Informator Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej
Nr   1-3 (201)

ISSN 1732-1743

Styczeń–Marzec 2020  r.

Koleżanki i Koledzy,
Członkowie i Przyjaciele Związku Leśników Polskich w RP,
oddajemy Wam kolejny numer „Leśnika” z informacjami
z bieżącej działalności ZLP w RP w wyjątkowym czasie.
Wszelkie sprawy i wydarzenia przesłoniło zagrożenie naszego zdrowia, a nawet życia pojawiające się w związku
z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2.
Zaplanowane wydarzenia, spotkania, zjazdy, konferencje
i narady zostały odwołane. Wiele leśnych urzędów: dyrekcji, zakładów, nadleśnictw pracuje w taki sposób, aby
unikać bezpośrednich kontaktów pomiędzy ludźmi. Kontaktujemy się telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wiele spraw, pozornie bardzo ważnych i nie cierpiących zwłoki, odeszło w cień wobec troski o najwyższe
dobro jakim jest człowiek... Piszę te słowa w dniu 16 marca
2020 roku, w chwili kiedy jeszcze niewiele wiemy o skutkach działalności wirusa. Nie wiemy jak długo będziemy
pracować zdalnie z zamkniętą dla ludzi Dyrekcją Generalną
i Biurem ZLP w RP, z zamkniętym urzędami, bez spotkań,
zjazdów i narad. Na stronach nadleśnictw pojawiły się dziś
komunikaty o ograniczeniach w spotkaniach z klientami
w biurze nadleśnictwa i kancelariach leśnictw. Zostajemy
w domach, bo to w tej chwili jedyne odpowiedzialne zachowanie i wyraz troski o siebie oraz innych. Czujemy się
zagrożeni i niepewni… Jedno jest jednak pewne już dziś:
w takich chwilach najważniejsze stają się więzi rodzinne
i związki międzyludzkie. Dzwonimy do siebie, przekazujemy informacje, troszczymy o małe dzieci i osoby starsze,
wspieramy, doradzamy, informujemy, martwimy się o siebie. Jednak już po kilkudziesięciu godzinach spędzonych
w domu, pomimo telewizji, telefonu, internetu, pomimo
chwil, których nam przecież ciągle brakuje w aktywnym życiu: spędzonych w domowym zaciszu, gronie najbliższych,
przy książce i filiżance kawy czy herbaty okazuje się, że brakuje nam innych ludzi!
Wiemy wszyscy, że człowiek to „istota stadna” i szybko
tęskni do innych. Ten trudny czas samotności wymuszonej
rozprzestrzenianiem się groźnego wirusa to najlepszy dowód na to, jak potrzebni są nam inni ludzie i jak cenne więzi

nas łączą. To nie tylko konstytucyjna gwarancja wolności
zgromadzeń i swobody zrzeszania się. To nie tylko niezbędne elementy podstaw demokracji, obok wolności wyrażania
poglądów. To zwyczajna, podstawowa potrzeba każdego
z nas opisana przez Abrahama Maslowa – twórcę psychologicznej piramidy potrzeb ludzkich. Wynika jednak ona
nie z naukowych wywodów lecz z głębokiej potrzeby każdego z nas. Życie w zbiorowości, zrzeszanie się i wsparcie
ze strony innych ludzi to ważna potrzeba przekazana nam
w genach. W grupie żyje się łatwiej, prościej i przyjemniej.
Potrzebujemy towarzystwa, wsparcia, aprobaty, porady,
kontaktu z innym człowiekiem. To wszystko daje nam choćby zrzeszanie się w związek zawodowy i wspólne, statutowe działanie pod znanym od lat znakiem Związku Leśników
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej… Niech ten trudny
czas będzie dla nas refleksją nad naszymi potrzebami życia
zbiorowego. Zachęci nas do pracy dla siebie, ale też dla innych poprzez zrzeszanie się i kontakt z innymi ludźmi. Jest
nas w ZLP w RP 11630 członków zrzeszonych w 398 organizacjach zakładowych w całym kraju. Jesteśmy Związkiem
o ponad 100-letnich tradycjach, reprezentatywnym jako organizacja ponadzakładowa, ale przede wszystkim zrzeszającym ludzi, którzy chcą być razem i dobrze czują się w swoim towarzystwie. Dziękuję wszystkim, którzy pod tym
znakiem od lat pracują dla innych i nieustannie potwierdzają
swoją aktywnością, że warto zrzeszać się i działać zbiorowo. Zachęcam dotąd nieprzekonanych i stojących pasywnie
z boku do realizacji tej ludzkiej potrzeby. Samemu trudno,
smutno i źle, nie tylko wtedy, gdy chronimy się przed wirusem. Przekonajcie się o tym sami czytając informacje o tym
co było, co wydarzyło się i oglądając uśmiechnięte twarze
podczas związkowych spotkań ludzi lasu. Bądźmy aktywni
i pozytywni, wtedy żyje się łatwiej, nawet w trudnych czasach, niezależnie co kryje się pod tymi słowami.
Darz Bór!
Jarosław Szałata
Przewodniczący ZLP w RP

Warszawa, 24.01.2020 r.

Zn. spr. ZLP-01.7.2020

Pan
Andrzej Konieczny
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

Informuję, że stan liczebny członków Związku Leśników Polskich w RP na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi
11630 członków, w tym 10033 aktywnych pracowników i 1597 emerytów, skupionych w 398 jednostkach organizacyjnych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Pragnę również nadmienić, że Statut ZLP w RP, dostosowany do znowelizowanej w 2019 roku ustawy o związkach zawodowych, został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy
KRS w dniu 20 września 2019 r.
Sąd Okręgowy - XXI Wydział Pracy w Warszawie Postanowieniem z dnia 23 października 2019 r., Sygn. akt XXI
Po 15/19, stwierdził reprezentatywność Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie jako ponadzakładowej organizacji związkowej.
Jarosław Szałata
Przewodniczący
ZLP w RP

Zn. spr. ZLP-01.6.2020

Warszawa, 23.01.2020 r.
Pan
Andrzej Duda
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją o ponad stuletniej tradycji, zrzeszającą blisko 12 tysięcy członków – pracowników Lasów
Państwowych, Parków Narodowych, Szkół Leśnych, Instytutu Badawczego Leśnictwa i Biura Urządzania Lasu
i Geodezji Leśnej, skupionych w blisko 400 organizacjach
zakładowych. Od wielu lat działamy dla dobra polskich
lasów oraz ludzi lasu, reprezentując ich opinie, potrzeby
i problemy. Credo ideowym naszego Związku jest zapis
statutowy powtarzający zasady obowiązujące w Związku
Leśników Polskich w okresie 1918–1939, który brzmi:
Celem Związku jest koordynowanie współdziałania jego
członków w wypełnianiu zadań przewidzianych statutem
oraz wyrażanie wspólnego stanowiska wobec organów
władzy, administracji: państwowej, samorządowej i gospodarczej, organizacji społecznych i politycznych.
Po wyborach parlamentarnych w 2019 roku trwa
w naszym kraju proces budowy Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej. My, polscy leśnicy, pracujemy z pasją, chronimy przyrodę, prowadzimy zrównoważoną gospodarkę
leśną, zachowujemy trwałość pięknych, polskich lasów
i szczególnie czekamy na ostateczny kształt Ministerstwa Środowiska, które nadzoruje działalność Lasów
Państwowych i Parków Narodowych.
Z dużym niepokojem spoglądamy na drogi naszym
sercom stołeczny gmach przy ulicy Wawelskiej 52/54,
z którego zniknęła tablica z napisem „Ministerstwo Środowiska”. Mamy jednak przekonanie, że niebawem zawiśnie tam ponownie.
2

Zabytkowy dziś gmach został wybudowany w latach 1928–1936 z inicjatywy i staraniem leśników jako
siedziba Lasów Państwowych i pełnił tę funkcję przez
kilkadziesiąt lat. Część środków zgromadzonych na budowę (156 tysięcy ówczesnych złotych) pochodziła ze
zbiórki przeprowadzonej przez Związek Leśników Polskich pośród leśników z całej Polski. Dlatego to właśnie my, członkowie ZLP w RP podnosimy sprawę losów tego budynku w obecnym czasie. Od zakończenia
II wojny światowej obiekt przy ul. Wawelskiej nie jest
własnością Lasów Państwowych. Gmach wzniesiony
wysiłkiem leśników z całej Polski, z ich inicjatywy i dobrowolnych składek, stał się na mocy dekretu PKWN
własnością Skarbu Państwa. Jednak był siedzibą związanych z leśnikami urzędów oraz resortów, w których
kompetencjach było leśnictwo – Ministerstwa Leśnictwa, Naczelnego Zarządu, a potem Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Znajduje się tu wiele pamiątek i tablic poświęconych pamięci leśników oraz drzewiarzy, którzy walczyli i zginęli za wolną Polskę. Od 1999 do listopada 2019 roku
mieściła się tu siedziba Ministerstwa Środowiska.
W imieniu całej społeczności Związku Leśników
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się zatem do Pana Prezydenta z gorącym apelem, aby warszawski budynek przy ulicy Wawelskiej 52/54 nadal pozostał siedzibą Ministerstwa Środowiska, a tym samym
nadal służył polskim leśnikom.
Jarosław Szałata
Przewodniczący
ZLP w RP
Pismo zostało wysłane również do Pana Mateusza
Morawieckiego – Premiera RP, Pani Małgorzaty Golińskiej – Głównego Konserwatora Przyrody oraz Pana
Jarosława Kaczyńskiego Prezesa PiS.

Minister Środowiska powołany
Prezydent RP Andrzej Duda 5 marca br. powołał Michała Wosia na urząd Ministra Środowiska.
Prezydent podczas przemówienia życzył powodzenia nowym ministrom. – Serdecznie gratuluję, że dopełniliśmy dzisiaj aktów urzędowych, które są związane
ze zmianami w Radzie Ministrów – formalnie są to zmiany w Radzie Ministrów, aczkolwiek faktycznie osoby się
nie zmieniają. Ale przede wszystkim jest to jednak mimo
wszystko zmiana ustrojowa. Dodał, że jest bardzo ważne,
by w uporządkowany sposób sprawy Rzeczypospolitej –
a przede wszystkim sprawy ważne dla naszych obywateli
i naszego państwa – były prowadzone.
Po powołaniu na stanowisko Michała Wosia Lasy Państwowe wróciły pod nadzór Ministerstwa Środowiska.

Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

0,8358 zł od 2007 roku za jazdę w poprzek dróg
Dla każdego leśnika, szczególnie dla większości pracującej w terenie, gdzie podstawowym
narzędziem pracy jest prywatny samochód używany do celów służbowych największą bolączka
jest „kilometrówka”.

To trudny i denerwujący temat znany nam od wielu, wielu lat. Od 2007 roku podstawą naszych rozliczeń
z pracodawcami jest stawka 0,8358 zł za kilometr przejechany prywatnym pojazdem, używanym (czyli w zasadzie niszczonym w terenie) do celów służbowych.
Domagamy się od dawna uczciwych zasad rozliczania
naszych kosztów, ale wciąż nie ma widoku na osiągnięcie porozumienia. Ten temat pojawia się na każdym
spotkaniu leśników, jest widoczny w uchwałach wszelkich zjazdów. Dokładnie w Sylwestra otrzymaliśmy odpowiedź na związany z tą sprawą wniosek z ostatniego
Zjazdu Krajowego ZLP w RP:

Wniosek 8
Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia
mnożnika na poziomie min. 1,2 do stawki za kilometr
przy jazdach terenowych.
W nawiązaniu do wniosków 7-8 Minister Klimatu
nieustannie ma na uwadze problematykę potrzeby zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania
do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. poz. 271). Zgodnie z informacją przekazaną
przez Ministra Infrastruktury niezasadne jest podwyższenie stawek za 1 km przebiegu pojazdu jedynie dla
dwóch grup zawodowych tj. listonoszy i leśników oraz
nie ma uzasadnienia dla możliwości zmiany polegającej na stosowaniu wyższych lub innych stawek dla konkretnych przedsiębiorców. Obecne działania Ministra
Infrastruktury w tym zakresie koncentrują się nad przygotowaniem propozycji systemowych rozwiązań kwestii
dotyczących zwrotu kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy.
Od dawna, pomimo zapowiedzi, nie ma informacji
o propozycjach „systemowych rozwiązań” dlatego postanowiłem wystąpić do Ministra Infrastruktury z poniższym pismem:
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Zn. spr. ZLP-01.9.2020

Warszawa, 28.01.2020 r.
Pan
Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury

W nawiązaniu do wcześniejszej, obszernej korespondencji w sprawie, naszym zdaniem bardzo pilnych
i koniecznych, działań mających na celu zmianę rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002
r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów
niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz.
271 z późn. zm.) proszę o informację na temat postępu prac nad tą niezwykle ważną dla wszystkich leśników sprawą. Wielokrotnie występowaliśmy z pismami
w tej sprawie (przykładowe w załączniku nr 1) i wciąż
otrzymujemy tylko obietnice działań w tym zakresie
(przykład – załącznik nr 2). W dniu 7 listopada 2018
roku w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyło
się spotkanie z udziałem przedstawicieli 18 związków
zawodowych zrzeszających leśników i pocztowców. To
dwie grupy zawodowe, których przedstawiciele najboleśniej odczuwają brak dostosowania zasad zwrotu kosztów używania prywatnego pojazdu do celów służbowych ustalonych w 2002 roku z faktycznymi kosztami
ponoszonymi przez pracowników.
Od lat my, leśnicy, składamy w tej sprawie pisma,
wnioski i petycje do najważniejszych w Polsce osób,
urzędów i instytucji. Prowadzimy nierówną walkę z zupełnym brakiem zrozumienia tego ogromnego dla nas
problemu, polegającą głównie na wymianie korespondencji z urzędnikami Ministerstwa Infrastruktury. Na
spotkaniu w dniu 7 listopada 2018 roku oraz w piśmie
z dnia 9 listopada 2018 roku podpisanym przez Marka
Chodkiewicza otrzymaliśmy po raz kolejny deklarację:
Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace nad systemowym rozwiązaniem tych kwestii…. Przekazano nam
też informację, że zlecono wykonanie analiz na poziomie eksperckim, które miały trwać kilka miesięcy. W kolejnym piśmie z dnia 26 lutego 2019 roku znajdujemy
informację o nadal trwających ekspertyzach mających
na celu przygotowanie rozwiązań prawnych, które będą
podstawą do podjęcia działań legislacyjnych (załącznik
nr 3). Korzystając z konstytucyjnych praw złożyliśmy
tysiące petycji o treści:
Szanowny Pan
Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 63 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, a uszczegółowioną w art. 2
ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, wno4

szę PETYCJĘ o dokonanie PILNEJ zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie warunków 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.), poprzez dodanie paragrafu w brzmieniu:
„Dla pojazdów użytkowanych przez listonoszy Poczty
Polskiej S.A. oraz w służbie leśnej i służbie parków narodowych, stawki kwot o których mowa w § 2, podwyższa się, stosując mnożnik 1,2”.
Uzasadnienie:
Wnioskowana zmiana Rozporządzenia pozwoli na
zmianę/urealnienie obowiązujących od 2007 r. stawek
tzw. kilometrówki dla dwóch grup zawodowych, Listonoszy i Leśników, w których prywatne samochody
stanowią codzienne narzędzie pracy. Specyfika pracy
Listonosza i Leśnika powoduje, iż koszty użytkowania
pojazdów dla tych grup zawodowych są niewspółmiernie WYŻSZE niż w przypadku wyjazdu np. delegacyjnego. Prywatne pojazdy Listonoszy i Leśników każdego dnia są ekstremalnie użytkowane w celu realizacji
powierzonych zadań służbowych. Pracownicy ponoszą
z tego powodu zdecydowanie wyższe koszty zakupu paliwa, części zamiennych, naprawy pojazdów, najczęściej wykorzystując pojazdy do całkowitego zużycia.
Pomimo znaczącego wzrostu na przestrzeni ostatnich
11 lat kosztów eksploatacji pojazdów (paliwa, ubezpieczeń, serwisu, części zamiennych, skumulowana inflacji za okres od 2007 do 2017 to ok. 20%) pracownicy otrzymują zwrot kosztów użytkowania prywatnych
pojazdów do celów służbowych wg stawek ustalonych
w realiach 2007 roku, które nie pokrywają rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Listonoszy i Leśników. Organizacje Związkowe zrzeszające Listonoszy
i Leśników wielokrotnie interweniowały w sprawie
zmiany obowiązujących od 2007 roku stawek tzw. kilometrówki, spotykając się każdorazowo z odmową oraz
„pustymi” słowami o zrozumieniu problemu i pracami
nad jego rozwiązaniem. Petycja wnoszona jest w interesie publicznym.
W odpowiedzi na nasze petycje, czytamy w piśmie
z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2018
roku, że nasze żądania dotyczące tylko leśników i pocztowców nie mają uzasadnienia i że Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace nad systemowym rozwiązaniem tych kwestii…
Nowe światło na proces zmiany rozporządzenia
i niezmienianej od ponad 13 lat stawki za kilometr rzucił
efekt posiedzenia Komisji Sejmu RP do spraw Petycji,
która odbyła się 4 lipca 2019 roku. Komisja rozpatrzyła
petycję w sprawie podjęcia przez Sejm uchwały wzywającej Ministra Infrastruktury do nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służ-

bowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (BKSP145-543/19).
W wyniku prac Komisji Posłowie RP podjęli decyzję
o skierowaniu do Ministerstwa Infrastruktury dezyderatu w sprawie urealnienia stawek, jakie za jeden kilometr
przebiegu pojazdu prywatnego używanego przez pracowników do celów służbowych powinien pokryć pracodawca. Nie posiadamy informacji o dalszych pracach
Ministerstwa Infrastruktury nad tymi kwestiami.
Możemy domyślać się, że Ministerstwo Infrastruktury
rozpoczęło prace nad systemowym rozwiązaniem tych
kwestii… Trzeba zrozumieć i cierpliwie poczekać, ponieważ był to czas wakacji, potem kampanii wyborczej,
wyborów parlamentarnych, tworzenia Rządu RP. Jednak chyba wreszcie prace nad systemowym rozwiązaniem i analizy nawet na poziomie eksperckim kiedyś zostaną wykonane?
Polscy leśnicy dbaj o ojczystą przyrodę i polskie
lasy korzystając od ponad ćwierć wieku z prywatnych
samochodów. Nie ma innej możliwości realizowania
naszej pracy, w wykonywaniu której podstawowym narzędziem jest samochód, zwykle terenowy, czyli drogi
w zakupie i jeszcze droższy w utrzymaniu. Pracują one
z nami w ekstremalnych warunkach i to nasze domowe
budżety są obciążone ich kosztami, które kilkukrotnie
przewyższają stawkę 0,8358 zł za jeden kilometr jazdy
w terenie leśnym. Jeździmy głównie po drogach gruntowych, a najczęściej w poprzek nich, czyli po bezdrożach, ale to konieczność i nieodłączna część naszej pracy. Domagamy się tylko rzetelnych i uczciwych zasad
zwrotu ponoszonych kosztów. Warto pamiętać, że obecnie, zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami w każdym z 430 nadleśnictw w kraju są najwyżej 2 służbowe
samochody osobowe.

Bardzo proszę zatem o pochylenie się nad tym od lat
zgłaszanym, wielkim problemem leśników oraz o przekazanie informacji o postępie prac przy urealnianiu stawek i zasad zwrotu kosztów. Propozycje konkretnych
rozwiązań w tym zakresie złożyła w Ministerstwie
Środowiska w sierpniu 2019 roku Dyrekcja Generalna
Lasów Państwowych. Dotyczą one tylko leśników i nie
wpływają w żaden sposób na budżet państwa.
Ponownie deklaruję gotowość blisko 12 tysięcy
członków Związku Leśników Polskich w RP w całym
kraju do szerokiej współpracy przy wszelkich działaniach nad zmianą zasad zwrotu kosztów za używanie
prywatnych pojazdów do celów służbowych, tak oczekiwaną przez polskich leśników.
Jarosław Szałata
Przewodniczący
ZLP w RP
W załączeniu:
• Załącznik nr 1 – Pismo z dn.25.01.2018 r. przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających pracowników Lasów Państwowych do Ministra Infrastruktury z wnioskiem dotyczącym tzw. kilometrówki.
• Załącznik nr 2 – Pismo Ministra Infrastruktury
DTD.1.051.22.2018.AMach z dn. 09.04.2018 r. do
przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających pracowników Lasów Państwowych.
• Załącznik nr 3 – Pismo Ministra infrastruktury DTD1.0210.1.(14).2018/2019 do ZLP w RP.
Do wiadomości:
• Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
• Pani Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu
• Pan Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych

Pobyt na urlopie dla poratowania zdrowia i zwolnienie
lekarskie członka związku zawodowego
Czy pobyt leśnika na urlopie dla poratowania zdrowia ogranicza go jako pracownika i jednocześnie
działacza związkowego lub np. radnego, w jego działalności społecznej?
Urlop dla poratowania zdrowia, przysługujący pracownikom Lasów Państwowych został uregulowany
w art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach. Jest to urlop płatny, służący regeneracji sił pracownika i jego powrotu
do pracy po odzyskaniu zdrowia. W trakcie urlopu na
poratowanie zdrowia, pracownik nie może wykonywać
pracy zarobkowej. Taką pracą jest działalność ukierunkowana na zysk. Nie ma przy tym znaczenia czy przynosi ona faktyczne dochody. Liczy się bowiem wyłącznie
fakt prowadzenia działalności i tym samym zamiar uzyskania wynagrodzenia.

Przy uwzględnieniu powyższych uwag, a contrario, należy stwierdzić, że dopuszczalna, w trakcie
urlopu na poratowanie zdrowia, jest wszelka działalność nienastawiona na zysk. W tym zakresie zawiera
się także działalność związkowa, która ma charakter
nieodpłatny.
Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie
w doktrynie, w tym komentarzach do art. 73 Karty Nauczyciela, który to przepis przewiduje analogiczny urlop
na poratowanie zdrowia dla nauczycieli. Jak wskazuje
K. Stradomski: kwestia charakteru działalności, tj. na5

stawienie na zysk, powoduje, że wszelkiego rodzaju
działalność społeczna, w tym związkowa, wykonywana w czasie urlopu dla poratowania zdrowia jest dopuszczalna. Przez wykonywanie działalności społecznej
rozumieć należy zarówno uczestnictwo w posiedzeniach
ciał statutowych stowarzyszeń, fundacji czy związków
zawodowych, piastowanie funkcji w tych organizacjach,
jak i uczestniczenie w akcjach, protestach czy happeningach, oczywiście o ile praca na rzecz tych podmiotów
nie jest wykonywania w ramach stosunku pracy (K. Lisowski, K.Stradomski, Karta Nauczyciela. Komentarz,
2018, Legalis).
Brak jest zatem podstaw do stwierdzenia, że korzystanie z urlopu na poratowanie zdrowia ogranicza
możliwość wykonywania działalności związkowej.
Aniela Bereś
aplikant radcowski
Leśnik jest na zwolnieniu lekarskim. Jest on przewodniczącym zakładowej organizacji związkowej. Czy
w czasie zwolnienia lekarskiego może brać udział
w posiedzeniach związku i na przykład odpowiadać na
pisma od pracodawców? Na zwolnieniu lekarskim zaznaczone jest: chory może chodzić. Leśnik nie otrzymuje wynagrodzenia ze związku zawodowego.
Wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z jego celem rodzi skutki prawne bezpośrednio w sferze ubezpieczenia społecznego – pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego. W orzecznictwie przyjmuje się, że
wykonywanie pracy (prowadzenie innej działalności)
w czasie zwolnienia lekarskiego może być kwalifikowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych wówczas, gdy pracownik swoim zachowaniem
przekreśla cele zwolnienia lekarskiego – jak najszybszy
powrót do zdrowia i odzyskanie zdolności do wykonywania pracy, przez co narusza interes pracodawcy polegający na gotowości pracownika do świadczenia pracy.
Sprawa jednak nie jest taka prosta.
Wskazuje się, że w przepisach prawa pracy nie został
wyartykułowany obowiązek właściwego korzystania
ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Sankcje za
nadużycie tych świadczeń, z reguły w postaci utraty prawa do nich i obowiązku zwrotu pobranego świadczenia,
przewidują przepisy o ubezpieczeniu społecznym. Jednakże wykorzystanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie
z jego przeznaczeniem może zostać potraktowane jako
naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych
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wówczas, gdy jest oceniane jedynie w relacji między
pracodawcą i pracownikiem.
Przypisanie pracownikowi ciężkiego naruszenia
podstawowych obowiązków pracowniczych wymaga
najpierw ustalenia i wskazania, jaki obowiązek (podstawowy) został naruszony w sposób ciężki, a następnie,
że naruszenie to nastąpiło z winy umyślnej pracownika.
Wykorzystanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie
z jego przeznaczeniem może być naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych i stanowić
uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę
bez wypowiedzenia tylko wtedy, gdy pracownikowi
można przypisać winę co najmniej w postaci rażącego niedbalstwa. Czy udział w zebraniu związkowym
jest rażącym niedbalstwem?
Jednoznaczna odpowiedź jest raczej niemożliwa, zatem jeśli zajdzie konieczność uczestniczenia w zebraniu
związkowym podczas zwolnienia lekarskiego najlepiej
zwrócić się do lekarza leczącego o zgodę.
Zwolnienie lekarskie jest bowiem wydawane w celu
rekonwalescencji oraz poprawy stanu zdrowia pracownika, który stał się niezdolny do pracy, tak aby mógł
odzyskać zdolność do pracy w jak najkrótszym czasie.
Orzecznictwo w tym zakresie prowadzi do wniosku:
Udział w zebraniu członków związku zawodowego podczas zwolnienia lekarskiego, jeżeli dodatkowo
odbędzie się za zgodą lekarza leczącego pracownika,
nie powinien być traktowany jako naruszenie obowiązków pracowniczych, kwalifikujące się do rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy. Podstawową sankcją za wykorzystywanie zwolnienia od pracy
w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia jest utrata prawa do zasiłku chorobowego. Udział w zebraniu
związkowym podczas zwolnienia lekarskiego jest
możliwy, ale pod warunkiem uzyskania stosowanego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak
przeciwwskazań zdrowotnych w tym zakresie. W takim przypadku nie ma podstaw do zwolnienia pracownika z pracy.
Naturalnie najlepszym rozwiązaniem dla chorego
pracownika, także dla działacza związkowego jest takie wykorzystanie zwolnienia od pracy, aby jak najszybciej wrócić do zdrowia i świadczenia pracy. Pamiętajmy o popularnym powiedzeniu: nie ma ludzi
niezastąpionych…
   Jarosław Szałata

100 lat Polskiej Administracji Leśnej na zachodzie kraju
22 stycznia br. Nadleśnictwo Międzychód obchodziło Jubileusz 100-lecia funkcjonowania Polskiej Administracji Leśnej na swoim terenie. Podczas uroczystości poświęcono oraz przekazano Nadleśnictwu sztandar.
W obchodach udział wziął m.in. Jarosław Szałata –
Przewodniczący ZLP w RP.
Szczegółowa relacja z obchodów znajduje się na
stronie Nadleśnictwa Międzychód.

Jubileusz 100-lecia istnienia obchodzi również
w 2020 roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Główne obchody odbyły się 1 lutego br. Udział w nich wzięło wielu gości, a wśród nich
działacze Związku Leśników Polskich w RP z Przewodniczącym Jarosławem Szałatą oraz Przewodniczącym
Regionu Wielkopolskiego Januszem Rudą na czele.
Relację z uroczystości można było zobaczyć m.in.
w Teleskopie (TVP 3 Poznań).
Więcej na temat Jubileuszu można przeczytać na
stronie RDLP w Poznaniu.

Fot. Archiwum Nadleśnictwa Międzychód

Fot. Tadeusz Mizera UP Poznań

Obchody 100-lecia Regionu Pomorskiego
Związku Leśników Polskich
w Rzeczpospolitej Polskiej
„Wywalczona niepodległość w 1918 r., była dla Pomorzan i części Kujawiaków niepodległością tylko teoretyczną – obraz naszych dziadków, często – tak jak my
– związanych z lasami, które wciąż znajdowały się jeszcze w zarządzie niemieckich zaborców – w prezentacji
„100 – LECIE POWROTU POMORZA I KUJAW DO
POLSKI – 1920 r.” przedstawi Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polski – historyk – Prof. dr. hab – Zbigniew
Girzyński”. Tak zapowiadała Dorota Rutecka, wraz
z Robertem Kamińskim, członkami ZOZ ZLP w RP
w N-ctwie Brodnica, jednego z trzech prelegentów uroczystości 100-lecia Regionu Pomorskiego ZLP w RP,
które odbyło się 6 marca 2020 r. w Brodnicy.
Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP
– Jarosław Szałata przedstawił historię 100-lecia ZLP
w RP, a Krzysztof Jasieniecki – Przewodniczący Regionu Pomorskiego – historię powstania i działalności
Związku na Pomorzu i części Kujaw, które zaczęły się
w 1920 roku – w chwili wycofania się władzy i wojsk
zaborców niemieckich z tych terenów.

Uroczystość podwójnego jubileuszu, stanowiła zasadniczą część Zjazdu Delegatów Regionu Pomorskiego
ZLP w RP trwającego w dniach 6-7 marca 2020 r.
Z uwagi na patriotyczny charakter, obchody jubileuszu uzyskały Patronat Honorowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który zwrócił się do działaczy
Regionu Pomorskiego ZLP w RP, m. in. tymi słowami: „Z okazji jubileuszu działalności Regionu Pomorskiego Związku Leśników Polskich składam wyrazy głębokiego uznania za ogromny wkład wniesiony
w trwały rozwój polskich lasów oraz troskę o ojczystą
przyrodę”.
Gośćmi na uroczystości byli: Dyrektor RDLP w Toruniu – Bartosz Michał Bazela, Poseł na Sejm RP –
prof. dr. hab Zbigniew Girzyński, Przewodniczący ZLP
w RP – Jarosław Szałata, Kapelan leśników i myśliwych Diecezji Toruńskiej – Ks. kan. Gabriel Aronowski, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych,
Przewodniczący ościennych regionów ZLP w RP,
Przewodniczący Związku NSZZ „Solidarność 80” –
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Goście, organizatorzy i Delegaci. I rząd od lewej: M. Bansemer, W. Bartczak-Obermuller, K. Jasieniecki, G. Karolak, B. Bazela, Z. Girzyński,
P. Boiński, D. Rutec

Tomasz Podsiedlik, prawie wszyscy Nadleśniczowie
N-ctw, w których działają ZOZ ZLP w RP, przedstawiciel Dyrekcji Technikum Leśnego w Tucholi prof. Roman Smoliński, delegaci na Zjazd oraz liczni wyróżnieni odznaczeniami działacze Regionu Pomorskiego
ZLP w RP. Przybył także przedstawiciel braci łowieckiej, media branżowe i lokalne oraz sygnaliści, mistrz
Polski wabiarzy jeleni – Tomasz Górzyński i inni lokalni artyści.
W programowych prezentacjach mówcy wskazywali na bardzo dużą rolę działaczy i Związków z terenu
obecnego Regionu Pomorskiego ZLP w RP, w rozwoju Związku Leśników w okresie międzywojennym, jak
i w odrodzeniu Związku Leśników Polskich w RP po
transformacji ustrojowej w 1989 r.
Przy brzmieniu myśliwskich rogów wręczano odznaczenia działaczkom i działaczom Regionu Pomorskiego
ZLP w RP.
Z rąk Dyrektora RDLP w Toruniu Pana Bartosza Bazeli – „Kordelas Leśnika Polskiego” otrzymali:
• Elżbieta Zakrzewska z Brodnicy,
• Piotr Wódczak z Gniewkowia.
Odznakę „Za zasługi dla lasów Kujawsko-Pomorskich” otrzymali:
• Małgorzata Bansemer z ZOZ w Brodnicy,
• Roman Pytlasiński z ZOZ w Brodnicy.
Najwyższe odznaczenie ZLP w RP – „Złoty Znak
Związku” otrzymał Przewodniczący Regionu Pomorskiego ZLP w RP w latach 1996-2002 Aleksander
Skowroński.
8

Dyrektor RDLP w Toruniu Bartosz Bazela wręcza Przewodniczącemu
Krzysztofowi Jasienieckiemu jubileuszowy grawerton

Złotą odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:
• Wiesława Bartczak-Obermuller z Brodnicy,
• Konrad Klapczyński z Różanny,
• Mariusz Jelenewski z RDLP w Toruniu.
Srebrną odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:
• Henryk Gniot z Różanny,
• Kazimierz Semrau z Różanny,
• Zofia Szatkowska z Różanny,
• Tadeusz Walczak z Żołędowa,
• Zbigniew Matuszewski z Żołędowa,
• Mieczysław Wasila z Żołędowa,
• Stanisław Skocz z Żołędowa,
• Jerzy Barciński z Skrwilna,

•
•
•
•
•
•
•
•

Krzysztof Żyźniewski z Skrwilna,
Piotr Kwiatkowski z Brodnicy,
Leszek Osmański z Brodnicy,
Jan Nowatkowski z Brodnicy,
Andrzej Brózda z Brodnicy,
Dorota Rutecka z Brodnicy,
Janusz Marks z Brodnicy,
Benedykt Sarnowski z Brodnicy.

Brązową odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:
• Jerzy Więckiewicz z Skrwilna,
• Gabriel Śliwiński z Skrwilna,
• Stanisław Szatkowski z Skrwilna,
• Barbara Burdzy-Nenczak z Różanny,
• Marek Makowskiz Brodnicy,
• Waldemar Grabowski z Żołędowa,
• Bernard Kowalewski z Szubina.
Odznaczenia Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej, wręczył Przewodniczący ZLP w RP
Jarosław Szałata w asyście Dyrektora RDLP w Toruniu
Bartosza Bazeli i Przewodniczącego Regionu Pomorskiego Krzysztofa Jasienieckiego.
Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata wręczył
także legitymacje i znaczki ZLP w RP ośmiu nowym
członkom z Nadleśnictw Brodnica i Golub-Dobrzyń.
Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia
gości, w czasie których pogratulowali oni jubilatom,
przekazali życzenia oraz pamiątkowe grawery i inne
piękne pamiątki.
Występy artystyczne ludowego Zespołu „Wesołe Kumoszki”, Julii i Tomasza Gurzyńskich oraz kwartetu sygnalistów, towarzyszyły uczestnikom do samego końca
obchodów.
Przewodniczący Regionu Pomorskiego Krzysztof
Jasieniecki, podziękował Dyrektorowi RDLP w Toruniu Bartoszowi Bazeli za zgodę na zorganizowanie uroczystości i przyznane odznaczenia. Podziękował także
gospodarzowi terenu – Nadleśniczemu Nadleśnictwa
Brodnica – Grzegorzowi Karolakowi oraz współorganizatorom – członkiniom i członkom ZOZ w Brodnicy
i Golubiu-Dobrzyniu, gościom i wszystkim uczestnikom.
Druga część Zjazdu Delegatów, była już częścią
roboczą mającą charakter Zjazdu Sprawozdawczego.
Obecnych było 83,3% Delegatów. Prowadzącymi Zjazd

Wręczenie Kordelasów Leśnika Polskiego. Od lewej: E. Zkrzewska,
B. Bazela, P. Wodczak, K. Jasieniecki, G. Karolak

zostali wybrani: Wiceprzewodnicząca Regionu Pomorskiego Wiesława Bartczak-Obermuller i Przewodniczący Krzysztof Jasieniecki.
Po ukonstytuowaniu się Organów Zjazdu Krzysztof Jasieniecki zapoznał delegatów z działaniami Rady
Regionu w okresie sprawozdawczym. Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Regionu, Danuta Robak, odczytała
sprawozdanie finansowe i protokół Komisji zakończony
wnioskiem o udzielenie absolutorium Radzie Regionu
Pomorskiego ZLP w RP. Po krótkiej dyskusji odbyło się
głosowanie, w wyniku którego, Zjazd udzielił absolutorium Radzie.
Rozpoczęła się dyskusja programowa, w której jako
pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady Krajowej
ZLP w RP – Jarosław Szałata. Zapoznał on delegatów
z aktualną sytuacją Związku i postulatami, o które obecnie walczymy w kontekście ostatnich zmian zachodzących w resorcie środowiska i Lasach Państwowych.
Przewodniczący Szałata odpowiedział na liczne pytania
delegatów.
Obecny na Zjeździe Z-ca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Grupowych „MENTOR” Jacek Zbróg poinformował o nowych propozycjach Firmy i odpowiadał na pytania.
Zjazd podjął Uchwałę o przyjęciu Statutu krajowego
ZLP w RP, jako obowiązującego dla Regionu Pomorskiego Związku.
Zjazd zakończono uroczystą kolacją.
Tekst: Krzysztof Jasieniecki
Fot. ZLP w RP Regionu Pomorskiego
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Zjazd ZLP w RP Okręgu Warszawskiego
W dniu 16 stycznia 2020 r. w Ośrodku szkoleniowym MODR Oddział Poświętne położonym na
terenie Nadleśnictwa Płońsk odbył się Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich w RP Okręgu
Warszawskiego.
Zjazd otworzył Przewodniczący ZLP w RP Okręgu
Warszawskiego Wojciech Kała witając wszystkich delegatów oraz przybyłych gości: Roberta Jaśkiewicza – Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych RDLP w Warszawie i Tomasza Józwiaka – Nadleśniczego Nadleśnictwa
Płońsk.

Podczas obrad oprócz wielu spraw organizacyjnych
i udzielonego absolutorium podjęto szereg Uchwał
i Wniosków wyznaczających zadania dla Rady na najbliższy rok. W trakcie dyskusji z Dyrektorem Delegaci
poruszyli wiele istotnych spraw pracowniczych, związkowych oraz kwestii funkcjonowania Lasów Państwowych.
Uroczyście wręczono odznaki:
• Złotą odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”
otrzymał Nadleśniczy Nadleśnictwa Płońsk Tomasz
Józwiak.
• Brązowe odznaki „Zasłużony dla Leśników Polskich”
otrzymali pracownicy Nadleśnictwa Siedlce: Paweł
Dmowski i Mirosław Reiss.
Tekst: Wojciech Kała
Fot. ZLP w RP Okręgu Warszawskiego

Informacja z posiedzenia Rady Okręgu Lubelskiego
Związku Leśników Polskich
Tradycją jest organizowanie posiedzeń Rady Okręgu Lubelskiego Związku Leśników Polskich w RP
w poszczególnych Nadleśnictwach RDLP w Lublinie.
W dniu 20 lutego 2020 r. Rada Okręgu Lubelskiego
ZLP w RP gościła, na swoim kolejnym posiedzeniu,
w nowej siedzibie Nadleśnictwa Strzelce. Miejsce spotkania wybrano nieprzypadkowo. Nową siedzibę Nadleśnictwa oficjalnie otwarto w czasie regionalnych (lubelskich) obchodów Święta Lasu we wrześniu 2019 r.
Była to więc świetna okazja do dokładnego zapoznania
się z obiektem. Uczestników posiedzenia podejmował
Pan Mariusz Nagadowski Nadleśniczy Nadleśnictwa
Strzelce.
Posiedzenie rozpoczęło się od spotkania i rozmowy
z Panem Piotrem Mrozem – Zastępcą Dyrektora RDLP
w Lublinie ds. ekonomicznych. Tematem wiodącym
była oczywiście sytuacja ekonomiczna naszej Dyrekcji
oraz sprawy pracownicze.
Po zakończeniu spotkania z Dyrektorem odbyła się
miła uroczystość wręczenia brązowej odznaki związkowej „Zasłużony dla Leśników Polskich” Kol. Dominikowi Szlązakowi, członkowi ZLP w RP w Nadleśnictwie
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Strzelce. Wręczenia odznaki dokonał Urban Kolman –
Przewodniczący Okręgu Lubelskiego.
W dalszej kolejności członkowie Rady mieli okazję
zapoznać się ze specyfiką, głównymi problemami, ale
także z wieloma sukcesami organizacyjnymi i hodowlanymi Nadleśnictwa Strzelce. Za sprawą Mariusza
Nagadowskiego – Nadleśniczego, uczestnicy otrzymali
w pigułce obraz funkcjonowania jednego z Nadleśnictw
w RDLP w Lublinie.
Kolejnym punktem spotkania było zwiedzenie nowej
siedziby. Po okazałym, pachnącym jeszcze świeżą farbą
obiekcie oprowadzał Nadleśniczy Mariusz Nagadowski.
Uczestnicy mieli okazję zajrzeć do niemal wszystkich
pomieszczeń od kotłowni po poddasze, zapoznając się
z wszelkimi nowinkami technicznymi zastosowanymi
przy budowie obiektu. Należy pogratulować szefowi
i załodze Nadleśnictwa wspaniałych warunków pracy.
Zwieńczeniem tej części posiedzenia było wspólne posadzenie drzewka dębu, który nosi imię „Związkowiec”.
Będzie upamiętniał bardzo miłe spotkanie Rady Okręgu
Lubelskiego ZLP w RP z pracownikami Nadleśnictwa
Strzelce.

Fot. Marek Danilczuk / Uczestnicy posiedzenia

Główną część posiedzenia Rady Okręgu poświęcono zagadnieniom związanym z bieżącą działalnością
Okręgu Lubelskiego jak również całego Związku Leśników Polskich w RP. Jednak wiodącym i zasadniczym tematem posiedzenia było omówienie stanu przygotowań do zbliżającego się Zjazdu Sprawozdawczo-

-Wyborczego Okręgu Lubelskiego, a także Krajowego
Zjazdu Delegatów ZLP w RP.
Urban Kolman
Przewodniczący
ZLP w RP Okręgu Lubelskiego

Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP
z wizytą w Nadleśnictwie Sarbia
W dniach 24 i 25 lutego 2020 r. na zaproszenie
pracowników Nadleśnictwa Sarbia, Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Szałata przebywał z wizytą w Nadleśnictwie Sarbia. W pierwszym dniu Przewodniczący spotkał
się z przyszłymi leśnikami, uczniami Zespołu Szkół
Leśnych w Goraju. Spotkanie odbyło się w gorajskim
zamku, gdzie mieści się internat szkoły. W wystąpieniu przed młodzieżą Przewodniczący Jarosław Szałata
określił, co to jest związek zawodowy, jakie są jego cele,
jak ważny jest dla leśnika mundur i czapka z wizerunkiem orła, jako godła państwowego. Przewodniczący
wspomniał o stypendiach fundowanych przez Związek
Leśników Polskich w RP, stanowiących wyraz troski

o jakość kształcenia przyszłych leśników. Ta informacja
wzbudziła największe zainteresowanie młodych słuchaczy, którzy pytali, co trzeba zrobić, aby takie stypendium otrzymać. Przewodniczący wyjaśnił, że aby się
o nie ubiegać, należy osiągnąć najwyższą średnią ocen
z przedmiotów zawodowych za cztery lata nauki oraz,
że każdego roku nagrody pieniężne trafiają do dwóch
abiturientów danej szkoły, których organem prowadzącym jest Minister Środowiska.
W tym samym dniu odbyło się jeszcze spotkanie
Przewodniczącego Jarosława Szałaty z kierownictwem
Nadleśnictwa Sarbia i przedstawicielami Zakładowych
Organizacji Związkowych ZLP w RP, Regionu Pilskiego z Nadleśnictw Sarbia i Podanin.
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Rada Regionu Pilskiego ZLP w RP – spotkanie z Przewodniczącym Jarosławem Szałatą. Zdjęcie przed gmachem RDLP w Pile.
Fot. ZLP w RP ZOZ w Nadl. Sarbia

Drugi dzień wizyty to udział Przewodniczącego ZLP
w RP w posiedzeniu Rady Regionu Pilskiego, gdzie dyskutowane były między innymi zagadnienia dotyczące,
w jakim kierunku Związek prowadzi działania w zakresie gospodarki mieszkaniowej, sytuacji finansowej Lasów
Państwowych w nawiązaniu do mających się odbyć w najbliższym czasie negocjacji płacowych, działaniach zmierzających do zmiany wysokości stawki za używanie przez
leśników samochodów prywatnych do celów służbowych.
Następnym punktem programu w drugim dniu wizyty w Nadleśnictwie Sarbia było spotkanie z załogą
Nadleśnictwa. Przewodniczący zrelacjonował podobne
zagadnienia, co na spotkaniu z Radą Regionu. Głównym
celem spotkania, była prezentacja, wykład na temat komunikacji społecznej, wizerunku leśnika, etosu zawodu
leśnika, jak leśnik jest obecnie postrzegany w społeczeń-

stwie. Wystąpienie Przewodniczącego Jarosława Szałaty spotkało się z dużym zainteresowaniem pracowników Nadleśnictwa Sarbia. W trakcie spotkania jak i też
w przerwie pomiędzy wykładami słuchacze mieli możliwość osobistej rozmowy i bezpośredniego kontaktu
z Przewodniczącym, z czego skorzystali. Na zakończenie wizyty, ważnych osób goszczących w Nadleśnictwie
Sarbia, wszyscy stanęli do wspólnego zdjęcia. Zdjęcie
to w okolicznościowej oprawie, będzie wyeksponowane w sali narad i dołączy do ważnych wydarzeń w historii Nadleśnictwa Sarbia, historii mającej w tym roku
126 lat, od momentu powstania.
Romuald Dreger
Przewodniczący
ZLP w RP
ZOZ w Nadleśnictwie Sarbia

Pamiątkowe zdjęcie pracowników Nadleśnictwa Sarbia z Przewodniczącym Jarosławem Szałatą. Fot. ZLP w RP ZOZ w Nadl. Sarbia
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II Turniej Szachowy Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego
o Puchar Dyrektora RDLP w Olsztynie
29 lutego 2020 r. odbył się II turniej Szachowy ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego o Puchar Dyrektora
RDLP w Olsztynie. Po raz drugi Rada Regionu zorganizowała turniej dla wszystkich chętnych
pracowników naszych jednostek organizacyjnych, byłych pracowników oraz członków ich rodzin.
Na początku uczestnicy uczcili pamięć niedawno
zmarłego inicjatora organizacji tej imprezy kol. Dariusza Żarczyńskiego.
W tym roku zagrało 13 zawodników reprezentujących 7 jednostek organizacyjnych RDLP w Olsztynie.
Jeden zawodnik był z Nadleśnictwa sąsiedniej RDLP,
2 studentów leśnictwa z UWM w Olsztynie oraz 2 młodych adeptów szachów – Mikołaj (8 lat) i Szymon
(11 lat).
Po otwarciu zawodów, sędzia zawodów Pan Paweł
Orłowski przedstawił jego regulamin. Turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim, na dystansie 9 rund.
Tempo gry to 10 minut plus 3 sek. na posunięcie.
Dyrektor RDLP w Olsztynie ufundował Puchar dla
zwycięzcy turnieju. Związek ufundował puchary za
miejsca II i III wraz z medalami za pierwsze trzy miejsca. Przewodniczący ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego
ufundował dodatkowo Puchar dla najlepszego zawodnika
turnieju nie posiadającego żadnego tytułu ani kategorii
szachowej oraz statuetki dla najmłodszych uczestników.
Szczegółowe wyniki wszystkich rund można zobaczyć na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_408/

Rozegrano również turniej szachów błyskawicznych. Wyniki tych zawodów są dostępne na stronie:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_1648/
Dyrektor RDLP w Olsztynie Pan Mariusz Orzechowski i Przewodniczący ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego
Pan Andrzej Borkowski wręczali zwycięzcom Puchary
i medale.
I miejsce zdobył kol. Adam Bukowski z Biura RDLP
zdobywając 8,5 pkt.
II miejsce zajął kol. Piotr Dziadoń z Nadl. Srokowo
zdobywając również 8,5 pkt.
III miejsce zdobywając 7,0 pkt. wywalczył kol. Artur
Szostek, student leśnictwa na UWM w Olsztynie.
Puchar Przewodniczącego ZLP w RP Reg. Olsztyńskiego dla najlepszego zawodnika nie posiadającego tytułu ani kategorii wywalczył kol. Marek Sieniuć z Nadl.
Górowo.
Zwycięzcą turnieju szachów błyskawicznych z wynikiem 8 pkt. został Adam Bukowski z Biura RDLP.
Pamiątkowe statuetki dla najmłodszego zawodnika
turnieju zostały wręczone obu młodym uczestnikom turnieju – Mikołajowi i Szymonowi.
Andrzej Borkowski

Fot. ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego
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IV turniej halowej piłki nożnej o Puchar
Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP
Regionu Gdańskiego
W sobotę 29.02.2020 r. w hali sportowej w Starej Kiszewie odbył się już po raz czwarty turniej halowej piłki
nożnej o Puchar Przewodniczącego ZLP w RP Regionu
Gdańskiego. W turnieju udział wzięło 9 drużyn z Nadleśnictw: Kartuzy, Kaliska, Kolbudy, Kwidzyn, Lipusz,
Starogard, Choczewo, Lubichowo oraz drużyna RDLP
w Gdańsku połączona z BULiGL. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy A i B. Grupa A 5 drużyn, natomiast grupa B 4 drużyny. Zwycięzcami grup zostały
drużyny z Nadleśnictw Kartuzy i Lipusza. Do półfina-

Fot. ZLP w RP Regionu Gdańskiego

Fot. ZLP w RP Regionu Gdańskiego
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łów awansowały drużyny Nadleśnictw Kaliska, Kartuzy, Kolbudy i Kwidzyn. W pierwszym półfinale Kartuzy
pokonały drużynę z Kalisk 2:1, a drugi zakończył się
zwycięstwem Nadleśnictwa Kolbudy 1:0 z Kwidzynem.
W meczu o III miejsce Nadleśnictwo Kaliska pokonało Kwidzyn 5:0 i tym samym zdobyło brązowy medal.
W finale Nadleśnictwo Kolbudy pokonało Kartuzy 2:0
i po raz pierwszym zostali mistrzem turnieju. Brawo!
Najlepszym bramkarzem został Krystian Banach
z Nadleśnictwa Kolbudy.
Najlepszym strzelcem turnieju z 8 bramkami został
Leszek Śliwiak z Nadleśnictwa Kartuzy.
Podczas turnieju gdańscy leśnicy zebrali pieniądze
w kwocie 1900,00 zł potrzebne na leczenie 2 miesięcznej Aleksandry Dzienniak, u której stwierdzono w drugiej dobie życia wadę serca w postaci atrezji zastawki
płucnej z ubytkiem przegrody międzykomorowej i kolateralami aortalno-płucnymi. Jedynym ratunkiem dla
dziewczynki jest przeprowadzenie operacji serca u Prof.
Carottiego w klinice w Rzymie. Koszt operacji to 300
000 Euro.
Więcej na stronie Fundacji Serce Dziecka.
Dariusz Kowalewski

KOMUNIKAT ws. odwołania XXVIII
Międzynarodowych Szachowych Mistrzostw
Polski Leśników

W związku z sytuacją dotyczącą występowania koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce informujemy, że
XXVIII Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski
Leśników, które miały odbyć się w dniach 1–4 kwietnia
br. w Gołuchowie zostają odwołane.

KOMUNIKAT ws. wstrzymania przyjmowania
kuracjuszy przez Sanatorium Uzdrowiskowe
Leśnik-Drzewiarz Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik-Drzewiarz” Sp.
z o.o. wprowadza wstrzymanie udzielania pacjentom
świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach
działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.
Tym samym informujemy, iż od dnia 14 marca 2020
roku Sanatorium wstrzymuje przyjmowanie nowych pacjentów z ZUS, NFZ oraz komercyjnych.

KOMUNIKAT ws. odwołania Zjazdu
Sprawozdawczego ZLP w RP

W związku z wysokim zagrożeniem ze strony koronawirusa SARS-CoV-2, w nawiązaniu do zaleceń specustawy w tej sprawie oraz pism kierowanych do nas
przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego, odwołuję Zjazd  Krajowy  ZLP
w RP zaplanowany w dniach 20-22 kwietnia 2020 r.
w Hotelu Groman w Sękocinie.
Decyzja ta została odpowiedzialnie podjęta w trosce
o zdrowie uczestników Zjazdu, ich rodzin oraz wszystkich pracowników LP.
Apeluję o stosowanie się do wszelkich zaleceń i zasad postępowania kierowanych do nas przez służby sanitarne.
Zjazd odbędzie się w innym terminie o czym poinformuję w stosownym czasie.
Życzę dużo zdrowia oraz zachowania troski o siebie
i innych.
Jarosław Szałata

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
pełnych nadziei na lepsze jutro Świąt Wielkiej Nocy.
Nadchodzi świąteczny czas odrodzenia, wiary i miłości.
Wykorzystajmy ten czas tak, aby nowe życie płynące z głębi tych świąt
stało się dla nas źródłem siły, radości, pozytywnych zmian w nas samych
i otaczającej nas rzeczywistości.
Jarosław Szałata
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w RP
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
21 grudnia 2019 roku pożegnaliśmy
zasłużonego działacza Regionu Pomorskiego
Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej
śp. Bogdana Piosika
Śp. Bogdan Piosik przepracował w Lasach Państwowych 43 lata, w tym
39 lat – do 30 czerwca 2009 roku, jako Leśniczy L-ctwa Bruchniewo
w Nadleśnictwie Zamrzenica.
Jako leśniczy uchodził za uczciwego, pracowitego, solidnego,
sprawiedliwego i koleżeńskiego.
Wrażliwość na ludzkie potrzeby która go cechowała, sprawiła że
zaangażował się w działalność związkową. W czasie transformacji
ustrojowej w Polsce, wszedł w skład Komitetu Założycielskiego
mającego na celu wznowienie na terenie RDLP w Toruniu działalności
zaprzestanej w 1945 r. - Związku Leśników Polskich.
Wynikiem tego było zarejestrowanie w 1991 roku w Sądzie Wojewódzkim
w Toruniu, Regionu Pomorskiego Związku Leśników Polskich z siedzibą
w Toruniu oraz zorganizowanie I Zjazdu tego Związku 19 października
1991 r.
Za swoją działalność śp. Bogdan Piosik, był przez Związek typowany do różnych odznaczeń, jak i nagradzany
odznaczeniami związkowymi. Między innymi w roku 2000, otrzymał Złotą Odznakę „Zasłużony dla Leśników
Polskich”, a w roku 2009, najwyższe odznaczenie ZLP w RP – „Złoty Znak Związku”.
Obecność w jego ostatniej drodze Pocztu Sztandarowego oraz delegacji Związku z jego czołowymi działaczami
na czele, niech świadczy najlepiej o wielkiej stracie jaką wszyscy ponieśliśmy odejściem śp. Bogdana do
Krainy Wiecznych Łowów.
Toruńscy związkowcy zapamiętają Bogdana jako ciepłego, mądrego, zawsze otwartego na potrzeby innych przyjaciela ludzi i lasów.
Dziękujemy Ci ŚP. Bogdanie. Cześć Twojej pamięci!
Żonie, Dzieciom i całej Rodzinie zmarłego, składamy także tą drogą wyrazy głębokiego współczucia.
Krzysztof Jasieniecki
w imieniu wszystkich członków
ZLP w RP Regionu Pomorskiego

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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