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Na najpiękniejszy w roku czas Bożego Narodzenia
radości z towarzystwa najbliższych i odpoczynku
od codzienności przy świątecznym drzewku.
Na kolejny – 101 już rok naszej związkowej działalności
wytrwałości i zaangażowania w podejmowaniu kolejnych działań,
ale także zdrowia, pomyślności i satysfakcji
z tego, co na co dzień robimy dla lasów i dla ludzi.
Niech 2020 rok obfituje w wyłącznie pozytywne wydarzenia
i przysporzy okazji do świętowania
kolejnych sukcesów osobistych oraz zawodowych.
życzy
Jarosław Szałata
Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP

Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP
obradowali w Sękocinie Starym
5 i 6 grudnia br. odbyło się ostatnie w 2019 roku spotkanie kierownictwa Związku Leśników
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Tym razem, oprócz tematów istotnych dla funkcjonowania LP
i ludzi w nim pracujących, dużo uwagi poświęcono na omówienie spraw wewnętrznych ZLP w RP.
Gośćmi honorowymi czwartkowych obrad, a następnie świątecznej kolacji byli: Andrzej Konieczny
– Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wraz z zastępcami: Krzysztofem Janeczko – z-cą ds.
Ekonomicznych, Bogusławem Piątkiem – z-cą ds. Gospodarki Leśnej oraz Marcinem Gołębiowskim
– Naczelnikiem Gabinetu Dyrektora Generalnego LP.
Obrady prowadził Jarosław Szałata, Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP. Czwartkową
naradę rozpoczął od podsumowania ostatnich, niezwykle ważnych dla ZLP w RP wydarzeń. Jednym z nich
było spotkanie przedstawicieli kierownictwa ZLP w RP
– Przewodniczącego Jarosława Szałaty i Wiceprzewodniczącego Ireneusza Żelaznego z Michałem Wosiem –

Od lewej: Ireneusz Żelazny – Wiceprzewodniczący ZLP w RP,
Urban Kolman – Wiceprzewodniczący ZLP w RP, Jarosław Szałata
– Przewodniczący ZLP w RP, Paweł Kania – Wiceprzewodniczący
ZLP w RP.

członkiem Rady Ministrów, a docelowo Ministrem Środowiska, które odbyło się 21 listopada br. Jak podkreślił
Przewodniczący, to bardzo ważny krok w kierunku budowania pozytywnych relacji i zaprezentowania ZLP
w RP jako opiniotwórczej strony społecznej. W czasie
spotkania przedstawiciele Związku przekazali najważniejsze informacje z historii i działalności ZLP w RP.
Minister Woś zadeklarował kontynuację obecnych działań Ministerstwa Środowiska i zapewniał, że nie zakłada radykalnych zmian, lecz raczej budowanie nowego
kształtu ministerstwa drogą ewolucji. Szczegółowa relacja ze spotkania z Ministrem znajduje się na stronach
5-6 biuletynu „Leśnik”.
Wiceprzewodniczący Związku – Ireneusz Żelazny
zdał relację z pierwszego posiedzenia zespołu zadaniowego ds. doprecyzowania koncepcji systemu zamawiania i dystrybucji sortów mundurowych w PGL
LP, które odbyło się 22 listopada br. Zrelacjonował, że
spotkanie miało charakter organizacyjny. Otworzył je
Krzysztof Janeczko – z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych i nakreślił cel działania zespołu oraz wskazał, jakie
są oczekiwane rezultaty jego prac. Rozmawiano także

Od lewej: Bogusław Piątek – z-ca DGLP ds. Gospodarki Leśnej, Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Jarosław
Szałata – Przewodniczący ZLP w RP, Karol Kus – muzyk, Krzysztof Janeczko – z-ca DGLP ds. Ekonomicznych, Krzysztof Górski – Wiceprzewodniczący ZLP w RP, Paweł Kania – Wiceprzewodniczący ZLP w RP.
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Członkowie Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej ZLP
w RP. Sękocin, 5-6 grudnia 2019 r.

Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP.

o zastąpieniu części sortów BHP z tabeli PUZP sortami mundurowymi oraz o okresach używalności odzieży.
Planowane są kolejne spotkania w tej sprawie.
Ustalenia z prac zespołu ds. budownictwa przekazał
Urban Kolman – Wiceprzewodniczący ZLP w RP. Przypomniał, że Dyrektor Generalny LP Zarządzeniem nr
53 z 7 października br. powołał zespół ds. wspierania
potrzeb mieszkaniowych pracowników PGL LP. U. Kolman podkreślił, że zespół powstał niejako w odpowiedzi
na wielokrotnie powtarzane wnioski kierowane przez
ZLP w RP.
Podczas posiedzenia Rady Krajowej Przewodniczący J. Szałata dużo uwagi poświęcił na omówienie tematów dot. spraw wewnętrznych Związku u progu 101
roku działalności. W pierwszej kolejności przypomniał
o niezwykle ważnym osiągnięciu ostatnich miesięcy,
którym jest uzyskanie przez ZLP w RP statusu reprezentatywnego związku zawodowego. 23 października
br. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie,
zgodnie z którym stwierdził reprezentatywność Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej jako
ponadzakładowej organizacji związkowej. Decyzja
Sądu niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści.
Następnie, J. Szałata przypomniał o bardzo ważnym
obowiązku, jaki mają do spełnienia Przewodniczący
Organizacji Zakładowych, a mianowicie powiadomieniu pracodawcy o liczbie członków swojej organizacji
na dzień 31 grudnia w nieprzekraczalnym terminie – do
10 stycznia. Szczegóły na stronie 10 biuletynu „Leśnik”.
ZLP w RP nieustannie się rozwija, zyskując kolejnych członków. W efekcie, powstają nowe organizacje
– ostatnio w CKPŚ w Warszawie i w Nadleśnictwie
Gromnik w Małopolsce. Rada Krajowa zdecydowała
o przyjęciu ich w swoje struktury – w tym celu przegłosowano stosowną uchwałę dot. zmian w Załączniku
nr 1 do Statutu Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.
Kontynuując dobry zwyczaj z poprzednich lat, Rada
Krajowa Związku Leśników Polskich w RP sfinansuje

stypendia dla uczniów szkół leśnych ostatnich klas.
Każda z 13 placówek także i w 2020 roku otrzyma po
1500 zł dla najlepszych abiturientów.
Członkowie Rady Krajowej ustalili kalendarz spotkań na najbliższy rok. Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się od 20 do 22 kwietnia 2020 roku, a pozostałe
posiedzenia Rady Krajowej odpowiednio w: kwietniu
w Sękocinie, czerwcu w Międzyzdrojach, na przełomie
września i października w Jedlni oraz w grudniu w Sękocinie.
Gośćmi honorowymi czwartkowych obrad byli: Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wraz z zastępcami: Krzysztofem Janeczko – z-cą
ds. Ekonomicznych, Bogusławem Piątkiem – z-cą ds.
Gospodarki Leśnej oraz Marcinem Gołębiowskim – Naczelnikiem Gabinetu Dyrektora Generalnego LP.
Dyrektor A. Konieczny przyjechał na posiedzenie
ZLP w RP prosto z narady w kancelarii Prezesa Rady
Ministrów – jak podkreślił – bardzo ważnego spotkania
dot. m.in. Lasów Państwowych. Przekazał informację,
że dużymi krokami zbliżamy się do zamknięcia 2019
roku i opracowania planów na 2020 rok. Dyrektor LP
zwrócił uwagę na niektóre z wyzwań stojących przed
LP, m.in. podkreślaniu, że podstawowym zajęciem leśników jest powszechna ochrona lasu, a w dalszej kolejności sprzedaż drewna. Po licznych spotkaniach z izbą
gospodarczą, ministerstwem środowiska i przedstawicielami przemysłu drzewnego udało się przygotować
zasady sprzedaży drewna na lata 2020-2021. Wspominał także o pracach nad ustawą działową o podziale
działów administracji rządowej na „klimat” i „środowisko”, która wkrótce będzie procedowana w Sejmie.
Przewodniczący J. Szałata poinformował, że wystąpi
z wnioskiem o podwyższenie wartości stawki wyjściowej do płac niezmienionej od 2017 roku i pytał o realizację planu nagród. Dyrektor Generalny przekazał
informację, że wcześniejsze ustalenia w tej sprawie są
aktualne. Po zakończeniu obrad Przewodniczący J. Szałata zaprosił gości z DGLP oraz członków Rady Krajo200 W
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Pamiątkowe zdjęcie – Rada Krajowa i Komisja Rewizyjna ZLP w RP z kierownictwem Lasów Państwowych.

Członkowie Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

wej i Krajowej Komisji Rewizyjnej na uroczystą kolację
opłatkową z udziałem ks. Kanonika Wiktora Ojrzyńskiego.
W piątek, drugim dniu obrad, członkowie Rady
Krajowej gościli przedstawicieli firmy Mentor – Macieja Barcika – Dyrektora Biura Ubezpieczeń Grupowych i Jacka Zbroga – z-cę Dyrektora Biura Ubezpieczeń Grupowych. Panowie przedstawili bieżącą
informację o rynku ubezpieczeń i odpowiadali na
pytania członków Rady Krajowej dotyczące tej problematyki.
Następnie, Grzegorz Cekus, członek Zarządu, przedstawił raport z działalności Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz” w Krynicy Zdroju.
J. Szałata omówił koncepcję szkolenia dla przedstawicieli regionów i samodzielnych OZ z zakresu prawa
pracy, związkowego, obowiązków prawnych OZ, sprawozdawczości i finansów, które zaplanowano na styczeń
2020 r.

Dodatkowo, J. Szałata poinformował o przygotowaniach do XXVIII Międzynarodowych Szachowych
Mistrzostw Polski Leśników, które odbędą się w dniach
1-4 kwietnia 2020 roku w Gołuchowie. Komandor
XXXII Rajdu Leśników – Maciej Gerber opowiedział
o postępie prac organizacyjnych imprezy planowanej na
4-6 czerwca 2020 roku w Międzyzdrojach.
Rada Krajowa pozytywnie odniosła się do wniosku
Prezydium Regionu Zachodniego i przyznała zapomogę
finansową dla potrzebującej wsparcia osoby.
Na zakończenie obrad owocnych w decyzje i plany na przyszły rok, Jarosław Szałata, Przewodniczący
ZLP w RP, złożył członkom Rady Krajowej i Krajowej
Komisji Rewizyjnej życzenia świąteczne – radości z towarzystwa najbliższych i odpoczynku od codzienności
przy świątecznym drzewku.
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Katarzyna Gozdek-Pawłowska
Foto: Biuro ZLP w RP

ZLP w RP reprezentatywną, ogólnopolską organizacją
ponadzakładową
23 października br. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie, zgodnie z którym stwierdził
reprezentatywność Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej jako ponadzakładowej
organizacji związkowej. Czym jest reprezentatywność związku zawodowego i jakie wynikają z niej
korzyści dla funkcjonowania ZLP w RP?
Co to jest reprezentatywność?
Reprezentatywność to cecha, która decyduje o prawie organizacji związkowych do reprezentowania praw
i interesów pracowniczych. Opiera się ona na kryterium
ilościowym, tzn. decyzję o jej ustanowieniu podejmuje
się na podstawie liczebności osób należących do danej
organizacji związkowej. Nie jest też dana bezterminowo – ze względu na zmiany, jakie zachodzą w składzie
osobowym organizacji związkowych.
Jak się o nią starać?
Zasady ustalania reprezentatywności związku zawodowego określa ustawa o związkach zawodowych.
Przepisy ustawy o związkach zawodowych rozróżniają
obecnie reprezentatywność dwóch kategorii organizacji
związkowych (ponadzakładowych oraz zakładowych),
określając odmienne kryteria dla jej ustalania.
ZLP w RP jest reprezentatywna jako ogólnopolska organizacja ponadzakładowa
Zgodnie z zapisami Art. 25 2 pkt. 1. Ustawy o związkach zawodowych, „Reprezentatywną ponadzakładową
organizacją związkową jest ponadzakładowa organizacja związkowa zrzeszająca co najmniej 15% ogółu osób
wykonujących pracę zarobkową objętych zakresem
działania statutu, nie mniej jednak niż 10 000 osób wykonujących pracę zarobkową”.
Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej złożył wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie
o stwierdzenie reprezentatywności ponadzakładowej organizacji związkowej i wskazał, że na 30 czerwca 2019
roku zrzesza 10 091 członków będących pracownikami
oraz 1 471 emerytów. Związek wskazał, że liczba jego

członków stanowi 38,15% osób wykonujących pracę zarobkową objętych zakresem działania Statutu Związku.
Sąd jednoznacznie stwierdził, że wniosek złożony
przez ZLP w RP zasługuje na uwzględnienie. W uzasadnieniu możemy przeczytać, że wnioskująca organizacja
związkowa (ZLP w RP) zrzesza ponad 15% ogółu osób
wykonujących pracę zarobkową objętych zakresem
działania statutu, a liczba członków związku przewyższa 10 000 osób wykonujących pracę zarobkową.
Dodatkowo, ZLP w RP wykazał prawdziwość przedłożonych do sądu dokumentów, które w jego opinii stanowiły wiarygodny materiał dowodowy – „ich treść jest
jasna i oczywista, przez co nie budzi wątpliwości”.
Co to oznacza – jakie korzyści?
Reprezentatywność zakładowej organizacji związkowej daje jej szczególne uprawnienia, większe od tych,
jakie mają organizacje bez takiego statusu. Dotyczy to
najważniejszych uprawnień związkowych w sprawach
zbiorowych realizowanych u pracodawcy, takich jak np.
zmiany zapisów w PUZP, ustalanie i zmiana regulaminów płacowych czy regulaminu zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych. Jak podkreśla, Jarosław Szałata,
Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP „Reprezentatywność, w dużym skrócie i uproszczeniu daje
nam tę unikalną możliwość reprezentowania nie tylko
naszych członków, ale wszystkich pracowników branży
leśnej, zatrudnionych w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach organizacyjnych”.
Jarosław Szałata
Katarzyna Gozdek-Pawłowska
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Spotkanie przedstawicieli ZLP w RP
z Ministrem Michałem Wosiem
Michał Woś będzie nowym Ministrem Środowiska. Tą decyzją podzielił się premier Mateusz
Morawiecki podczas ogłaszania nowego składu rządu 15 listopada 2019 roku. Tego dnia powołał
Michała Wosia do rządu na stanowisko: Minister – Członek Rady Ministrów.

Michał Woś, Minister – Członek Rady
Ministrów. Źródło: Facebook.

Na stronach Dziennika Ustaw w dniu 19 listopada
2019 roku zostały opublikowane rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie podziału kompetencji
między nowymi Ministrami w rządzie. Jedno z nich dotyczy Michała Wosia – Ministra – Członka Rady Ministrów, a docelowo Ministra Środowiska.
Zgodnie z opublikowanym Rozporządzeniem Minister Woś będzie prowadził prace związane z przygotowaniem propozycji podziału spraw objętych działem
administracji rządowej „środowisko”, pomiędzy ten
dział administracji rządowej, a projektowany dział administracji rządowej „klimat”. Czyli de facto chodzi
o podział kompetencji między „stare” Ministerstwo Środowiska, a nowy resort klimatu, na czele którego stanął
Minister Michał Kurtyka.
Z rozporządzenia wynika, że Minister Michał Woś
będzie opracowywał i opiniował projekty dokumentów
rządowych, w tym projekty aktów prawnych dotyczących wydzielenia spraw środowiskowych. Jak wynika
z dokumentu, w dziale „środowisko” mają pozostać
sprawy związane z geologią, leśnictwem, ochroną przyrody i polityki surowcowej państwa.
Bezpośrednio po opublikowaniu tych informacji
natychmiast podjąłem działania, aby uzgodnić termin
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spotkania przedstawicieli Związku Leśników Polskich
w RP z Ministrem Michałem Wosiem. Niebawem otrzymałem informację, że udało się uzyskać zgodę na spotkanie Pana Ministra Wosia z 2 osobami reprezentującymi ZLP w RP.
W dniu 21 listopada br. o godzinie 14 rozpoczęło się
spotkanie z udziałem Ministra Michała Wosia, Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP Jarosława
Szałaty oraz Wiceprzewodniczącego Związku Ireneusza
Żelaznego.
Przedstawiliśmy Panu Ministrowi skład, liczebność,
historię i bieżące działania naszego, blisko 12-tysięcznego Związku, który tegorocznym postanowieniem
Sądu Okręgowego w Warszawie uzyskał potwierdzenie
reprezentatywności jako ogólnopolska organizacja ponadzakładowa. W przyjaznej atmosferze rozmawialiśmy
blisko godzinę o sprawach lasu, ludzi lasu i Związku.
Przedstawiliśmy dokonania 95 lat działalności Lasów
Państwowych i pracujących tam leśników oraz ponad
100-letniej aktywności Związku Leśników Polskich
w RP. Rozmawialiśmy także o Parkach Narodowych,
współpracy z przedsiębiorcami leśnymi i drzewiarzami,
relacjach z przyrodnikami oraz o dokonaniach leśników w obszarach ochrony przyrody. Zaproponowaliśmy
Panu Ministrowi bliską współpracę jako opiniotwórcza
strona społeczna. Przekazaliśmy ważne i treściwe informacje o sprawach najbardziej istotnych dla polskiej
przyrody, lasów, Lasów Państwowych i wszystkich ludzi
lasu. Minister Woś zadeklarował kontynuację obecnych działań Ministerstwa Środowiska i zapewniał,
że nie zakłada radykalnych zmian, lecz raczej budowanie nowego kształtu ministerstwa drogą ewolucji. Uzgodniliśmy potrzebę częstych kontaktów i zasady
współpracy z leśnikami, którą rozpoczęliśmy poprzez to
pierwsze, sympatyczne spotkanie.
Panu Ministrowi życzyliśmy w imieniu wszystkich
naszych członków i sympatyków wszelkiego powodzenia i mądrych decyzji, przekazując leśne pozdrowienie:
Darz Bór!
Jarosław Szałata

Michał Woś
Urodzony 8 lutego 1991 r. w Raciborzu – prawnik i samorządowiec, Poseł na Sejm RP, w latach
2017–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2018 r. członek zarządu
województwa śląskiego.
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia menedżerskie
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2014 r. został
radnym Rady Miasta Raciborza. Powierzono mu stanowisko
wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu i Finansów.
Od listopada 2015 r. był doradcą Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który w 2016 r. powierzył mu stanowisko szefa Gabinetu Politycznego. Był członkiem Krajowej
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 5 czerwca 2017
r. został Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie objął m.in. nadzór nad sprawami rodzinnymi
i nieletnich, zakładami poprawczymi oraz informatyzacją
wymiaru sprawiedliwości. Został Koordynatorem Krajowym
ds. wdrożeń systemów informatycznych. 8 września 2017 r.
premier Beata Szydło powołała go w skład Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu.

W Ministerstwie Sprawiedliwości nadzorował prace nad
nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzającej w pełni zinformatyzowane postępowanie rejestrowe oraz Systemem Losowego Przydziału Spraw. Wdrożył
ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na
tle seksualnym i jest autorem systemu teleinformatycznego
Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym w Polsce.
W październiku 2018 r. został wybrany na radnego sejmiku śląskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. 21 listopada
2018 r. powołany do zarządu województwa.
Jest inicjatorem Pracowni Liderów Prawa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Był stypendystą Prezesa Rady Ministrów.
W 2018 r. został sklasyfikowany na 12. miejscu listy 50
najbardziej wpływowych prawników w rankingu Dziennika
Gazety Prawnej.
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Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników już w kwietniu
2020 roku!
Dużymi krokami zbliżamy się do rozegrania XXVIII Międzynarodowych Szachowych Mistrzostw
Polski Leśników. W 2020 roku na miejsce organizacji turnieju wybrano Ośrodek Kultury Leśnej
w Gołuchowie. Zawody odbędą się w dniach 1-4 kwietnia 2020 roku.

Foto: Jarosław Szałata

Zgodnie z przyjętym zwyczajem, Przewodniczący ZLP w RP wystąpił do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o objęcie patronatem XXVIII Międzynarodowych Szachowych Mistrzostw Polski
Leśników. Jarosław Szałata zwrócił się też do Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z prośbą o życzliwe wsparcie organizacyjne turnieju, w którym zwykle bierze udział ok. 60 osób.
Niebawem zamieścimy komunikat ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi na naszej stronie internetowej www.zlpwrp.pl.
Chętnych do udziału w kolejnej edycji turnieju szachowego serdecznie zapraszamy i zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji
ukazujących się na ten temat.
Katarzyna Gozdek-Pawłowska

Przygotowania do Rajdu Leśników w 2020 roku
idą pełną parą!
XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników pod hasłem: „Szumi Bałtyk, szumi las – Pomorze Zachodnie
woła Was” odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2020 roku na terenie RDLP w Szczecinie oraz ZLP
w RP Regionu Zachodniego, nad Bałtykiem, w Międzyzdrojach. Choć do corocznego spotkania
leśników zostało jeszcze pół roku, przygotowania do niego trwają w najlepsze.
Co do tej pory udało się już ustalić?
Sfinalizowane i podpisane są wszystkie dokumenty niezbędne do organizacji
Rajdu pod względem formalno-prawnym.
A mianowicie:
• Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podjął decyzję nr 118 z dnia 17
lipca 2019 roku, w której wyraził zgodę
na współdziałanie w organizacji wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy
pracowniczej pod nazwą własną „XXXII
Ogólnopolski Rajd Leśników” na terenie RDLP
w Szczecinie.
• 25 lipca 2019 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie współdziałania w organizacji XXXII
Ogólnopolskiego Rajdu Leśników pomiędzy RDLP
w Szczecinie – reprezentowaną przez Dyrektora
Andrzeja Szelążka, a ZLP w RP – reprezentowanym
przez Przewodniczącego Jarosława Szałatę oraz ZLP
w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie – reprezentowanym przez Z-cę Przewodniczącego Macieja
Gerbera.
• 23 września Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych objął patronatem XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników.
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Organizatorami tras są Nadleśnictwa RDLP
w Szczecinie oraz Woliński Park Narodowy.
Co zaplanowali gospodarze?
Jak zapewnia Komandor XXXII Rajdu Leśników – Maciej Gerber, atrakcji
dla uczestników Rajdu z pewnością nie
zabraknie. Zaplanowane są spływy kajakowe, rejsy statkami, rozgrywki golfowe,
zawody wędkarskie, trasy rowerowe, trasa
motocyklowa, trasy miejskie i krajobrazowe
oraz wiele innych atrakcji, które, póki co, pozostaną niespodzianką.
Finał Rajdu odbędzie się na stadionie miejskim
w Międzyzdrojach. Warto podkreślić, że wszystkie bazy
noclegowe Rajdowiczów będą ulokowane w Międzyzdrojach. To ogromne ułatwienie dla uczestników imprezy i niepowtarzalna okazja do integracji leśnej braci.
Zachęcamy, by już teraz zakreślić datę 4-6 czerwca
2020 roku w przyszłorocznym kalendarzu i zaplanować
swoje zajęcia tak, aby samodzielnie sprawdzić jak szumi
Bałtyk, jak szumi piasek na plaży w Międzyzdrojach oraz
bukowe puszcze i bażynowe bory RDLP w Szczecinie.
Zapraszamy do udziału w Rajdzie!
Maciej Gerber – Komandor Rajdu
Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP

XXXII Rajd Leśników pod Honorowym
Patronatem Burmistrza Międzyzdrojów
Tuż przed zamknięciem tego numeru biuletynu „Leśnik” otrzymaliśmy radosną
informację, którą chcemy się z Wami podzielić. Burmistrz Międzyzdrojów – Pan
Mateusz Bobek, objął Honorowym Patronatem XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników
pod nazwą: „Szumi Bałtyk, szumi las – Pomorze Zachodnie woła Was”.
Poinformował nas o tym w piśmie, przesłanym w szczególnym dniu – 6 grudnia br. – sprawiając znakomity,
mikołajkowy prezent, słowami: „Z prawdziwą przyjemnością potwierdzam objęcie patronatu nad planowanym przez
Państwa przedsięwzięciem”.
Serdecznie dziękujemy!

ZLP w RP ufunduje stypendia dla uczniów Szkół Leśnych
Ministra Środowiska
Kontynuując dobry zwyczaj z poprzednich lat, także i w 2020 roku Rada Krajowa Związku Leśników
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej ufunduje stypendia dla wyróżniających się uczniów średnich
szkół leśnych Ministra Środowiska. Decyzja w tej sprawie zapadła na ostatnim posiedzeniu
kierownictwa Związku, 5-6 grudnia w Sękocinie.
Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej przekaże łącznie 19.500 zł,
które trafią do 13 szkół leśnych.
Stypendia Naukowe Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej
Polskiej otrzymują uczniowie klas czwartych
11 szkół leśnych, których organem prowadzącym jest Minister Środowiska oraz Zespołu
Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie i Zespołu Szkół w Tułowicach. Aby się o nie ubiegać, należy osiągnąć najwyższą średnią ocen
z przedmiotów zawodowych za cztery lata nauki. Każdego roku nagrody pieniężne trafiają
do dwóch abiturientów danej szkoły.
Rada Krajowa ZLP w RP funduje stypendia dla wyróżniających się uczniów klas
czwartych szkół leśnych od pięciu lat. W tym
czasie zwiększyła się kwota przeznaczana na
stypendia – z 15 000 zł rocznie na 19 500 zł
oraz dodano dwie nowe szkoły – Zespół Szkół
Leśnych w Rucianem – Nidzie i Zespół Szkół
w Tułowicach. Łącznie, przez pięć lat Związek
przeznaczył na stypendia kwotę 90 000 zł i nagrodził już 142 absolwentów.
Ze strony ZLP w RP, współpracę ze szkołami leśnymi koordynuje Krystian Wójcik –
Przewodniczący ZLP w RP Organizacji Zakładowej Pracowników Szkół Leśnych w Lesku.
Każda z 13 szkół ma stałego opiekuna – członka Rady Krajowej ZLP w RP.
Katarzyna Gozdek-Pawłowska
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Uwaga!

ważna informacja
10 stycznia mija termin składania informacji
do pracodawcy o liczbie członków organizacji
Każdy Przewodniczący Organizacji Zakładowej do 10 stycznia ma do spełnienia ważny obowiązek: powiadomić pracodawcę o liczbie członków swojej organizacji.
Przypominam zatem po raz kolejny istotną ustawową
zmianę, która weszła w życie od 2019 roku. Jest to inaczej uregulowany obowiązek powiadamiania pracodawcy przez władze związków o liczbie swoich członków.
Począwszy od 2019 r. taka informacja jest przedstawiana co sześć miesięcy (dotychczas było co kwartał).
Władze związku (czyli praktycznie ujmując sprawę – pisemną informację składa Przewodniczący Organizacji Zakładowej lub Międzyzakładowej) powinny przygotować informację według stanu na dzień
30 czerwca i 31 grudnia, w terminie odpowiednio: do
10 lipca i 10 stycznia każdego roku – zgodnie z art. 25
(1) Ustawy o związkach zawodowych.
Dodatkowo, przypominam, że organizacja, która
zostanie utworzona w trakcie roku, pierwszą informację o liczbie członków będzie przedkładała pracodawcy w terminie dwóch miesięcy od dnia powstania.
Ujednolicony tekst ustawy o związkach zawodowych
(2019 rok) można pobrać ze strony www.zlpwrp.pl
z zakładki „Do pobrania”.
Zwracam również uwagę na inny zapis ustawy, istotny wobec pytań, niejasności czy nawet prób zawierania
umów pomiędzy pracodawcą, a organizacją związkową,
dotyczących pobierania z wynagrodzenia składek
związkowych:

Art. 33 Ustawy o związkach zawodowych:
1. Pracodawca, na pisemny wniosek zakładowej
organizacji związkowej i za pisemną zgodą osoby wykonującej pracę zarobkową, jest obowiązany pobierać
z wynagrodzenia tej osoby składkę związkową w zadeklarowanej przez nią wysokości.
2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie przekazywać kwoty pobranych składek związkowych na
rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez zakładową organizację związkową.
Najlepiej to zorganizować w regionach tak, aby kopie złożonych kierownikom jednostek informacji przewodniczący OZ przekazali przewodniczącemu regionu.
Przewodniczący regionu niech złoży zbiorczą informację o ilości organizacji zakładowych i ilości wszystkich
członków w regionie dyrektorowi regionalnemu. Będzie
to spełnieniem obowiązku ustawowego dla regionu ZLP
w RP (sprawa naturalnie dotyczy także odpowiedników
regionu – np. Parków Narodowych) jako organizacji
międzyzakładowej, a jednocześnie swojego rodzaju
działaniem marketingowym przypominającym, że nasz
związek jest silny, liczny i prężnie działający.
Zachęcam do precyzyjnego przygotowania informacji i przestrzegam przed takim formułowaniem danych
z regionu, aby nie dać powodu do posądzeń o zdublowanie ilości członków z OZ i regionu. Podstawową jednostką organizacją naszego związku jest OZ i MOZ (par.
22 pkt.3 Statutu ZLP w RP) i to ona składa informację
o liczbie członków, natomiast region na podstawie zapisu naszego Statutu (również par. 22) ma status organizacji międzyzakładowej i składa zbiorczą informację
o liczbie wchodzących w jego skład OZ, MOZ oraz liczbie członków należących do tych organizacji.
Złożenie tej informacji jest dobrą okazją do poinformowania pracodawców, że ZLP w RP postanowieniem
Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.10.2019
roku uzyskał potwierdzenie reprezentatywności jako
organizacja ponadzakładowa.
Jarosław Szałata
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Pamiętamy…
Podczas spotkań z leśnikami z całego kraju czasami trafiają do mnie wyrzuty, że nie pamiętamy
o emerytach, rencistach, starszych ludziach, którzy przez lata aktywni i wspierający innych,
odchodzą z pracy i bywa, że zapadają w niepamięć aktywnych zawodowo. Czy to prawda? Odsyłam
do autorytetu w sprawach prawdy, czyli do wykładu o trzech prawdach ŚP. Ks. Józefa Tichnera
w „Historii filozofii po góralsku”.
ZLP w RP skupia wielu, bo już sporo ponad 11,5 tys.
członków. Blisko 1,5 tys. naszych członków to emeryci. Troska o ich godne życie, zdrowie i warunki, w jakich
wspominają lata pracy zawodowej są istotną częścią naszej
statutowej działalności. Dlatego po raz kolejny proszę o troskę i pamięć o tych ludziach i prośbę tę kieruję do naszych
wszystkich, już blisko 400 Organizacji Zakładowych.
Koledzy z Regionu Zachodniego ZLP w RP w składzie: Maciej Gerber i Kazimierz Mendak – Wiceprzewodniczący RZ ZLP w RP, Sławomir Kucal – Naczelnik
Wydziału Organizacji i Kadr RDLP w Szczecinie i Cezary Kiełek – Przewodniczący OZ ZLP w RP w Nadleśnictwie Nowogard odwiedzili w domu emerytowaną
pracownicę Nadleśnictwa Nowogard.  
Pani Hanna Bolek ma 88 lat, pracowała długo w Lasach Państwowych, obecnie po śmierci męża od kilku
lat mieszka samotnie. Jest pogodna i sympatyczna, choć
choruje, porusza się o kulach, brakuje jej środków na
leki i opał na zimę.
Przedstawiciele Regionu Zachodniego przekazali zapomogę finansową, przyznaną przez Prezydium

Regionu Zachodniego na
wniosek Rady
Zakładowej
ZLP w RP
w Nadleśnictwie Nowogard i spotkali
się przy filiżance herbaty
z Panią Hanną,
wspominając
minione czasy Od lewej: Cezary Kiełek, Hanna Bolek, Maciej
i dawnych le- Gerber, Kazimierz Mendak.
śników.
Pamiętamy zatem i z pewnością wszyscy będziemy pamiętać, ale nadal zachęcam, aby pomyśleć z troską o tych,
którzy kiedyś myśleli o nas, działali, pomagali innym, a teraz tego samego sami potrzebują.
Jarosław Szałata
Foto: ZLP w RP Regionu Zachodniego

Strażacy – leśnicy z Rogozińca mają nowy samochód
19 października br. odbyło się uroczyste przekazanie jednego z osiemnastu samochodów ratowniczo
– gaśniczych zakupionych przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP Województwa Lubuskiego.
Zakup wozu w 85% został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020. Partnerem projektu jest 18 gmin z całego województwa, które zapewniły wkład finansowy w wysokości 15% wartości pojazdu. Wóz dla jednostki OSP
Rogoziniec kupiono również dzięki zaangażowaniu
Członka Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP
RP Edwarda Fedko
(dawnego mieszkańca Rogozińca).
W uroczystości
udział wzięli m.in.
Członek Prezydium
Zarządu
Głównego Związku OSP
RP – Edward Fedko
z małżonką, BurSamochód ratowniczo-gaśniczy
mistrz
Zbąszynka –
OSP RP Województwa Lubuskiego.

Wiesław Czyczerski z małżonką, Przewodniczący ZLP
w RP – Jarosław Szałata, Dyrektor ZSL w Rogozińcu
– Antoni Pawłowski, leśnicy, mieszkańcy Rogozińca,
druhowie i strażacy z gminnych jednostek OSP.
W naszych szeregach znajdują się często leśnicy,
wyszkoleni przez Lasy Państwowe, także jako operatorzy pilarek i bezpośrednio nadzorujący prace np.
przy usuwaniu wiatrołomów. Lasy Państwowe udostępniają strażakom miejsce do ćwiczeń. Wspierają
nas sprzętem, który przydaje się podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Apelujemy zatem do Kierownictwa LP, a szczególnie do Nadleśniczych, by zachęcali
swoich pracowników do wstępowania w szeregi OSP.
Strażak będący leśnikiem stanowi cenny zasób każdej
OSP i zapewnia ogromne wsparcie podczas działań
w lasach.
Pozdrawiam w imieniu leśników – druhów OSP
Jacek Pielichowski
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
4 listopada odszedł Andrzej Modrzejewski
– Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku
Po raz kolejny w tym roku przychodzi mi zmierzyć
się z pożegnaniem wyjątkowej osoby. Miałem tę niewątpliwą przyjemność współpracować z ŚP. Dyrektorem Modrzejewskim przez cały okres przewodniczenia
ZLP w RP Regionu Szczecineckiego, dlatego czuję potrzebę i moralny obowiązek, by z należytymi honorami
uczcić pamięć Dyrektora w imieniu własnym i wszystkich członków naszej, regionalnej, związkowej organizacji w Szczecinku.

Andrzej Modrzejewski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Szczecinku. Fot. „Temat” Szczecinek.

Kiedy wspominamy Dyrektora w naszej wyobraźni
maluje się obraz człowieka niezwykle ciepłego, otwartego na ludzi i ich sprawy. Widzimy otwarte drzwi gabinetu, odzwierciedlające podejście do pracowników
i problemów, z jakimi przychodzą. To Człowiek, który
wiedział, że największą i najtrudniejszą sztuką jest budowanie mostów. Nigdy nie stawiał barier dla działalności zawodowej i związkowej.

Zawsze szukał możliwości porozumienia i okazji do rozmów. Doceniamy, że kiedy nakładały się różne spotkania w tym samym terminie, zawsze był z nami, Związkowcami. Nawet w czasie, czy dniach wolnych od
pracy. Pracy, którą traktował jak misję, powołanie. Nie tworzył podziałów, wszystkich traktował jednakowo
i z równym zaangażowaniem rozwiązywał każdą kolejną sprawę.
Kochał swoją pracę i szanował ludzi, którzy go otaczali, co odzwierciedla przebieg kariery zawodowej.
Wzorowej, ale nie pozbawionej trudnych momentów. ŚP. Andrzej Modrzejewski to człowiek dobrze wykształcony, zdobywał doświadczenie piastując kolejno stanowiska w służbie leśnej. Wiedział, jak smakuje zwycięstwo,
gdy dwukrotnie obejmował wakat Dyrektora RDLP w Szczecinku, ale znał też gorycz porażki, gdy pozostał
bez zatrudnienia. Blisko czterdzieści lat związany z Lasami Państwowymi – w służbie lasom i ludziom w nim
pracującym. Był społecznikiem.
Wielokrotnie odznaczony. Orderami państwowymi, wielu ważnych instytucji. Ale przede wszystkim nagrodzony w naszej pamięci, sercach, umysłach. Zasłużony dla naszych spraw. Ludzkich i związkowych.
To wszystko sprawia, że dziś możemy powiedzieć, że:
…żegnamy Andrzeja Modrzejewskiego, Dyrektora RDLP w Szczecinku…
…żegnamy naszego Dyrektora, naszego Leśnika, Przyjaciela związków zawodowych.
Dyrektorze, ŚP. Andrzeju, cześć Twojej pamięci!
Krzysztof Górski
w imieniu wszystkich członków ZLP w RP Regionu Szczecineckiego

Wydawca: Związek Leśników Polskich w RP, 02-124 Warszawa, ul. Grójecka 127, tel. (0-22) 589-83-80
e-mail: zlpwrp@lasy.gov.pl
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