższa zmia-
na w znacznym stopniu urealniłaby koszty eksploatacji 
własnych pojazdów pracowników Służby Leśnej, wyko-
rzystywanych do celów służbowych. W pracach Podko-
misji Nadzwyczajnej Komisji Infrastruktury w Sejmie RP 
prowadzone są intensywne prace nad projektem zmiany 
ustawy o transporcie drogowym, które mogą doprowa-
dzić wkrótce do zmian w przedmiotowej sprawie. 

Zdaniem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 
sprawa umożliwienia zawierania umów na kilka samo-
chodów jest tematem do rozwiązania lokalnego. Jednak 
komplikuje się to w przypadku samochodu osobowego 
zakupionego z pożyczki udzielonej przez jednostkę orga-
nizacyjną LP. W takiej sytuacji musi zostać spisana umo-
wa na ten konkretny pojazd i bezwzględnie przestrzega-
na (do takiego pojazdu powinny być przypisane i limity, 
i delegacje). Niedopuszczalnym jest niekorzystanie z po-
jazdu zakupionego z pożyczki, a korzystanie do celów 
służbowych z innego pojazdu zakupionego bez pożyczki, 
na który podpisano drugą umowę.

Umowa na jazdy lokalne i delegacje rozliczane w trybie 
ww. rozporządzenia nie może dotyczyć samochodów cięża-
rowych (w tym np. PICK-UP). Ustawodawca jednoznacz-
nie określił zamknięty katalog pojazdów niebędących 
własnością pracodawcy, używanych przez pracownika 
w celach służbowych do jazd lokalnych i są to: samochód 
osobowy, motocykl i motorower zwane w rozporządzeniu 
„pojazdami do celów służbowych”. Ponadto zauważyć na-
leży, że zawarte w pytaniu pojęcie „używania samochodów 
terenowych i ciężarowych” jest nieprecyzyjne: 
–  samochodem terenowym może być samochód osobo-

wy z napędem 4x4 rejestrowany, jako osobowy, 
–  samochodem terenowym może być samochód cięża-

rowy z napędem 4x4 rejestrowany, jako ciężarowy.
Używanie samochodu ciężarowego ustawodawca 

określił w odrębnych przepisach, jako bezpośrednio 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
a leśniczy i podleśniczy jej nie prowadzi.

Wobec powyższego pracownik Lasów Państwowych 
może używać w celach służbowych do jazd lokalnych tyl-
ko samochodu osobowego, samochodu terenowego z na-
pędem 4x4 zarejestrowanego, jako samochód osobowy, 
motocykla i motoroweru.
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Temat urealnienia zwrotu ponoszonych kosztów szcze-
gólnie w nadleśnictwach klęskowych jest do rozwiąza-
nia lokalnego. Kierownik jednostki Lasów Państwowych 
może skorzystać z zapisu § 3 ust. 4 rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. stanowiącego, 
że: „(…) Limit, o którym mowa w ust. 1, dla pojazdów do 
celów służbowych w służbach ratowniczych i w innych 
właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską ży-
wiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastro-
fy ekologicznej, może zostać podwyższony, przy czym nie 
może on przekroczyć 3.000 km.” 

Wniosek nr 8 
Podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia za-

pisów w ustawie o ochronie przyrody umożliwiających 
zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych 
ekwiwalentu za używanie pojazdów prywatnych do ce-
lów służbowych dla pracowników PN.

Brak odpowiedzi Ministra Środowiska w tym te-
macie.

Wniosek nr 9 
Podjęcia działań umożliwiających wprowadzenie ob-

ligatoryjnego mechanizmu zwiększenia ryczałtu samo-
chodowego pracownikom terenowym pracującym w ze-
społach dwuosobowych w sytuacjach, gdy jedna z osób 
nie korzysta z należnego ryczałtu.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Temat powinien zostać rozwiązany na poziomie lo-

kalnym, zarządzeniem kierownika jednostki organizacyj-
nej w sprawie sposobu ustalania miesięcznych limitów 
kilometrów na jazdy lokalne dla pracowników jednost-
ki oraz zasad wykorzystania samochodów służbowych 
i prywatnych niebędących własnością pracodawcy do 
celów służbowych oraz zwrotu kosztów z tego tytułu.

Limity kilometrów na jazdy lokalne dla leśniczych 
i podleśniczych powinny zostać wyliczone w oparciu 
o kryteria np.; rozmiar pozyskania grubizny w danym 
roku, rozmiar zadań gospodarczych, powierzchnia leśnic-
twa, odległość od kancelarii do najdalszego kompleksu 
leśnego, obsada leśnictwa, itp. (jest to katalog otwarty).

Odrębnym problemem jest temat zastępstw, który po-
winien zostać rozwiązany również lokalnie. Zależnie od 
zakresu zastępstwa będzie można określić wysokość li-
mitu na jazdy lokalne. 

Wniosek nr 10 
Podjęcia działań umożliwiających zaliczenie do sta-

żu pracy pomaturalnych szkół leśnych.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych nie wi-

dzi uzasadnienia do podejmowania działań w kierunku 
zmiany przepisów PUZP w zakresie stażu pracy w kon-
tekście przyznawania nagród jubileuszowych. 

Wniosek nr 11 
Podjęcia działań zmierzających do przywrócenia 

indeksacji wzrostu wynagrodzeń o współczynnik 1,5% 
rocznie.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Propozycja przywrócenia indeksacji wzrostu wyna-

grodzeń o współczynnik 1,5% rocznie nie odpowiada 
współczesnym trendom w sposobach motywowania pra-
cowników do efektywnej pracy i wynagradzania za nią. 
Przyjęcie indeksacji byłoby wynagrodzenie za staż, czyn-
nikiem niemotywującym. Po przepracowaniu kolejnego 
pełnego roku współczynnik wynagrodzenia miesięcznej 
stawki ulegałby podwyższeniu o 1,5%. Wynagrodzenie 
zależałoby od osiągniętego stażu pracy. Propozycja nie 
uwzględnia możliwości oceny zaangażowania pracow-
nika w wykonywaną pracę. Wprowadzenie indeksacji 
płac stanowiłoby czynnik demotywujący. 

Nadmieniam, że jeden ze zgłoszonych postulatów 
przez przedstawicieli związków zawodowych działa-
jących w Lasach Państwowych w zakresie nowelizacji 
PUZP w 2016 r. dotyczył wprowadzenia indeksacji wyna-
grodzeń. Postulat nie został uwzględniony ze względu na 
powyższe, a także wysokie koszty wdrożenia oszacowane 
w oparciu o aplikację „Analiza kosztów”. Uzasadnienie 
przedstawione zostało stronie związkowej, w tym ZLP 
w RP w trakcie prac nad zmianą PUZP w 2016 r.  

Wniosek nr 12 
Wyegzekwowania uzgodnionej z kierownictwem 

DGLP na Zjeździe w 2017 roku zmiany zapisu w Zarzą-
dzeniach dotyczących awansów dotyczącej 1/3 załogi 
zamiast „33%” na „1/3”.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Decyzje o uruchomieniu podwyżek podejmuje dyrek-

tor generalny LP, który także określa ogólne zasady ich 
przyznawania. Zgodnie z wytycznymi z DGLP obowią-
zującymi od lat, podwyżka obejmuje 33% ogółu zatrud-
nionych w danej jednostce z zastosowaniem matema-
tycznych reguł zaokrąglania do jedności – do pełnych 
osób. Aktualnie DGLP nie znajduje uzasadnienia mery-
torycznego do zaproponowanej zmiany.  

Wniosek nr 13 
Podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia 

rozwiązań prawnych umożliwiających zwiększenie wy-
nagrodzeń pracowników Parków Narodowych poprzez 
zwiększenie dotacji na parki narodowe z budżetu pań-
stwa i zwiększenie limitu na wynagrodzenia.

Brak odpowiedzi Ministra Środowiska w tym te-
macie.

Wniosek nr 14 
Podjęcia działań zmierzających do zwiększenia wy-

nagrodzenia pracowników szkół resortowych Ministra 
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Środowiska poprzez wyłączenie z obliczania wysokości 
minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat, 
wypłacanie dodatku za pracę w godzinach nadliczbo-
wych, przywrócenie funduszu premiowego, przyznanie 
nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy oraz zwięk-
szenie odprawy emerytalno-rentowej.

Brak odpowiedzi Ministra Środowiska w tym te-
macie. 

Wniosek nr 15 
Podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia 

zmian w PUZP lub innych ścieżek umożliwiających fi-
nansowanie kontynuowania leczenia choroby zawodo-
wej dla pracowników, którzy w jego trakcie przechodzą 
na emeryturę.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
W myśl art. 26 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu spo-

łecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych: osoba uprawniona do emerytury i renty z tytułu 
niezdolności do pracy wskutek choroby zawodowej ma 
prawo do wypłaty:
1. emerytury zwiększonej o połowę renty;
2. renty zwiększonej o połowę emerytury.

Zatem osoba, która uważa, że stała się niezdolna 
do pracy wskutek choroby zawodowej, może wystąpić 
z wnioskiem do ZUS o przyznanie renty z tego tytułu do-
łączając do wniosku posiadaną dokumentację medyczną 
mającą potwierdzić istnienie tej choroby oraz niezdolno-
ści do pracy. 

Wniosek nr 16 

Podjęcia działań zmierzających do zmiany zapisu 
w §34 pkt 4 PUZP z „Podstawę wymiaru odprawy pie-
niężnej stanowi wynagrodzenie otrzymywane za ostatni 
miesiąc zatrudnienia” na „Podstawę wymiaru odprawy 
pieniężnej stanowi wynagrodzenie należne za ostatni 
miesiąc zatrudnienia”.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych odnie-

sie się do wniosku po wyjaśnieniu celu proponowanej 
zmiany.  

Wniosek nr 17 
Podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia rze-

telnych badań weryfikujących wyniki wykonanej na zle-
cenie DGLP „Analizy obciążenia pracą i narażenia na 
czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowiskach pracy 
leśniczego i podleśniczego”.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Praca badawcza „Analiza obciążenia pracą i nara-

żenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowiskach 

pracy leśniczego i podleśniczego” była przeprowadzona 
przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w latach 
2014–2016.

Celem projektu była kompleksowa ocena obciążenia 
pracą na stanowiskach leśniczego i podleśniczego, któ-
rzy stanowią najliczniejszą grupę pracowników w PGL 
Lasy Państwowe. Badania zostały przeprowadzone na 
reprezentatywnej próbie w obu grupach na terenie ca-
łego kraju w ciągu roku kalendarzowego (z uwzględnie-
niem pór roku oraz sezonowości niektórych prac w le-
śnictwie). 

Prezentowane wyniki badań są pierwszymi danymi na 
temat obciążenia fizycznego na stanowiskach leśniczego 
i podleśniczego w Polsce. Unikatowość prezentowanych 
badań polega na kompleksowej ocenie obciążenia pracą 
na tych stanowiskach pracy. 

Wniosek o rozpoczęcie rzetelnych badań weryfiku-
jących wyniki ww. pracy badawczej nie zawiera szcze-
gółowego uzasadnienia, (dlaczego, z jakich powodów 
i w jakim celu należy podjąć te działania), dlatego też, 
DGLP nie może jednoznacznie odnieść się do powyż-
szej kwestii. 

Wniosek nr 18 
Wystąpienia do Dyrektora DGLP o przesunięcie ter-

minu sporządzania planów na rok następny na koniec 
września.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Dyrektor Generalny LP pismem z dnia 17.04.2018r. 

(zn.spr. EP.0300.2.1) przesłał do nadzorowanych 
jednostek o informację o harmonogramie prac nad 
prowizorium planu finansowo-gospodarczego na rok 
2019. Zgodnie z tą informacją, zatwierdzenie prowi-
zorium planu na 2019 r. ma nastąpić do 8 październi-
ka br.  

Wniosek nr 19 
Podjęcia działań umożliwiających wykonywanie 

sortymentów S4 w długościach 2,40 mb i 2,50 mb we 
wszystkich dyrekcjach LP.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Dyrektor Generalny LP pismem z dnia 21.01.2015 

przesłanym do nadzorowanych jednostek rekomendował 
upowszechnienie wprowadzenia sortymentu S4 do dłu-
gości 2,50 mb.  

Wniosek nr 20 
Podjęcia działań zmierzających do utworzenia 

programu grupowego ubezpieczenia od odpowie- 
dzialności cywilnej pracowników LP.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Dyrektor Generalny LP powołał zespół zadaniowy 

do spraw opracowania rozwiązań w zakresie możliwo-
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ści objęcia ubezpieczeniem OC pracowników jednostek 
organizacyjnych LP. Do zadań Zespołu należy m.in. 
rozpoznanie możliwości objęcia pracowników ubez-
pieczeniem OC przez pracodawcę z uwzględnieniem 
przepisów wynikających z ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, a w przypadku braku takiej możliwości, 
wykreowanie ścieżki pozwalającej pracownikowi na 
zawarcie umowy ubezpieczenia we własnym zakresie, 
Zespół do dnia 30 listopada 2018 r. przedłoży DGLP 
rekomendacje w zakresie ubezpieczeń OC pracowni-
ków jednostek LP zajmujących stanowiska z odpowie-
dzialnością o charakterze cywilnoprawnym oraz kar-
noskarbowym.  

Wniosek nr 21
Doprowadzenia do zapisu w PUZP o przyznaniu 

prawa do refundacji okularów korekcyjnych do pracy na 
wszystkich stanowiskach pracy związanych z obsługą 
urządzeń elektronicznych, niezależnie od czasu 
ekspozycji.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Obecnie nie ma podstaw do realizacji tego wniosku. 

Zgodnie z art. 2376 § 1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy pracodawca jest obowiązany do-
starczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony 
indywidualnej zabezpieczające przed działaniem nie-
bezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników wy-
stępujących w środowisku pracy oraz informować go 
o sposobach posługiwania się tymi środkami. Oznacza 
to, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracowni-
kowi okulary korygujące wzrok, które są konieczne przy 
wykonywaniu pracy zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli 
wyniki badań okulistycznych, przeprowadzonych w ra-
mach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę 
ich stosowania. 

Aby pracodawca był zobowiązany do pokrycia ca-
łości lub części kosztów zakupu okularów korekcyjnych 
dla swojego pracownika, musi być spełnionych kilka 
warunków:
1. Stosowne zaświadczenie lekarskie – konieczność sto-

sowania okularów dotyczy tylko sytuacji związanych 
z wykonywaniem obowiązków służbowych przed mo-
nitorem komputera. 

2. Czas pracy, jaką dany pracownik wykonuje przed mo-
nitorem komputera – nie może być on krótszy niż po-
łowa dobowego wymiaru czasu pracy tj. praca przed 
komputerem przekracza 4 godziny dziennie. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory 
ekranowe określa kto może, otrzymać dofinansowanie 
do okularów.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
1. monitorze ekranowym – należy przez to rozumieć 

urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfa-

numerycznym lub graficznym, niezależnie od metody 
uzyskiwania obrazu,

2. stanowisku pracy – należy przez to rozumieć prze-
strzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przed-
mioty pracy, obejmującym: 

 a)  wyposażenie podstawowe, w tym monitory ekra-
nowe, klawiaturę lub inne urządzenie wejściowe, 
jednostkę centralną lub stację dyskietek, 

 b)  wyposażenie dodatkowe, w tym drukarkę, skaner, 
mysz, trackball, 

 c)  wyposażenie pomocnicze, w tym stół, krzesło, 
uchwyt na dokument, podnóżek, 

3. systemie komputerowym – należy przez to rozumieć 
urządzenia wchodzące w skład wyposażenia pod-
stawowego i dodatkowego stanowiska pracy wraz 
z oprogramowaniem, 

4. pracowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę 
zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta 
lub stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekra-
nowy, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru 
czasu pracy.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do: 
1. kabin kierowców oraz kabin sterowniczych maszyn 

i pojazdów, 
2. systemów komputerowych na pokładach środków 

transportu, 
3. systemów komputerowych przeznaczonych głównie 

do użytku publicznego,
4. systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytko-

wania na danym stanowisku pracy, 
5. kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń 

z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyni-
ków pomiarów, 

6. maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym. 
Z tego przepisu wynika, że nie każde stanowisko 

pracy wyposażone w monitor ekranowy jest objęte 
wymaganiami rozporządzenia. Wyłączone są przede 
wszystkim te stanowiska, na których system kompute-
rowy nie służy do obróbki tekstu, danych czy grafiki, 
a jedynie do przekazywania lub rejestrowania parame-
trów lub pomiarów.

Na podstawie tych przepisów obowiązek zapewnie-
nia okularów korygujących może ciążyć na pracodaw-
cach wyłącznie w zakresie, w jakim zatrudniają pra-
cowników na stanowiskach z monitorami ekranowymi, 
czyli urządzeniami do wyświetlania informacji w trybie 
alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody 
uzyskiwania obrazu (§ 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wypo-
sażonych w monitory ekranowe). W pozostałym zakresie 
pracodawcy nie mają obowiązku zapewniania pracow-
nikom okularów korygujących, a w konsekwencji w za-
kresie tym ewentualne finansowanie przez pracodawców 
zakupów okularów korygujących nie pozwala na korzy-
stanie ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 
21 ust. 1 pkt 11.
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Wniosek nr 22 
Podjęcia działań umożliwiających skorzystanie 

z bezpłatnego leczenia sanatoryjnego pracownikom 
nadleśnictw klęskowych bezpośrednio zaangażowanym 
w usuwanie skutków klęsk, oraz uproszczenia procedury 
kierowania pracowników na leczenia sanatoryjne.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Wniosek możliwy do realizacji przez pracodawców. 

Natomiast odnośnie możliwości uproszczenia proce-
dury, Związek nie precyzuje, na czym miałaby polegać 
uproszczona procedura? 

Zdaniem DGLP procedura kierowania pracowników 
na leczenie sanatoryjne nie jest złożona. Zgodnie z § 23 
PUZP na wniosek pracownika, udokumentowany skie-
rowaniem na leczenie sanatoryjne, pracodawca – nie 
częściej niż co dwa lata – pokrywa 95% kosztów pobytu 
pracownika w sanatorium, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:
a)  pracownik przepracował co najmniej 3 lata u praco-

dawców objętych Układem,
b)  leczenie sanatoryjne jest ukierunkowane na profilakty-

kę schorzenia, mającego związek z warunkami pracy,
c)  pracownik zobowiąże się pokryć 5% kosztów pobytu 

w sanatorium.
Wprowadzenie częściowej odpłatności za pobyt w sa-

natorium obniżyło koszty działalności tj. obowiązkowe 
ubezpieczenie społeczne od powyższego świadczenia, 
a także obniżyło koszty świadczenia dla pracownika, 
przez wprowadzenie odpłatności częściowej za pobyt 
w sanatorium. 

 
Wniosek nr 23 
Podjęcia działań zmierzających do porozumienia 

na szczeblu krajowym dotyczącego ubezpieczenia 
zdrowotnego wszystkich chętnych pracowników 
oraz emerytów na warunkach korzystniejszych niż 
indywidualne umowy w jednostkach LP.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Wniosek nie zawiera wyjaśnienia, na czym miałoby 

polegać proponowane porozumienie i z jakim podmio-
tem miałoby być zawarte? Pakiety medyczne czy ubez-
pieczenia zdrowotne, które są jednym z najczęściej ocze-
kiwanych benefitów pozapłacowych przez pracowników, 
świadczone przez różne podmioty, zawierają różny za-
kres usług oferowanych i w zależności od tego, różną 
cenę. Dzięki indywidualnym umowom zawieranym przez 
pracodawców PGL LP, zakres usług może zostać do-
pasowany do oczekiwań pracowników danej jednostki. 
Z uwagi m.in. na przepisy PZP nie ma możliwości za-
warcia jednej umowy, w ramach której z usług medycz-
nych korzystaliby wszyscy pracownicy j.o. LP.  

Wniosek nr 24 
Kontynuowania działań mających na celu poprawę 

szeroko pojętego PR Lasów Państwowych.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Wniosek sformułowany ogólnikowo, nie wskazuje 

obszarów, które zdaniem Związku wymagają poprawy. 
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i Centrum In-
formacyjne Lasów Państwowych prowadzą wiele akcji 
informacyjnych i działań komunikacyjny w odniesieniu 
do różnych tematów, których przykłady poniżej. 

Puszcza Białowieska. Zgodnie z wytycznymi kierow-
nictwa Ministerstwa Środowiska, komunikacja Lasów 
Państwowych w tej sprawie jest podporządkowana ko-
munikacji resortu. LP ze swej strony na bieżąco tłuma-
czą rzeczywiste znaczenie wyroku TSUE. RDLP w Bia-
łymstoku tworzy też program szkoleń dla pracowników 
i specjalny zespół ds. informowania o Puszczy. 

Tzw. Puszcza Karpacka. DGLP i CILP są w sta-
łym kontakcie z nadleśnictwami bieszczadzkimi oraz 
RDLP w Krośnie, uzgadniając sposoby postępowania 
w przypadku konkretnych działań aktywistów (tzw. 
spacery, wizyty w siedzibach nadleśnictw), treść infor-
macji i komunikatów dla mediów, wpisów w serwisach 
społecznościowych itp. CILP przygotował również 
plan kampanii dotyczącej właśnie karpackich lasów. 
Wśród wielu zaplanowanych działań, skierowanych 
głównie, – choć nie tylko – do dwóch najważniejszych 
grup docelowych (mieszkańcy miast, mający słaby 
kontakt z przyrodą, kierujący się popularnymi mitami 
o Bieszczadach oraz turyści, faktycznie odwiedzający 
region), są np.:
• spot filmowy (do mediów społecznościowych i komu-

nikacji miejskiej): kilku bohaterów – leśników – po-
kazujących różne aspekty Bieszczadów (architekturę 
drewnianą, żubry, niedźwiedzie, zrywkę konną, stoso-
wane rębnie, zalesianie etc.);

• „Oblicza Lasów”: kilka odcinków prowadzonych 
przez leśników, pokazujących bieszczadzkie cieka-
wostki i niezwykłe miejsca na terenie tamtejszych nad-
leśnictw;

• wspólna produkcja filmowa z TVP: cykliczny program 
(do 20-25 odcinków w ramówkach lato-jesień) prowa-
dzony przez leśników z bieszczadzkich nadleśnictw;

• film wyprodukowany we współpracy z paralotniarza-
mi, pokazujący z lotu ptaka obecną lesistość biesz-
czadzkich nadleśnictw, z wypowiedziami miejscowych 
leśników, opowiadających o historii zalesień;

• interaktywna grafika przed/po: zamieszczona na stro-
nie internetowej, wykorzystująca archiwalne i współ-
czesne zdjęcia, porównująca lesistość tuż po wojnie 
i obecnie;

• spot radiowy: krótkie wypowiedzi miejscowych leśni-
ków, opowiadających o swojej miłości do lasów i przy-
rody tego regionu, emitowane w Polskim Radiu

• mobilna wystawa zdjęć leśnych ludzi z Bieszczadów, 
prezentowana w publicznych miejscach dużych miast;

• współpraca z blogerami, m.in. cykl artykułów na Taste 
Away, prezentujący lokalną kuchnię i podróżowanie 
po regionie z dziećmi.
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• tablice edukacyjne z QR kodami: zamieszczane przy 
szlakach i obiektach turystycznych na terenie biesz-
czadzkich nadleśnictw, odsyłające do nagrań audio/
wideo leśników opowiadających osobiste historie 
z danego miejsca

Kampania „Dla lasu, dla ludzi”. CILP przygotował 
i prowadzi zaplanowaną na lata 2018-2020 skoordyno-
waną kampanię „Dla lasu, dla ludzi”, która ma przed-
stawić LP w roli równoważących interesy różnych grup, 
przypomnieć zadania leśników, metody ich pracy i ko-
rzyści, jakie mają z tego inni. Będą to przedsięwzięcia 
o charakterze centralnym oraz regionalne, realizowane 
z użyciem jednolitej identyfikacji wizualnej, spójnych 
kluczowych komunikatów i haseł. Kampania będzie 
miała trzy odsłony: poznaj leśnika; gospodarka leśna – 
zrównoważona, czyli jaka; las – dobre sąsiedztwo. 

Inne działania komunikacyjne. Od pierwszych dni 
po huraganie z sierpnia 2017 r. pod hasłem „#huragan-
100lecia” LP prowadzą szerokie działania informacyjne 
(bieżące newsy dla mediów, dla internautów, infografi-
ki, najświeższe dane i podsumowania, akcje wspólnego 
odnawiania powierzchni z partnerami społecznymi, re-
portaże wideo z prac na terenie klęski itd.). Promocja 
budownictwa drewnianego (Polskie Domy Drewniane) 
– na bieżąco LP informują o ciekawostkach związanych 
z projektem. To samo dotyczy m.in. projektów Termomo-
dernizacja oraz Las Energii. Projekt „żubrowy” LP – po 
rozwiązaniu problemu sprzedaży odstrzałów sanitar-
nych krytyka ucichła i zdecydowanie dominują informa-
cje pozytywne o działaniach LP (nowe stado w Puszczy 
Augustowskiej, transporty zwierząt do Hiszpanii, Bułga-
rii, wzrost krajowej populacji, tworzenie żubrzego ban-
ku genów itd.).

Wniosek nr 25
Podjęcia działań mających na celu rozwiązanie pro-

blemów z wolno działającym sprzętem komputerowym 
w kancelariach leśniczych i niepełnej kompatybilno-
ści pakietów biurowych używanych w nadleśnictwach 
i w kancelariach.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Sprzęt komputerowy dla leśniczych (rejestratory 

oraz wyposażenie komputerowe kancelarii leśniczych) 
jest kupowany w ramach środków własnych jednostek. 
Zapewnienie, jakość sprzętu leży w gestii lokalnego 
administratora, okres amortyzacji i wymiana w gestii 
kierownika jednostki. Problem wolno działającego sys-
temu udostępnionego dla leśniczych nie jest wiązany, 
z jakością stacji roboczych w kancelariach. Problem 
jest monitorowany i diagnozowany na bieżąco. Główne 
przyczyny braku odpowiedniego komfortu pracy wyni-
kają ze słabych parametrów łączy do kancelarii (usłu-
ga lokalna bardzo zróżnicowana w kraju) oraz wydaj-
ności usług centralnych (VPN, SILP). W każdym z tych 

problematycznych obszarów trwają prace na rzecz po-
prawy. 

W biurach nadleśnictw używane jest oprogramowa-
nie licencjonowane MS Office, zaś w kancelariach leśni-
czego oprogramowanie typu open source Libre Office. 
Oprogramowanie open source często ma ograniczoną 
funkcjonalność, jednakże używanie takiego oprogramo-
wania do czynności kancelaryjnych jest wystarczające 
i ma uzasadnienie ekonomiczne.  

Wniosek nr 26 
Podjęcia działań prowadzących do zmian w syste-

mach informatycznych LP automatyzujących przekazy-
wanie zastępstw.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Wniosek jest zasadny, brak rozwiązania systemowego 

jest uciążliwy dla użytkowników. Będą podjęte w 2018 r. 
działania w zakresie automatyzacji przekazywania za-
stępstw wraz z przebudową systemu autentykacji i nada-
wania uprawnień i ról użytkowników.

W tej sprawie zostały również podjęte działania 
w marcu 2019 roku przez Naczelnika DGLP Pawła Po-
godę:

Z ogólnie dostępnych źródeł dotarłem do pisma 
2018.08.26_stanowisko-DGLP-w-zakresie-wniosków-
KZ-ZLP-z-marca-2018.pdf, w którym pojawia się Pań-
stwa wniosek nr 26. Dotyczy on potrzeby uwierzytel-
niania, nadawania uprawnień oraz zarządzania rolami 
użytkowników w systemach informatycznych LP.

Zidentyfikowaną przez Państwa potrzebę adresuje 
system zarządzania tożsamością.

Od ponad 6 lat zajmuję się wdrożeniami systemów 
w oparciu o technologię Oracle. Systemy takie wdroży-
liśmy między innymi w instytucjach państwowych takich 
jak ZUS czy PGNiG (w załączniku dodaję referencję).

Plik PRESS – IDM.pdf zawiera krótką prezentacje 
rozwiązania. Do systemu łączymy się za pomocą 
przeglądarki internetowej.

Na stronach 5, 6 i 7 znajdzie Pan prezentację 
interfejsów.

Pozdrawiam,
Maciej Dąbrowski

Wniosek nr 27 
Podjęcia działań doprowadzających do uzyskania 

jasnych kryteriów wynagradzania za zastępstwo 
pracownika podległego, np. dla leśniczego podczas 
nieobecności podleśniczego.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Z uwagi na liczne pytania zarówno ze strony pra-

cowników, jak i pracodawców PGL LP dot. stosowa-
nia § 7 PUZP, DGLP popiera potrzebę podjęcia dzia-
łań w kierunku zmiany przepisu PUZP dot. zastępstw. 
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych oczeku-
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je również ze strony Związku propozycji rozwiązań 
w tym zakresie. 

Wniosek nr 28 
Podjęcia działań zmierzających do wnioskowania 

o eliminowanie zarządzeń sprzecznych wewnętrznie.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych odniesie 

się do wniosku po wskazaniu przykładów takich zarzą-
dzeń. 

Wystosowaliśmy pismo uzupełniające w tej sprawie 
(wniosek 28) oraz wniosków 12 i 16 w dniu 28.09.2018 r., 
ale dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Wniosek nr 29  
Rozwiązania problemu nadmiernego obciążania 

dokumentacją papierową pomimo istnienia (obowią-
zywania) dokumentacji elektronicznej.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
W ograniczeniu ilości dokumentacji papierowej 

najważniejszą rolę odgrywa postawa i zaangażowanie 
kierownictwa jednostek oraz zmiana organizacji pra-
cy. Wprowadzenie odpowiednich procedur obiegu do-
kumentów i przechodzenie na dokumentowanie spraw 
w sposób elektroniczny, znacząco zmniejsza obciążenie 
dokumentacją papierową. Jednocześnie przypomina się, 
że w ramach nadzoru zgodnie z zarządzeniem nr 66 Dy-
rektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2012-
10-01 o wykorzystaniu informacji zapisanych w bazach 
danych Systemu Informatycznego Lasów Państwowych 
w celach wewnętrznej sprawozdawczości i kontroli, re-
alizowanych na potrzeby RDLP, DGLP w tym ILP nie 
jest dopuszczalne wymaganie informacji dostępnych na 
wyższych szczeblach zarządzania.

Wniosek nr 30
Wyrażenia sprzeciwu w sprawie planów wyłącze-

nia sprzedaży drewna ze struktur PGL LP.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych nie prowa-

dzi działań w powyższym kierunku. 

Odpowiedź Ministra Środowiska:
Wniosek ten nie ma związku z działaniami Lasów 

Państwowych w zakresie ustalania sprzedaży drewna. 
Ponadto należy dodać, że obecny Rząd nie ma planów 
wyłączenia sprzedaży drewna ze struktur Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Wniosek nr 31 
Podjęcia działań zmierzających do zwiększenia 

udziału przedstawicieli ZLPwRP w pracach komisji 
parlamentarnych pracujących nad projektami ustaw 
wpływających na interesy pracowników – członków 
Związku.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Wniosek poza zakresem właściwości Dyrekcji Gene-

ralnej Lasów Państwowych.

Wniosek nr 32
Definitywnego rozwiązania problemu braku re-

spektowania przez część pracodawców zapisu § 35 
PUZP pkt 4 dotyczącego delegowania i pokrywania 
kosztów delegacji członków krajowych i zakładowych 
organizacji związków zawodowych.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego:
Z powodu niejednoznacznej interpretacji tego 

przepisu przez pracodawców PGL LP, Dyrekcja Ge-
neralna Lasów Państwowych zaproponowała i prze-
stawiła związkom zawodowym do uzgodnienia projekt 
wyjaśnienia treści tego przepisu. Kwestia potrze-
by przyjęcia wyjaśnienia treści § 35 PUZP pkt 4 
w trybie przewidzianym § 39 PUZP, była omawiana 
także na spotkaniu Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z przewodniczącymi central związków 
zawodowych działających w Lasach Państwowych 
w dniu 28 lutego 2018r. Wówczas ustalono, że Stro-
na związkowa spotka się, żeby uzgodnić wspólne sta-
nowisko do przedstawionego związkom zawodowym 
projektu wyjaśnienia ww. przepisu. Dalsze działania 
w tej sprawie zależą od decyzji związków zawodo-
wych będących Stroną Układu. 
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PROTOKÓŁ 
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW  

ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH 
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sękocin Stary 21-23 marca 2019 r.

UCHWAŁY ZJAZDU

Uchwała nr 1 
Zjazd udziela absolutorium Radzie Krajowej za okres 

od ostatniego zjazdu 17.03.2018 r. do 22.03.2019 r. 

Uchwała nr 2 
Zjazd nadaje tytuł Honorowego Członka Związku 

Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej kol. 
Adamowi Krymowskiemu. 

Uchwała nr 3 
Zjazd nadaje tytuł Honorowego Członka Związku 

Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej kol. Ja-
nuaremu Szajda. 

Uchwała nr 4 
Zjazd nadaje tytuł Honorowego Członka Związku 

Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej kol. 
Henrykowi Nowackiemu. 

Uchwała nr 5 
Zjazd uchyla dotychczasowy Statut ZLPwRP i jed-

nocześnie przyjmuje z dniem 22.03.2019 r. nowy Statut 
ZLPwRP przedstawiony na Zjeździe Sprawozdawczym 
w dniu uchwalenia. 

Uchwała nr 6 
Zjazd udziela poparcia dla działań podejmowanych 

na szczeblu krajowym zmierzających do zachowania 
jednolitej, niefederacyjnej struktury ZLPwRP.

ZJAZD ZOBOWIĄZUJE RADĘ 
KRAJOWĄ DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ 
ZMIERZAJĄCYCH DO REALIZACJI 
NASTĘPUJĄCYCH WNIOSKÓW: 

Wniosek nr 1 
Podjęcia działań w celu wprowadzenia kwoty rekom-

pensaty w wys. 100 tys. zł dla pracowników zwalniają-
cych mieszkanie bezpłatne, w związku z przejściem na 
emeryturę (lub rentę) lub w przypadku śmierci pracow-
nika – rekompensaty dla rodziny. 

Wniosek nr 2 
Podejmowania dalszych działań zmierzających 

do urealnienia wysokości równoważnika pieniężnego 
o którym mowa w § 21 pkt 8 PUZP („W przypadku 
braku mieszkań, będących w zarządzie Lasów Państwo-
wych, pracownikom Służby Leśnej przysługuje równo-
ważnik pieniężny, o którym mowa w art. 46 ust. 3 usta-
wy, w wysokości nie mniejszej niż 500 zł.”). 

Wniosek nr 3 
Podjęcia działań zmierzających do określenia stan-

dardów (jednolitej wykładni) naliczania czynszów za 
najem mieszkań w LP. 

Wniosek nr 4 
Podjęcia działań zmierzających do likwidacji zapi-

su § 8 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 
października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami miesz-
kalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich 

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:
Zbigniew Nahajowski Przewodniczący RDLP Wrocław – N-ctwo Milicz 
Radosław Jaśkiewicz Członek RDLP Toruń – N-ctwo Rytel
Maciej Gerber Członek RDLP Szczecin – N-ctwo Skwierzyna
Edyta Nazarczuk Członek RDLP Szczecin – N-ctwo Międzyzdroje 
Jerzy Chalimoniuk Członek RDLP Katowice – N-ctwo Świerklaniec  
Zbigniew Szostak Członek RDLP Radom – Biuro RDLP 
Paweł Dymek Członek RDLP Piła – N-ctwo Krzyż 
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jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu 
przeprowadzania przetargu ograniczonego. 

Wniosek nr 5 
Kontynuacji działań zmierzających do przyspiesze-

nia sprzedaży wszystkich mieszkań zbędnych osobom 
uprawnionym, zgodnie z ustawą o lasach. 

Wniosek nr 6 
Kontynuowania działań w celu utworzenia Pracow-

niczych Planów Emerytalnych. 

Wniosek nr 7 
Wobec braku efektów wieloletnich działań ZLPwRP 

zmierzających do podwyższenia niezmienionej od 2007 
roku stawki za kilometr oraz zmian zasad zwrotu kosz-
tów używania pojazdów prywatnych do celów służbo-
wych przez leśników, skierowania wniosku do Ministra 
Środowiska o pilną pomoc w tej sprawie. 

Wniosek nr 8 
Podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia 

mnożnika na poziomie min. 1.2 do stawki za kilometr 
przy jazdach terenowych. 

Wniosek nr 9 
Niedopuszczenie do obniżenia przeciętnego mie-

sięcznego wynagrodzenia uzyskanego w roku poprzed-
nim uwzględniając wzrost o wskaźnik inflacji. 

Wniosek nr 10 
Podjęcia działań zmierzających do przywrócenia 

rocznej indeksacji płacy. 

Wniosek nr 11 
Doprowadzić do jednoznacznych zasad ustalania do-

datkowego wynagrodzenia rocznego w § 31 PUZP (wli-
czając do podstawy urlop wypoczynkowy, szkolenia, 
konferencje, badania lekarskie, uczestnictwo w uroczy-
stościach, udział w zjazdach ZLPwRP, SITLID, PTL).

Wniosek nr 12 
Doprowadzenia do zmiany w § 34a pkt b PUZP, po-

legającej na ustaleniu kwoty jednorazowej odprawy pie-
niężnej dla pracowników, z którymi nastąpiło rozwią-
zanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy na poziomie średniego, rocznego wynagrodzenia 
w LP za rok poprzedni. 

Wniosek nr 13 
Podjęcia działań mających na celu spowodowanie 

wydania przez DGLP decyzji powodującej dokonywa-
nie podziału dodatniego wyniku finansowego za kolejne 
lata w części odpisu na zasilenie ZFŚS proporcjonalnie 
do liczby zatrudnionych. 

Wniosek nr 14 
Doprowadzić do doprecyzowania zasad wypłacania 

dodatku za zastępstwa tak by nadleśniczowie nie mogli 
swobodnie ich interpretować. 

Wniosek nr 15 
Kontynuowania działań zmierzających do wprowa-

dzenia rozwiązań prawnych umożliwiających zwiększe-
nie wynagrodzeń pracowników Parków Narodowych po-
przez zwiększenie dotacji na Parki Narodowe z budżetu 
państwa i zwiększenie limitu na wynagrodzenia. 

Wniosek nr 16 
Kontynuowania działań zmierzających do zwięk-

szenia wynagrodzenia pracowników administracyjnych 
szkół resortowych Ministra Środowiska poprzez wyłą-
czenie z obliczania wysokości minimalnego wynagro-
dzenia dodatku za wysługę lat, wypłacanie dodatku za 
pracę w godzinach nadliczbowych, przywrócenie fundu-
szu premiowego, przyznanie nagrody jubileuszowej po 
45 latach pracy oraz zwiększenie odprawy emerytalno-
-rentowej.

Wniosek nr 17 
Podjęcia działań na szczeblu krajowym zmierzają-

cych do systemowego podnoszenia wynagrodzeń dla 
pracowników pedagogicznych w szkołach podległych 
Ministrowi Środowiska. 

Wniosek nr 18 
 Doprowadzenia do wprowadzenia poniższego zapi-

su w §15 PUZP: 
„1a. Pracownik otrzymuje drewno opałowe w ilości 

30 mp grubizny opałowej sosnowej lub, na jego wnio-
sek, 27 mp grubizny opałowej liściastej twardej rocznie, 
w naturze, bezpłatnie.

1b. Dopuszcza się otrzymanie jednocześnie drewna 
iglastego i liściastego twardego proporcjonalnie do za-
pisanych w pkt. 1a ilości.” 

Wniosek nr 19 
Podjęcia działań zmierzających do wydzielenia i usta-

nowienia w Nadleśnictwach samodzielnego stanowiska 
administratora systemów informatycznych.  

Wniosek nr 20 
Podjęcia działań zmierzających do opracowania za-

sad rabatowania cen drewna trudno zbywalnego. 

Wniosek nr 21 
Podjęcia działań zmierzających do możliwości przeka-

zania odbiorcy surowca drzewnego zakupionego w sprze-
daży detalicznej na prawach „Protokołu Przekazania”.

Wniosek nr 22 
Podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia 

w życie znowelizowanego zarządzenia w sprawie norm 
oraz warunków technicznych, które mają zastosowanie do 
pomiaru i klasyfikacji surowca drzewnego w PGL LP. 

Wniosek nr 23 
Podjęcia działań mających na celu przywrócenie 

dystynkcji Służby Leśnej dla stanowiska Specjalisty SL 
i Starszego Specjalisty SL. 
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Wniosek nr 24 
Umożliwić leśniczym pobieranie ekwiwalentu pie-

niężnego za opał przeznaczony na opalanie kancelarii, 
zamiast deputatu w naturze (piece na pellet, ekogro-
szek). 

Wniosek nr 25 
Podjęcia działań na szczeblu krajowym zmierza-

jących do uchylenia Zarządzenia nr 15 Dyrektora Ge-
neralnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 r. 
w sprawie systemu imprez pracowniczych w Pań-
stwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 
(GK.166.3.2016). 

Wniosek nr 26 
Podjęcia działań mających na celu uproszczenie za-

sad (procedur) przy sprzedaży detalicznej w związku 
z RODO. 

Wniosek nr 27 
Podjęcia działań zmierzających do odstąpienia od 

wykorzystywania „Analizy obciążenia pracą i narażenia 
na czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowiskach pra-
cy leśniczego i podleśniczego” w zakresie przyznawania 
posiłków profilaktycznych i napojów. 

Wniosek nr 28 
Doprowadzenia do zaniechania wykonywania badań 

psychotechnicznych w stosunku do pracowników uży-
wających pojazdy prywatne do celów służbowych.

Zbigniew Nahajowski
Radosław Jaśkiewicz

Maciej Gerber
Edyta Nazarczuk

Jerzy Chalimoniuk  
Zbigniew Szostak  

Paweł Dymek 

                                                                                                                                                                     

CHCESZ ZABEZPIECZYĆ SWOICH BLISKICH ?  

TA PROPOZYCJA JEST DLA CIEBIE !!! 
OFERTA DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH,  

ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH I PEŁNOLETNICH DZIECI 

Szanowni Państwo, 

w związku z licznymi informacjami o zainteresowaniu pracowników Lasów Państwowych dodatkową ochroną 
życia, Związek Leśników Polskich oraz NSZZ Solidarność wspólnie z naszym brokerem firmą Mentor S.A. 
wynegocjowały możliwość rozszerzenia posiadanego ubezpieczenia o wyższe kwoty w przypadku zgonu oraz 
wypłatę z tytułu dodatkowych zdarzeń losowych.  

Nowe ubezpieczenie gwarantuje bardzo wysokie wypłaty świadczenia w przypadku zdarzenia losowego przy 
niewielkiej dodatkowej składce miesięcznie potrącanej z wynagrodzenia.  

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego a jego zakres obejmuje : 

śmierć ubezpieczonego  oraz:  trwały  uszczerbek  na  zdrowiu  oraz  inwalidztwo,  złamanie  kości,  oparzenia, 
zdarzenia  losowe  spowodowane  szczególnymi  rodzajami  nieszczęśliwych  wypadków,  jak  np.  rekreacyjne 
uprawianie  sportu,  niebezpiecznego  sportu,  sportu  na  kółkach  (rower,  rolki,  deskorolka  itp.),  wypadek 
komunikacyjny, wypadek komunikacyjny w nocy, w pracy, z udziałem samochodu ciężarowego, pożar, utonięcie, 
wybuch gazu, porażenie prądem, zatrucie tlenkiem węgla. 

Dodatkowa ochrona to : 

‐  wysokie wypłaty z tytułu zgonu ubezpieczonego (do 100 tyś zł za zgon niezależnie od przyczyny) 

‐  wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku zarówno dla pracownika, jak i jego bliskich 

‐  ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu na całym świecie 

‐  unikatowe ubezpieczenie na rynku, pakiet z bogatym zakresem zdarzeń wypadkowych 

Dodatkowo każdy ubezpieczony otrzyma zniżki w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych oraz 
specjalne rabaty na wiele usług. 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy Lasów Państwowych ich małżonkowie, partnerzy życiowi a 
także pełnoletnie dzieci pracowników, którzy są ubezpieczeni w funkcjonujących pakietach rodzinnych lub 
pracowniczych. 

Ubezpieczenie oferowane jest w 2 wariantach różniących się wysokościami sumy ubezpieczenia i składki. 

Dodatkowych informacji uzyskają Państwo: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CHCESZ ZABEZPIECZYĆ SWOICH BLISKICH ?  

TA PROPOZYCJA JEST DLA CIEBIE !!! 
OFERTA DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH,  

ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH I PEŁNOLETNICH DZIECI 

Szanowni Państwo, 

w związku z licznymi informacjami o zainteresowaniu pracowników Lasów Państwowych dodatkową ochroną 
życia, Związek Leśników Polskich oraz NSZZ Solidarność wspólnie z naszym brokerem firmą Mentor S.A. 
wynegocjowały możliwość rozszerzenia posiadanego ubezpieczenia o wyższe kwoty w przypadku zgonu oraz 
wypłatę z tytułu dodatkowych zdarzeń losowych.  

Nowe ubezpieczenie gwarantuje bardzo wysokie wypłaty świadczenia w przypadku zdarzenia losowego przy 
niewielkiej dodatkowej składce miesięcznie potrącanej z wynagrodzenia.  

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego a jego zakres obejmuje : 

śmierć ubezpieczonego  oraz:  trwały  uszczerbek  na  zdrowiu  oraz  inwalidztwo,  złamanie  kości,  oparzenia, 
zdarzenia  losowe  spowodowane  szczególnymi  rodzajami  nieszczęśliwych  wypadków,  jak  np.  rekreacyjne 
uprawianie  sportu,  niebezpiecznego  sportu,  sportu  na  kółkach  (rower,  rolki,  deskorolka  itp.),  wypadek 
komunikacyjny, wypadek komunikacyjny w nocy, w pracy, z udziałem samochodu ciężarowego, pożar, utonięcie, 
wybuch gazu, porażenie prądem, zatrucie tlenkiem węgla. 

Dodatkowa ochrona to : 

‐  wysokie wypłaty z tytułu zgonu ubezpieczonego (do 100 tyś zł za zgon niezależnie od przyczyny) 

‐  wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku zarówno dla pracownika, jak i jego bliskich 

‐  ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu na całym świecie 

‐  unikatowe ubezpieczenie na rynku, pakiet z bogatym zakresem zdarzeń wypadkowych 

Dodatkowo każdy ubezpieczony otrzyma zniżki w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych oraz 
specjalne rabaty na wiele usług. 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy Lasów Państwowych ich małżonkowie, partnerzy życiowi a 
także pełnoletnie dzieci pracowników, którzy są ubezpieczeni w funkcjonujących pakietach rodzinnych lub 
pracowniczych. 

Ubezpieczenie oferowane jest w 2 wariantach różniących się wysokościami sumy ubezpieczenia i składki. 

Dodatkowych informacji uzyskają Państwo: 

 

CHCESZ ZABEZPIECZYĆ SWOICH BLISKICH ? 
TA PROPOZYCJA JEST DLA CIEBIE !!!

OFERTA DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH, 
ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH I PEŁNOLETNICH DZIECI

Szanowni Państwo,
w związku z licznymi informacjami o zainteresowaniu pracowników Lasów Państwowych dodatkową ochroną życia, Związek 
Leśników Polskich oraz NSZZ Solidarność wspólnie z naszym brokerem firmą Mentor S.A. wynegocjowały możliwość rozsze-
rzenia posiadanego ubezpieczenia o wyższe kwoty w przypadku zgonu oraz wypłatę z tytułu dodatkowych zdarzeń losowych. 
Nowe ubezpieczenie gwarantuje bardzo wysokie wypłaty świadczenia w przypadku zdarzenia losowego przy niewielkiej 
dodatkowej składce miesięcznie potrącanej z wynagrodzenia. 
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego a jego zakres obejmuje :
śmierć ubezpieczonego oraz: trwały uszczerbek na zdrowiu oraz inwalidztwo, złamanie kości, oparzenia, zdarzenia losowe 
spowodowane szczególnymi rodzajami nieszczęśliwych wypadków, jak np. rekreacyjne uprawianie sportu, niebezpiecznego 
sportu, sportu na kółkach (rower, rolki, deskorolka itp.), wypadek komunikacyjny, wypadek komunikacyjny w nocy, w pracy, 
z udziałem samochodu ciężarowego, pożar, utonięcie, wybuch gazu, porażenie prądem, zatrucie tlenkiem węgla.
Dodatkowa ochrona to :
–  wysokie wypłaty z tytułu zgonu ubezpieczonego (do 100 tyś zł za zgon niezależnie od przyczyny)
–  wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku zarówno dla pracownika, jak i jego bliskich
–  ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu na całym świecie
–  unikatowe ubezpieczenie na rynku, pakiet z bogatym zakresem zdarzeń wypadkowych
Dodatkowo każdy ubezpieczony otrzyma zniżki w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych oraz specjalne rabaty na 
wiele usług.
Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy Lasów Państwowych ich małżonkowie, partnerzy życiowi a także pełnoletnie 
dzieci pracowników, którzy są ubezpieczeni w funkcjonujących pakietach rodzinnych lub pracowniczych.
Ubezpieczenie oferowane jest w 2 wariantach różniących się wysokościami sumy ubezpieczenia i składki.
Dodatkowych informacji uzyskają Państwo:
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PROPONOWANE WARIANTY UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Wariant I Wariant II
Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej wskutek:
•  wypadku komunikacyjnego w pracy z udziałem samochodu 

ciężarowego w porze nocnej (22.00-6.00 czasu lokalnego)
405 100,00 700 100,00

•  wypadku komunikacyjnego w pracy w porze nocnej  
(22.00–6.00 czasu lokalnego)

355 100,00 650 100,00

•  wypadku komunikacyjnego w pracy z udziałem samochodu 
ciężarowego

355 100,00 650 100,00

•  wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodu ciężarowego 
w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego)

275 100,00 500 100,00

• wypadku komunikacyjnego w porze nocnej  
(22.00–6.00 czasu lokalnego)

225 100,00 450 100,00

• wypadku komunikacyjnego w pracy 305 100,00 600 100,00
• wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodu ciężarowego 225 100,00 450 100,00
• wypadku komunikacyjnego 175 100,00 400 100,00
• wypadku w pracy 125 100,00 350 100,00
• pożaru albo zatrucia tlenkiem węgla 95 100,00 250 100,00
• utonięcia 95 100,00 250 100,00
• wybuchu gazu 95 100,00 250 100,00
• porażenia prądem albo uderzenia pioruna 95 100,00 250 100,00
• uprawiania sportu 95 100,00 250 100,00
• uprawiania niebezpiecznego sportu 145 100,00 300 100,00
• uprawiania sportu na kółkach 145 100,00 300 100,00
• narciarstwa albo snowboardingu 195 100,00 350 100,00
• nieszczęśliwego wypadku 45 100,00 200 100,00
• zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 62 600,00 200 100,00
• śmierci ubezpieczonego (niezależnie od przyczyny) 22 600,00 100 100,00
Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych:
•  śmierć małżonka/partnera życiowego spowodowana wypadkiem 

komunikacyjnym
50 000,00 50 000,00

Świadczenia zdrowotne:
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany NW – 100% 22 500,00 100 000,00
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany NW – 1% 225,00 1 000,00
• uszkodzenie ciała ubezpieczonego:

– oparzenie 10 000,00 10 000,00
– trwałe inwalidztwo, spowodowane:

▪ wypadkiem komunikacyjnym
▪ pożarem
▪ wybuchem gazu
▪ porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna

całkowite – 10 000
częściowe – odpowiedni 

procent SU (10.000) 
w zależności od rodzaju 

uszkodzenia ciała zgodnie 
z owu

całkowite – 10 000
częściowe – odpowiedni 

procent SU (10.000) 
w zależności od rodzaju 

uszkodzenia ciała zgodnie 
z owu

• złamanie kości, spowodowane:
– uprawianiem sportu na kółkach
– uprawianiem joggingu
– grą w piłkę

odpowiedni procent SU 
(10.000) w zależności
od rodzaju złamania – 

zgodnie z owu

odpowiedni procent SU 
(10.000) w zależności
od rodzaju złamania – 

zgodnie z owu

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ 25,00 zł 61,50 zł

Kwoty świadczeń sumują się ze świadczeniami występującymi  
w obowiązujących pakietach rodzinnych lub pracowniczych
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Kilometrówka 
Krajowy Zjazd Delegatów przyjął Wniosek nr 7 

o treści:
Wobec braku efektów wieloletnich działań ZLPwRP 

zmierzających do podwyższenia niezmienionej od 2007 
roku stawki za kilometr oraz zmian zasad zwrotu kosz-
tów używania pojazdów prywatnych do celów służbo-
wych przez leśników, skierowania wniosku do Ministra 
Środowiska o pilną pomoc w tej sprawie.

Działania w tej sprawie zostały już podjęte:

Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r.

Pan
Jarosław Sałata
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich
W Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Przewodniczący,
Nawiązując do Pana korespondencji z dnia 

31.01.2019 r. odnoszącej się do stanowiska Minister-
stwa Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2018 r. dotyczą-
cego przygotowania zmian w zakresie stawek tzw. „ki-
lometrówki” wynikających z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie wa-
runków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 
kosztów używania do celów służbowych samochodów 
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 

własnością pracodawcy (Dz.U. poz. 271, z późn. zm), 
uprzejmie informuję, że w resorcie Infrastruktury nadal 
trwają analizy mające na celu przygotowanie rozwiązań 
prawnych dotyczących zwrotu kosztów używania do 
celów służbowych samochodów osobowych, motocykli 
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. 
Wyniki ww. analiz będą stanowiły podstawę do podjęcia 
działań legislacyjnych.

Przygotowanie rozwiązań prawnych w kwestii tzw. 
„kilometrówek” z uwagi na ich wpływ na sektor finan-
sów publicznych oraz na gospodarkę, wymaga przepro-
wadzenia dokładnych analiz na poziomie eksperckim. 
Jednocześnie informuję, że niezwłocznie po przygoto-
waniu propozycji zmian legislacyjnych dotyczących 
zwrotu kosztów używania do celów służbowych samo-
chodów osobowych, motocykli i motorowerów niebę-
dących własnością pracodawcy, projektowane przepisy 
zostaną poddane stosownym uzgodnieniom, a podmioty 
zainteresowane pracami legislacyjnymi w powyższym 
zakresie będą miały możliwość uczestniczenia w proce-
sie legislacyjnym na etapie konsultacji publicznych.

Proszę o przyjęcie powyższej informacji do akceptu-
jącej wiadomości.

Z poważaniem
Dokument podpisany elektronicznie przez:

Z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Bogdan Oleksiak

Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego
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ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY ZLP w RP 
REGIONU SZCZECINECKIEGO

W  dniu 28 stycznia 2019 r. odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w  RP Regionu 
Szczecineckiego. Związkowcy zebrali się w  liczbie 102 osób, w  niepowtarzalnej scenerii 
szczecineckiego zamku, z okna którego można było podziwiać zimowy krajobraz, z zamarzniętym 
jeziorem w tle, oraz stadami dzikich ptaków.

Wśród zaproszonych gości znalazł się Dyrektor 
RDLP w Szczecinku – Andrzej Modrzejewski oraz Anna 
Paszkiewicz – zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych. 
Władze związkowe reprezentował Przewodniczący ZLP 
w RP – Jarosław Szałata.

Zjazd rozpoczął Przewodniczący Rady Regionu – 
Krzysztof Górski. Powitał gości i podziękował za przy-
bycie i bardzo dobrą współpracę na przestrzeni ostatniej 
kadencji.

Wyborem delegatów Zjazd poprowadzili: Marcin 
Majewski i Marcin Kowalski.

Na początku delegaci mogli zadać pytania kierow-
nictwu RDLP. Po udzieleniu odpowiedzi przez Pana 
i Panią Dyrektor rozpoczęła się część właściwa Zjazdu, 
której kulminacją było udzielenie absolutorium ustępu-
jącym władzom Regionu i wybór nowego kierownictwa. 
Zanim jednak do tego doszło Przewodniczący – Jaro-
sław Szałata, w asyście Dyrektora wręczył odznaczenia 
działaczom związkowym. Nie wszyscy wyróżnieni byli 
obecni na Zjeździe, zatem swoje odznaczenia odbiorą 
w innych okolicznościach. 

Złotą odznaką „Zasłużony dla Leśników Pol-
skich” uhonorowano Janinę Ważną.

Podczas Zjazdu, srebrną odznakę „Zasłużony dla 
Leśników Polskich” wręczono koledze Marcinowi 
Szulcowi. 

Brązowe odznaki otrzymali:
• Fangrat Danuta,
• Koska Marek,
• Rudziński Konrad,
• Połczyński Krzysztof,
• Zasada Mariusz,
• Malatyński Henryk,
• Grzelak Mateusz,
• Oleszkiewicz Piotr,
• Zalewski Mariusz,
• Chomacki Jarosław,
• Czuba Stanisław,
• Landowska Wiesława,
• Brzeski Ryszard,
• Kurkowska Teresa,
• Kłeczek Teresa,
• Paduch Ewa.

Po miłej ceremonii Przewodniczący Rady Regionu – 
Krzysztof Górski, przedstawił sprawozdanie z działalności 
władz Regionu za okres sprawozdawczy, czyli od marca 
2018 roku. Następnie wystąpiła Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej – Eufemia Strok, która przedstawiła protokół 
z kontroli i zawnioskowała o udzielenie absolutorium.

W głosowaniu jawnym Rada Regionu udzieliła abso-
lutorium ustępującym władzom jednogłośnie.

Po krótkiej przerwie rozpoczęto dyskusję progra-
mową, która nie była zbyt długa. Jest to zapewne zasłu-
ga bardzo dobrego przepływu informacji bieżących za 

Pani Dyrektor – Anna Paszkiewicz, odpowiada na pytania Delegatów

Odznaczony srebrną odznaką Zasłużony dla Leśników Polskich 
– Marcin Szulc. Obok Przewodniczący – Jarosław Szałata, oraz 
Dyrektor RDLP w Szczecinku – Andrzej Modrzejewski
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pomocą poczty elektronicznej. Delegaci są na bieżąco 
zapoznawani z korespondencją dotyczącą działalności 
władz Związku.

Już tradycyjnie, emocje wzbudziły kwestie mieszka-
niowe. Wydaje się, że złożoność tej problematyki i dość 
opieszałe tempo sprzedaży lokali uznanych za zbędne 
są powodem niezadowolenia wielu osób. Jest to jeden 
z tematów przewodnich, nad którymi pracuje nieustan-
nie Rada Krajowa Związku. Szczegółowych informacji 
dotyczących poruszanych zagadnień udzielał na bieżąco 
Przewodniczący – Jarosław Szałata. Dla wielu związ-
kowców był to jedyny moment, kiedy mogli się spotkać 
i wymienić poglądy z Przewodniczącym.

Po dyskusji przystąpiono do wyborów nowych władz. 
Na Przewodniczącego Rady Regionu zgłoszona została 
jedna kandydatura – dotychczasowego Przewodniczące-
go – Krzysztofa Górskiego. Zjazd w głosowaniu tajnym 
powierzył koledze Krzysztofowi stery Regionu na ko-
lejną kadencję. Będzie to już ćwierćwiecze kierowania 
szczecineckimi strukturami Związku przez Krzysztofa 
Górskiego. 

Kolejne głosowanie dotyczyło wyboru Przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej. Spośród trzech kandyda-
tów Zjazd wybrał na tę funkcję kolegę Artura Tomcza-
ka. W Komisji zasiądzie również Jerzy Muchowski oraz 
Zbigniew Sekuła. 

W kolejnym głosowaniu wybrano delegata do Rady 
Krajowej Związku. Spośród dwóch kandydatów, wybra-
ny został kolega Marcin Kowalski, który będzie pełnił tę 
funkcję trzecią kadencję.

Najwięcej emocji wzbudziły wybory delegatów na 
Zjazd Krajowy, gdyż o 9 miejsc walczyło 13 kandyda-
tów. Po długim liczeniu głosów okazało się, że na Zjeź-
dzie reprezentować nas będą dotychczasowi delegaci:
• Elżbieta Kosierkiewicz,
• Arkadiusz Kujawski,
• Paweł Malepszy,
• Marcin Majewski,
• Robert Fijałkowski,
• Dariusz Nowosad,
• Mariusz Gorgol, 

oraz nowi delegaci:
• Krzysztof Jamroży,
• Dariusz Laskowski.

Do składu delegatów dołączą jeszcze Przewodniczą-
cy Rady Regionu oraz delegat do Rady Krajowej.

Kolejnym punktem porządku obrad było głosowa-
nie nad uchwałami i wnioskami. Przeprowadzono kil-
kanaście głosowań, których wynikiem było przyjęcie 
dwóch uchwał (dotyczących sprawozdania finansowe-
go i udzielenia absolutorium) oraz przyjęcie wniosków, 
które zostaną zgłoszone na Zjeździe Krajowym.

Na koniec Przewodniczący – Krzysztof Górski jesz-
cze raz podziękował delegatom za przybycie, za zaufanie 
i wybór oraz za merytoryczną dyskusję podczas obrad.

Po zakończeniu Zjazdu delegaci udali się na zasłużo-
ny obiad. Nie wszystkim jednak było dane skosztować 
pysznych dań od razu, gdyż bezpośrednio po zakończe-
niu obrad spotkała się na swoim pierwszym posiedzeniu, 
w nowej kadencji, Rada Regionu wybierając ze swojego 
grona dwóch Wiceprzewodniczących. Zostali nimi kole-
dzy Marcin Majewski i Arkadiusz Kujawski. Przywitano 
i przedstawiono nowych członków Rady, którzy zostali 
niedawno Przewodniczącymi Organizacji Zakładowych.

Przewodniczący ustalił wstępny termin spotka-
nia Rady, przekazał kilka informacji organizacyjnych 
i wreszcie można było nasycić swoje żołądki.

Tekst: Marcin Kowalski
Foto: ZLP w RP Regionu Szczecineckiego

Brązową odznakę Zasłużony dla Leśników Polskich odbiera, z rąk 
Dyrektora, Mariusz Zalewski

Przewodniczący – Jarosław Szałata, wręcza brązową odznakę Za-
służony dla Leśników Polskich Piotrowi Oleszkiewiczowi
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Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników 
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu 

Zachodniego – relacja
W  dniach 22–23 lutego 2019 r. w  Pogorzelicy odbył się VI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
Związku Leśników Polskich w RP Regionu Zachodniego. W Zjeździe wzięło udział 99 delegatów 
reprezentujących 1288 członków w  38 organizacjach zakładowych. Zjazd otworzył Bronisław 
Sasin – Przewodniczący ustępującego Prezydium Regionu Zachodniego, witając przybyłych gości 
i delegatów. 

Na początku jednogłośnie wybrano przewodniczą-
cego obrad, którym został wiceprzewodniczący RZ 
Waldemar Jedynak. Powołano także Komisję Skrutacyj-
no-Mandatową, której celem było stwierdzenie prawo-
mocności obrad oraz liczenie głosów podczas głosowań 
i podejmowania uchwał oraz wniosków. Decyzją Zjazdu 
Komisji przewodniczyła Janina Pięciak. Następnie wy-
brano Komisję ds. uchwał i wniosków, której przewod-
niczącym został Maciej Gerber. 

Przewodniczący Regionu Zachodniego Bronisław 
Sasin przedstawił Sprawozdanie z działalności Rady Re-
gionu za okres od ostatniego Zjazdu, tj. od 24.02.2018 
roku. Zrelacjonował w nim najważniejsze wydarzenia 
tego okresu oraz realizację postulatów poprzedniego 
Zjazdu. Przedstawił informację dotyczącą ilości za-
kładowych organizacji i liczby członków największe-
go i najliczniejszego w kraju Regionu Zachodniego 
na dzień 31.12.2018 r. Zasygnalizował najważniejsze 
problemy i zadania nad jakimi pracuje obecnie i z ja-
kimi zmierzy się w najbliższym czasie ZLP w RP. Są 
to m.in. negocjacje płacowe, zmierzające do podwyżki 
współczynnika do stawek wynagradzania zasadniczego, 
kontynuację działań zmierzających do zmiany stawki za 
używanie samochodów prywatnych do celów służbo-
wych, a także sprawa organizacji Rajdu Leśnika 2020. 
Z racji tego, że po odejściu na zasłużoną emeryturę, po 
25 latach aktywnej działalności związkowej i przewod-
niczenia Regionowi Zachodniemu, kończy związkową 

aktywność na stanowisku szefa Regionu, podsumował 
swoją działalność. Złożył podziękowania wszystkim 
członkom ZLP w RP za współpracę, aktywne działanie 
i udzielaną pomoc oraz wsparcie. 

Uczestnicy Zjazdu wysłuchali sprawozdania Prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej – Henryka Na-
umuka, który także zamykał tego dnia swoją 25-letnią 
aktywność. Długoletni działacz związkowy w swoim 
wystąpieniu bardzo dobrze ocenił pracę Prezydium 
z pozycji szefa Komisji Rewizyjnej i zawnioskował 
o udzielenie absolutorium. Delegaci nie wnieśli uwag do 
sprawozdań i jednogłośnie udzielili absolutorium ustę-
pującemu Prezydium. 

Po przerwie wznowiono obrady. Przedstawiono or-
dynację wyborczą. Na wniosek Szczepana Ryszarda 
Kucharskiego jednogłośnie przegłosowano jej zmiany 
polegające na rezygnacji z wymogu uzyskania przez 
kandydata nie mniej niż 50% głosów oraz zredukowa-
niu liczby członków Komisji Rewizyjnej z 5 do 3. Po 
wprowadzeniu w/w zmian Zjazd zatwierdził ordynację 
wyborczą i przystąpiono do wyborów nowych władz 
Prezydium ZLP w RP Regionu Zachodniego na kolejną, 
5-letnią kadencję. 

Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:
Prezydium Regionu Zachodniego wybrano w skła-

dzie:
1. Przewodniczący – Jarosław Szałata – Nadleśnictwo 

Trzciel, 
2. Z-ca Przewod. – Maciej Gerber – N-ctwo Skwierzyna,
3. Z-ca Przewod. – Kazimierz Mendak – N-ctwo Gryfino, 
4. Sekretarz – Katarzyna Michaliszyn-Tatul – N-ctwo 

Lubniewice, 
5. Członek – Maciej Wojciechowski – ZSLP Stargard,
6. Członek – Szczepan Ryszard Kucharski – N-ctwo 

Kliniska, 
7. Członek – Arkadiusz Paleń – RDLP Szczecin,
8. Członek – Jarosław Szlachetka – N-ctwo Między-

chód,
9. Członek – Waldemar Jedynak – N-ctwo Bogdaniec. 

Komisję Rewizyjną wybrano w składzie:
1. Przewodnicząca – Janina Pięciak – N-ctwo Skwierzyna, 
2. Członek – Ewa Wysocka – N-ctwo Chojna, 
3. Członek – Janina Sobczak – N-ctwo Bierzwnik.

Przemawia Bronisław Sasin – od 25 lat Przewodniczący Regionu 
Zachodniego 
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 Delegatami na Zjazd Krajowy zostali wybrani: 
1. Kazimierz Mendak – N-ctwo Gryfino,
2. Katarzyna Michaliszyn-Tatul – N-ctwo Lubniewice,
3. Maciej Wojciechowski – ZSLP Stargard,
4. Szczepan Ryszard Kucharski – N-ctwo Kliniska,
5. Arkadiusz Paleń – RDLP Szczecin,
6. Jarosław Szlachetka – N-ctwo Międzychód,
7. Waldemar Jedynak – N-ctwo Bogdaniec,
8. Janina Sobczak – N-ctwo Bierzwnik,
9. Edyta Nazarczuk – N-ctwo Międzyzdroje,
10. Krzysztof Klażyński – N-ctwo Rokita,
11. Tomasz Zych – N-ctwo Ośno Lubuskie,
12. Tomasz Karpiński – N-ctwo Smolarz,
13. Stanisław Hasiuk – N-ctwo Sulęcin,

oraz z urzędu:
• Jarosław Szałata – Przewodniczący Regionu ZLP 

w RP,
•  Maciej Gerber – członek Rady Krajowej.

Na członka Rady Krajowej ZLP w RP został wybra-
ny Maciej Gerber. 

Po przerwie Przewodniczący ZLP w RP i równolegle 
Przewodniczący Regionu Zachodniego Jarosław Szałata 
wspólnie z członkami Prezydium Zjazdu przywitał przy-
byłych gości: Dyrektora RDLP Szczecin Pana Andrzeja 
Szelążka oraz Naczelnika Wydziału Organizacji i Kadr 
Pana Sławomira Kucala. Po krótkich wystąpieniach go-
ści przystąpiono do wręczenia odznaczeń związkowych 
wyróżniającym się członkom Związku, przyznanych na 
wniosek Przewodniczącego ZLP w RP Regionu Zachod-
niego – Bronisława Sasina. 

Złotym Znakiem Związku została wyróżniona:
• Ewa Wysocka – Nadleśnictwo Chojna

Złotą odznaką związkową „Zasłużony dla leśni-
ków polskich” wyróżnieni zostali:
• Hubert Gapiński – emerytowany pracownik Nadle-

śnictwa Kliniska,
• Jarosław Szlachetka – Nadleśnictwo Międzychód,
• Waldemar Szpila – Nadleśnictwo Strzelce,
• Waldemar Chudy – Nadleśnictwo Trzciel.

Srebrną odznaką związkową „Zasłużony dla le-
śników polskich” wyróżnieni zostali: 

• Kazimierz Dekański – Nadleśnictwo Nowogard,
• Iwona Guz – Nadleśnictwo Resko,
• Tomasz Zych – Nadleśnictwo Ośno Lub., 
• Cezary Kiełek – Nadleśnictwo Nowogard,
• Dariusz Pilipaka – Nadleśnictwo Bierzwnik,
• Robert Bernatowicz – Nadleśnictwo Kłodawa,
• Sławomir Adamiak – Nadleśnictwo Bolewice,
• Mirosław Słupecki – Nadleśnictwo Międzyzdroje,
• Eugeniusz Cielewicz – Nadleśnictwo Trzebież,
• Artur Della- Valle – Nadleśnictwo Smolarz,
• Hubert Ignasiak – Nadleśnictwo Smolarz.

Brązową odznaką związkową „Zasłużony dla le-
śników polskich” wyróżnieni zostali:
• Katarzyna Michaliszyn-Tatul – Nadleśnictwo Lub-

niewice,
• Sebastian Rymszewicz – Nadleśnictwo Głusko,
• Barbara Lewandowska – ZSLP Stargard,
• Róża Rąbek – ZSLP Stargard,
• Natalia Liczbińska – ZSLP Stargard,
• Karolina Rybacka – ZSLP Stargard,
• Krzysztof Malawski – Nadleśnictwo Bierzwnik,
• Magdalena Skorupko – Nadleśnictwo Międzyzdroje,
• Maria Kania – Nadleśnictwo Gryfice,
• Mirosław Jarosik – Nadleśnictwo Gryfice,
• Waldemar Surma – Nadleśnictwo Nowogard, 
• Maurycy Halasz – Nadleśnictwo Bolewice,

Złoty Znak Związku Kol. Ewie Wysockiej wręcza Jarosław Szałata 
– Przewodniczący ZLP w RP

Wspólne zdjęcie członków ZLP w RP wyróżnionych złotą odznaką 
związkową „Zasłużony dla leśników polskich”

Wspólne zdjęcie członków ZLP w RP wyróżnionych srebrną odznaką 
związkową „Zasłużony dla leśników polskich”
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• Izydor Kowalczyk – Nadleśnictwo Nowogard,
• Łukasz Kaczyński – Nadleśnictwo Rokita,
• Bartosz Kempski – Nadleśnictwo Sulęcin,
• Piotr Dziekciowski – Nadleśnictwo Trzebież,
• Franciszek Dzienis – Nadleśnictwo Skwierzyna,
• Krzysztof Golata – Nadleśnictwo Smolarz,
• Ewa Wąchalska – Nadleśnictwo Trzciel.

Wszystkim naszym odznaczonym Kolegom i Kole-
żankom gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia 
w dalszej pracy na rzecz ZLP w RP.

Po wręczeniu odznaczeń Jarosław Szałata wygłosił 
laudację, w której przedstawił szczegółowo wieloletnią, 
barwną i bardzo aktywną karierę zawodową oraz związ-
kową Bronisława – Marka Sasina. W asyście ustępującego 
Prezydium Regionu ZLP w RP oraz w imieniu wszystkich 
Przewodniczących Organizacji Zakładowych i ich człon-
ków podziękował Bronisławowi Sasinowi za pełną zaan-
gażowania pracę na rzecz ZLP w RP oraz wszystkich leśni-
ków. Koledze Markowi wręczono pamiątkową statuetkę, 
kwiaty oraz podziękowano rzęsistymi i długimi owacjami. 

Pan Dyrektor RDLP Szczecin Andrzej Szelążek wraz 
z Panem Naczelnikiem Wydziału Organizacji i Kadr RDLP 
Szczecin Sławomirem Kucalem złożyli Bronisławowi Sa-
sinowi podziękowania i wyrazy uznania za wieloletnią 
znaczącą działalność, zaangażowanie i owocną współpra-
cę. W dowód uznania i  wdzięczności wręczono upominek 
– pamiątkową cechówkę leśnika oraz bukiet kwiatów.

Tym jakże pamiętnym i wzruszającym akcentem za-
kończono pierwszy dzień obrad. 

W drugim dniu Zjazdu od początku wywiązała się 
szeroka dyskusja na temat najważniejszych problemów 
i zadań jakie stoją przed ZLP w RP. Jako pierwszy zabrał 
głos Pan Dyrektor RDLP Szczecin Andrzej Szelążek. 
W swoim wystąpieniu poruszył temat certyfikacji FSC 
i zaostrzonych procedur jej przyznawania. Pan Dyrektor 
zwrócił uwagę na stale rosnące obowiązki pracowników 
LP i coraz trudniejsze warunki do realizacji powierzo-
nych zadań. Zachęcał członków ZLP w RP do współpra-
cy i wspólnego rozwiązywania problemów, podkreślając 
istotną rolę strony społecznej w procesie zarządzania. 
Następnie głos zabrał Pan Sławomir Kucal – Naczelnik 
Wydziału Organizacji i Kadr, który przedstawił wyniki 
badania oceny satysfakcji pracowników w jednostkach 
RDLP Szczecin i krótko je scharakteryzował. Zaakcen-
tował kilka bieżących spraw organizacyjnych i kadro-
wych istotnych dla pracowników LP. 

Rozpoczęto dyskusję nad projektami uchwał i wnio-
sków zjazdowych. Głos zabrał Przewodniczący Komi-
sji Uchwał i Wniosków Maciej Gerber, przedstawiając 
wyniki pracy Komisji i zgłoszone propozycje uchwał 
i wniosków. Przystąpiono do głosowania. Ostatecznie 
Zjazd podjął 1 uchwałę i 13 wniosków, które poruszają 
wiele kwestii istotnych dla działalności ZLP w RP, ale 
też wszystkich pracowników LP.

Po przyjęciu uchwał i wniosków głos zabrał Przewod-
niczący ZLP w RP Jarosław Szałata. Przedstawił najważ-
niejsze sprawy, którymi zajmuje się obecnie Związek i na-
świetlił bieżącą sytuację w LP i wokół nich. Podziękował 
przybyłym gościom i członkom ZLP w RP za poświęcony 
czas, cenne uwagi i owocną dyskusję. Raz jeszcze podzię-
kował ustępującym, a nowo wybranym władzom Regionu 
życzył satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz leśników 
i naszych lasów, a także twórczych sił i aktywności nie-
zbędnej do realizacji planów oraz ambitnych zamierzeń. 
Na tym zakończono obrady Zjazdu Regionu Zachodniego.

Darz Bór!
Tekst: Katarzyna Michaliszyn-Tatul  

(sekretarz Regionu Zachodniego)
Fotografie – archiwum Regionu Zachodniego ZLP w RP

Wspólne zdjęcie członków ZLP w RP wyróżnionych brązową odznaką 
związkową „Zasłużony dla leśników polskich”

Okolicznościowy upominek w podziękowaniu za zaangażowanie na 
rzecz ZLP w RP w asyście ustępującego Prezydium Region Zachod-
niego ZLP w RP składa Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP

Podziękowania za wieloletnią współpracę Kol. Markowi Sasinowi 
składają Dyrektor RDLP Szczecin – Andrzej Szelążek oraz Naczelnik 
Wydziału Organizacji i Kadr – Sławomir Kucal
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Informacja ze Zjazdu Sprawozdawczego Związku 
Leśników Polskich Okręgu Lubelskiego

W  dniach 1–2 marca 2019 roku w  Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w  Janowie 
Lubelskim odbył się Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich Okręgu Lubelskiego. Był 
to trzeci Zjazd Sprawozdawczy w kadencji obejmującej lata 2015–2020.

W Zjeździe wzięło udział 71 delegatów reprezentują-
cych 711 członków naszego Związku skupionych w 23 
organizacjach zakładowych.

Zjazd, po uroczystym wprowadzeniu Sztandaru otwo-
rzył Przewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego – Urban 
Kolman, serdecznie przywitał uczestników Zjazdu.  

Na Przewodniczącego obrad wybrano Piotra Cebulę. 
Bardzo miłym akcentem było wręczenie odznak 

związkowych przyznanych przez Przewodniczącego 
ZLP w RP Jarosława Szałatę zasłużonym działaczom za 
szczególne osiągnięcia w pracy związkowej. Odznaki 
wręczył Przewodniczący Urban Kolman w asyście Wi-
ceprzewodniczących Adama Horeckiego i Piotra Cebuli.

Odznakami uhonorowani zostali:
Srebrną odznaką „Zasłużony dla Leśników Pol-

skich”:
1. Kazimierz Małyska – ZLP w Nadleśnictwie Strzelce,
2. Wiesław Obroślak – ZLP w Nadleśnictwie Między-

rzec.

Brązową odznaką „Zasłużony dla Leśników Pol-
skich”:
1. Alicja Mielniczuk – ZLP w Nadleśnictwie Strzelce,
2. Arkadiusz Zając – ZLP w Nadleśnictwie Strzelce.

Sprawozdanie z działalności Rady Okręgu Lubel-
skiego ZLP złożył Przewodniczący Urban Kolman, na-
tomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił 
jej Przewodniczący Franciszek Cieplak.

W części obrad uczestniczył Marek Kamola Dyrek-
tor RDLP w Lublinie wraz z Piotrem Mrozem Zastępcą 
Dyrektora ds. Ekonomicznych. Gościom towarzyszył 
Waldemar Kuśmierczyk Nadleśniczy Nadleśnictwa Ja-
nów Lubelski. Podczas spotkania Dyrektor przedstawił 
kierunki działań, jakie zamierza podjąć. Przypomniał 
zgromadzonym etos leśnika, czyli wartości, jakimi po-
winien kierować się każdy pracownik Lasów Państwo-
wych. Priorytetem w firmie jest dla mnie człowiek i pra-
ca zespołowa. Bo tylko dzięki wspólnej pracy na rzecz 
polskich lasów będą one w dobrej kondycji - podkreślał 
Dyrektor. Zaznaczył również, że ceni sobie wśród pra-
cowników wzajemny szacunek, profesjonalizm, odpo-
wiedzialność i lojalność. Zapowiedział także współ-
pracę ze związkami: Jestem otwarty na konstruktywne 
rozwiązania dotyczące polepszania, jakości pracy w LP. 

Ze względu na datę spotkania, w swoim wystąpie-
niu poruszył również ważne zagadnienie. Opowiedział 
o genezie i istocie polskiego święta państwowego, czyli 
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 
ustanowionego na dzień 1 marca. Głos zabrał również 
Zastępca Dyrektora Piotr Mróz, który podsumował rok 
2018. Podziękował leśnikom za dotychczasową pracę 
i dobry wynik finansowy. 

Tą część obrad zakończono złożeniem wiązanki pod 
pomnikiem Leśników Pomordowanych i Poległych za 
Wolną Polskę przed Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej 
„Lasy Janowskie”.

Odznaczeni srebrną odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”

Goście Zjazdu, od prawej: Piotr Mróz Zastępca Dyrektora RDLP w 
Lublinie, Marek Kamola Dyrektor RDLP w Lublinie, Urban Kolman 
Przewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego, Waldemar Kuśmierczyk 
nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski

Odznaczeni brązową odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”
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Popołudniową sesję Zjazdu rozpoczęło spotkanie 
z Panią Emilią Studnicką, pracownikiem BDO Solutions 
Sp. z o.o., która wystąpiła z prelekcją na temat założeń 
Pracowniczych Planów Kapitałowych. W związku ze 
zbliżającym się wielkimi krokami terminem wprowa-
dzenia PPK, przybliżenie podstaw możliwości dodatko-
wego oszczędzania emerytalnego wywołało wśród zgro-
madzonych duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję.

Na zakończenie pierwszego dnia Zjazdu po dyskusji 
i omówieniu sprawozdań Delegaci przyjęli sprawozdanie 
Rady Okręgu za okres sprawozdawczy. Ponadto dokona-
no uzupełnienia składu Delegatów z Okręgu Lubelskiego 
na Krajowy Zjazd ZLP. Na Delegatów wybrani zostali:
1. Jerzy Bosiak – ZLP w Nadleśnictwie Krasnystaw,
2. Sławomir Lefanowicz – ZLP w Nadleśnictwie Józefów.

Wieczorem delegacja uczestników Zjazdu w oso-
bach: Franciszek Cieplak, Jarosław Dąbrowski i Urban 
Kolman wzięła udział w uroczystościach Narodowego 

Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” odbywających się 
w Janowie Lubelskim. Tam, po mszy św. w Kolegiacie 
Janowskiej złożono wieńce przy tablicy upamiętniającej 
Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych I – Pułku Legii 
Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej (na rynku miejskim).

W dalszej części Zjazdu, w merytorycznej dyskusji, 
poruszono wiele problemów dotykających pracowników: 
– zmniejszenie obciążenia pracą w leśnictwach o du-

żych powierzchniach i dużych zadaniach,
– standaryzacja i ujednolicenie naliczania czynszów,
– reprezentatywność leśników w najważniejszych uro-

czystościach państwowych,
– uelastycznienie zasad sprzedaży drewna,
– zagadnienia wdrożenia systemu szkoleń dla pracow-

ników terenowych,
– powiązanie i wykorzystanie wyników szkoleń przez 

pracowników na różnych szczeblach.

W końcowej części Zjazdu kol. Urban Kolman, prze-
kazał informacje na temat bardzo dobrego funkcjonowa-
nia Sanatorium „Leśnik-Drzewiarz” w Krynicy-Zdro-
ju oraz przedstawił swoją pracę w Radzie Nadzorczej 
Spółki Sanatorium Leśnik-Drzewiarz.

Kolega Adam Horecki – przedstawiciel Okręgu Lu-
belskiego ZLP w lubelskiej fundacji „Pomocna Dłoń” 
przedstawił zakres działania stowarzyszenia na rzecz 
potrzebujących leśników i ich rodzin. 

Na zakończenie Zjazd przyjął wnioski skierowane do 
Rady Okręgu, a także do Rady Krajowej ZLP, które były 
wynikiem dwudniowych obrad i efektem konstruktyw-
nej dyskusji. 

Tekst: Urban Kolman 
Foto: Marek Aftyka

Złożenie wiązanki pod pomnikiem Leśników Pomordowanych i Po-
ległych za Wolną Polskę

Uczestnicy Zjazdu
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I Turniej Szachowy 
Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej 

Regionu Olsztyńskiego o Puchar Dyrektora RDLP 
w Olsztynie

9 lutego 2019 roku odbył się I turniej Szachowy 
Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Pol-
skiej Regionu Olsztyńskiego o Puchar Dyrektora Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Rada 
Regionu zorganizowała turniej dla wszystkich chętnych 
pracowników naszych jednostek organizacyjnych.

Do turnieju zgłosiło akces 21 chętnych. Ostatecz-
nie uczestniczyło 17 zawodników reprezentujących 11 
jednostek organizacyjnych oraz 2 studentów kierun-
ku leśnictwa z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie. Siedmiu startujących zawodników jest po-
siadaczem tytułu lub kategorii szachowej. Pozostali byli 
czystymi amatorami.

O godzinie 9-tej przybyłych powitał Przewodniczący 
Regionu Andrzej Borkowski. Uroczystego otwarcia hi-
storycznego, bo pierwszego turnieju, dokonał Zastępca 
Dyrektora RDLP w Olsztynie Zbigniew Karaś.

Po otwarciu sędzia zawodów przedstawił jego regu-
lamin. Turniej rozgrywany był  systemem szwajcarskim 
na dystansie 9 rund. Tempo gry to 15 minut dla każdego 
zawodnika.  

Dyrektor RDLP w Olsztynie ufundował Puchar dla 
zwycięzcy rozgrywek. Organizator przewidział Pucha-
ry za miejsca II i III wraz z medalami za pierwsze trzy 
miejsca. Przewodniczący ZLP w RP Regionu Olsztyń-
skiego ufundował dodatkowo Puchar dla najlepszego 
zawodnika mistrzostw nie posiadającego żadnego tytu-
łu, ani kategorii szachowej.

Walka na szachownicach była zacięta.
Szczegółowe wyniki wszystkich rund można zoba-

czyć na stronie: 
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_891.
Po pięciu i pół godzinach zmagań (z krótką przerwą 

obiadową) turniej dobiegł do końca.
Sędzia zawodów Pan Paweł Orłowski sprawnie do-

konał obliczenia wyników, z którymi zapoznał  zawod-
ników oraz nielicznych kibiców.

Zastępca Dyrektora RDLP Zbigniew Karaś i Prze-
wodniczący ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego Andrzej 
Borkowski wręczyli zwycięzcom Puchary i medale. 

I miejsce i Puchar Dyrektora RDLP w Olsztynie wy-
walczył Piotr  Dziadoń z Nadleśnictwa Spychowo zdo-
bywając 8 pkt.

II miejsce zajął Marek Wawer również z Nadleśnic-
twa Srokowo zdobywając 7,5 pkt.

III miejsce zdobywając również 7,5 pkt.  wywalczył 
Adam Bukowski z biura RDLP.

Puchar Przewodniczącego ZLP w RP Reg. Olsztyń-
skiego dla najlepszego zawodnika nie posiadającego ty-
tułu ani kategorii wywalczył kol. Marek Sieniuć z Nad-
leśnictwa Górowo.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali upominki, 
które będą im przypominać ten pierwszy turniej. Wyko-
nano pamiątkowe wspólne zdjęcie.

Otwarcie turnieju

Puchary
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Zawodnicy przy szachownicach Zaduma nad szachownicą

Gra przyszły zwycięzca Ogłoszenie wyników

I m-ce, Puchar Dyrektora – P. Dziadoń II m-ce – M. Wawer

III m-ce – A. Bukowski Puchar Przewodniczącego Regionu M. Sieniuć  ZLP
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III-cie Zawody Halowej Piłki Nożnej 
o Puchar Przewodniczącego ZLP w RP Regionu Gdańskiego

Kaliska 2019
W dniu 9 marca 2019 roku w Hali Sportowej w Starej Kiszewie, teren Nadleśnictwa Kaliska, RDLP 
w  Gdańsku odbył się III-ci Turniej Halowej Piłki Nożnej o  Puchar Przewodniczącego Związku 
Leśników Polskich w RP Regionu Gdańskiego. 

W rywalizacji sportowej wzięło udział dziewięć dru-
żyn reprezentujących Nadleśnictwa z terenu Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku: Kolbu-
dy, Kartuzy, Kwidzyn, Kaliska, Starogard, Lubichowo, 
Choczewo, Strzebielino i Lipusz.

Zebranych Gości, Sędziów, Zawodników i Kibiców 
przywitał Przewodniczący Związku Leśników Polskich 
w RP Regionu Gdańskiego Dariusz Kowalewski życząc 
bezpiecznej rywalizacji w sportowym duchu. Następnie 
kol. Andrzej Tomana przedstawił porządek dnia, wraz 
z sędziami zawodów przedstawił regulamin i zasady gry 
oraz dokonał losowania kolejności rozgrywek.  

Podczas zawodów leśnicy mieli okazję wykazać się 
sprawnością techniczną i refleksem podczas gry.

Po zaciętej i bardzo wyrównanej walce zwycięstwo 
wywalczyła drużyna z Nadleśnictwa Kaliska, która po-
konała w finale drużynę z Nadleśnictwa Lipusz. Trzecie 
miejsce wywalczyła drużyna z Nadleśnictwa Kartuzy, 
a czwarte Nadleśnictwo Starogard. Najlepszym bramka-
rzem został Paweł Muniowski z Nadleśnictwa Kwidzyn, 
a najlepszym strzelcem – 6 bramek, Leszek Śliwiak 
z Nadleśnictwa Kartuzy.

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy za uczestnic-
two w turnieju. Zwycięskie drużyny otrzymały medale 

Pan Dyrektor Zbigniew Karaś pogratulował zwycięz-
com wygranej, a wszystkim uczestnikom miłego spotka-
nia połączonego z rywalizacją w królewskiej grze. 

Gratulacje złożył również Przewodniczący Regionu.  
Podziękował wszystkim za uczestnictwo. Po zapowiedzi 
zorganizowania kolejnego turnieju w przyszłym roku, 
co spotkało się z bardzo przychylnym przyjęciem, za-
wody zostały zamknięte.

Tekst : Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w RP

Regionu Olsztyńskiego 
Andrzej Borkowski

Foto: Związku Leśników Polskich w RP
Regionu Olsztyńskiego 

Wspólne zdjęcie

Zamknięcie turnieju
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Zawodnicy w trakcie gry 

Najlepszy bramkarz  

I-wsze miejsce – Puchar

Zakończenie zawodów – rozdanie medali i upominków

Wręczanie nagród  

i nagrody ufundowane przez sponsorów / Firmy: MEN-
TOR S.A., STEICO, OLARIX SIŁOWNIE HYDRAU-
LICZNE, ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ,,KLON”.

Medale i Nagrody wręczali Dyrektor RDLP w Gdań-
sku Bartłomiej Obajtek, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Kaliska Andrzej Przewłocki oraz Przewodniczący ZLP 
w RP Regionu Gdańskiego Dariusz Kowalewski, któ-
ry zachęcił uczestników rozgrywek do wzięcia udziału 
w przyszłym roku. 

Po zakończonych zawodach wszyscy uczestnicy 
spotkali się na wspólnym obiedzie w Zajeździe  ,,Wrota 
Kaszub”.

Tekst: Przewodniczący  
Związku Leśników Polskich w RP 

Regionu Gdańskiego 
Dariusz Kowalewski

Foto: ZLP w RP Regionu Gdańskiego
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Koledze Czesławowi  Niezgodzie
Wiceprzewodniczącemu Zakładowej Organizacji
Związku Leśników Polskich Parków Narodowych

przy Słowińskim Parku Narodowym
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają członkowie Zakładowej Organizacji ZLP PN 

Rada Krajowa  
ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH

Honorowy Przewodniczący ZLP PN Piotr Kozłowski
Łączymy się w bólu z Kolegą Czesławem, Rodziną, Przyjaciółmi 

po stracie tak ważnej osoby
Przewodniczący ZLP PN

Marek Słowikowski

Koleżance
Krystynie Sowie
z powodu śmierci

BRATA
wyrazy szczerego współczucia
składają Koleżanki i Koledzy

z Rady Krajowej
oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej ZLP w RP

Koleżance
Małgorzacie Burdzińskiej

z powodu śmierci
OJCA

wyrazy szczerego współczucia
składają Koleżanki i Koledzy

z Rady Krajowej
oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej ZLP w RP

Koledze
Ireneuszowi Żelaznemu

z powodu śmierci
BRATA

wyrazy szczerego współczucia
składają Koleżanki i Koledzy

z Rady Krajowej
oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej ZLP w RP

Koledze
Piotrowi Chrzęszczykowi

z powodu śmierci
MATKI

wyrazy szczerego współczucia
składają Koleżanki i Koledzy

z Rady Krajowej
oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej ZLP w RP


