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Za nami pół roku 2022
Za nami koniec roku szkolnego. Zaczęły się wakacje. Rozpo-

czyna się pełnia lata z upałami, suszą, pożarami, ale też z urlo-
pem i czasem dla siebie i co ważne, rodziny. Pierwsze dni lata 
2022 roku oprócz chwili wytchnienia są także dobrą okazją do 
refl eksji i podsumowania pierwszego półrocza, które obfi towa-
ło w pamiętne wydarzenia.

Początek roku, prócz wciąż panującego wirusa Covid-19, 
problemów pandemii i smutnego czasu izolacji przyniósł gwał-
towne wiatry. Powaliły one ogromne ilości drzew, a co za tym 
idzie miliony kubików drewna w naszych lasach. Ledwo zaczęli-
śmy realizować plany na rok 2022 i umowy na usługi z przedsię-

biorcami leśnymi już przyroda zweryfi kowała nasze zamierzenia. 
Wielu z nas uważało to za niemożliwe, ale w lutym usłyszeliśmy i zobaczyliśmy znane dotąd z historii oraz fi lmów 

okrucieństwo wojny, którą rozpętał rosyjski agresor napadając na Ukrainę. Do Polski napłynęły miliony uchodźców 
z terenów objętych wojną, a leśnicy pośpieszyli z pomocą… Wciąż trwająca wojna spowodowała i powoduje ogromne 
zmiany w gospodarce, polityce i mocno wpływa na poziom naszego życia. Rozszalała się infl acja, powstały wielkie 
zmiany na rynku pracy, a ceny paliw przekroczyły 8 zł. My, jako państwowa służba nadzorująca cenne zasoby przy-
rodnicze Skarbu Państwa, wiele lat temu zostaliśmy pozbawieni służbowych samochodów i wciąż, podczas każdego 
dnia naszej pracy, korzystamy z prywatnych samochodów osobowych (bo innych nie przewiduje Rozporządzenie) za 
0,8358 zł za kilometr. 

Politycy wciąż obiecują zmianę zasad i stawki, a my czekamy na zmianę Rozporządzenia mającego 20 lat…
Zmiany, które powstały w Europie spowodowały problemy na rynku paliw, ale też surowców energetycznych. Gwał-

townie wzrosła cena węgla, pojawiły się braki na rynku. Spowodowało to ogromne zainteresowanie drewnem opa-
łowym i ludzie zaczęli szturmować kancelarie leśniczych. Do tego doszła medialna sprawa zbierania  chrustu i znowu 
staliśmy się bohaterami memów, żartów, doniesień medialnych.

W naszej związkowej działalności minione półrocze stało pod znakiem zjazdów i zebrań, które przez 2 lata unie-
możliwiły zasady sanitarne czasu pandemii. W statutowym terminie w marcu 2022 roku odbył się Krajowy Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP. Delegaci podjęli szereg uchwał i wniosków, na które zdążyło już odpowiedzieć 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Dyrekcja Generalna Lasów Pań-
stwowych (szczegóły w bieżącym numerze).

Zjazd wybrał też nowe władze krajowe na kadencję 2022-2027. Z całego serca dziękuję za ogromne zaufanie i sze-
rokie poparcie delegatów przy moim ponownym wyborze na stanowisko Przewodniczącego ZLP w RP. 

W pierwszym półroczu tego roku odbyły się też Zjazdy Sprawozdawcze i Wyborcze w Regionach, dalsze odbędą 
się jesienią. Zjazdy podejmują uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego dla całego Związku Statutu. Wciąż budujemy 
jednolity, dobrze zorganizowany i aktywny Związek Leśników Polskich w RP.

Nieustająco działamy, jesteśmy aktywni i silni siłą pomysłów i mądrością członków z już ponad 400 Organizacji 
Zakładowych. Za nami pamiętny jubileusz 100-lecia naszego Związku, z kolei przed nami jubileusz 100-lecia Lasów 
Państwowych i wiele dalszych wyzwań, które niesie nam zmieniający się szybko, otaczający nasz świat. Zachęcam do 
nieustannego budowania środowiska Braci Leśnej, wzajemnej sympa� i i wspierania się,  aktywności i mądrych działań 
dla dobra lasów, polskiej przyrody, wszystkich leśników, naszych rodzin oraz otaczającej nas społeczności.
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Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP 
i nowe władze Związku

Przed nami również Święto Leśnika ustanowione przez Józefa Kubicę Zarządzeniem nr 39 Dyrektora Generalnego 
LP na dzień 12 lipca, będący wspomnieniem naszego patrona Jana Gwalberta. 

Z okazji Święta Leśnika wszystkim ludziom lasu i ich rodzinom życzę wszelkiej pomyślności, a w nadchodzący letni 
czas chwili wytchnienia od ogromu codziennych, odpowiedzialnych zadań dla lasu i ludzi.

Serdecznie pozdrawiam
Darz Bór!

Jarosław Szałata
Przewodniczący ZLP w RP

W dniach 24-25 marca 2022 roku w podwarszawskim 
Sękocinie obradował Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-

-Wyborczy Związku Leśników Polskich w RP. Na Sali ob-
rad spotkało się blisko 140 Delegatów reprezentujących 
400 Organizacji Zakładowych z Lasów Państwowych, 
Parków Narodowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, 
Szkół Leśnych i Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leś-
nej. Poprzedni Zjazd Sprawozdawczy odbył się w mar-
cu 2019 roku. W związku z pandemią nie było bowiem 
możliwe zorganizowanie ogólnopolskiego Zjazdu Dele-
gatów w roku 2020 i 2021.

Obrady Zjazdu poprzedziło zwołane w dniu 23 mar-
ca 2022 r. posiedzenie Rady Krajowej, które było kon-
tynuowane 25 marca. Wszystkie te dni musiały być 
bardzo pracowite, bo obrady były podsumowaniem 
minionej, aktywnej, 5-letniej działalności Związku 
i kadencji władz krajowych oraz wytyczyły kierunki 
działania na kolejny okres. Przewodniczący ZLP w RP 
oraz Przewodniczący KKR przedstawili sprawozdania 
z działalności Związku od ostatniego Zjazdu. Zjazd Kra-
jowy udzielił Radzie Krajowej absolutorium za okres 
sprawozdawczy.

Po wysłuchaniu sprawozdań i ocenie minionej ka-
dencji przyszedł czas wyborów. Podczas obrad wyłonio-
no nowe władze Związku na kadencję 2022-2027.

Decyzją Delegatów Przewodniczącym Związku Leś-
ników Polskich w RP na kolejną, pięcioletnią kaden-

cję został wybrany Jarosław Szałata (Region Zachod-
ni). Przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej zo-
stał wybrany Włodzimierz Wolny (Region Górnośląski), 
a członkami Komisji zostały: Elżbieta Kosierkiewicz 
(Region Szczecinecki), Katarzyna Michaliszyn-Tatul (Re-
gion Zachodni), Sylwia Smereka (Region Wielkopolski) 
oraz Małgorzata Stokwisz (Region Pomorski).

Rada Krajowa wybrała Wiceprzewodniczących ZLP 
w RP w składzie: Jolanta Bochenek (Region Radomski), 
Krzysztof Górski (Region Szczecinecki), Urban Kolman 
(Region Lubelski) i Ireneusz Żelazny (Region Krośnieński).

Pożegnano i podziękowano za aktywną działalność 
odchodzącym ze stanowisk członkom Rady Krajowej. 
Funkcje przestali pełnić: Krzysztof Kucharski (BULi-

Od lewej: Katarzyna Michaliszyn-Tatul, Włodzimierz Wolny, 
Elżbieta Kosierkiewicz, Sylwia Smereka, Małgorzata Stokwisz

Od lewej: Urban Kolman, Ireneusz Żelazny, Jolanta Bochenek, 
Krzysztof Górski, Jarosław Szałata
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GL), Ireneusz Lasak (Region Radomski), Mariusz Rosik 
i Grzegorz Sobotka (Okręg Zielonogórski), Zbigniew Na-
hajowski (Region Dolnośląski).

Powitano i przedstawiono nowych członków Rady 
Krajowej: Grzegorza Krzywonosa (BULiGL), Annę Urba-
niak (Region Radomski), Tomasza Kasperowicza i Jacka 
Pielichowskiego (Okręg Zielonogórski), Grzegorza Cier-
lika (Region Dolnośląski).

Gośćmi Zjazdu byli: Edward Siarka – Pełnomocnik Rzą-
du ds. Leśnictwa i Łowiectwa,  Józef Kubica – p.o. Dyrek-
tor Generalny Lasów Państwowych oraz Maciej Barcik 
i Jacek Zbróg – Biuro Ubezpieczeń Zbiorowych Mentor.

Edward Siarka poruszył między innymi temat Zielonego 
Ładu, unijnych strategii dla leśnictwa, deklarował pomoc 
w rozwiązaniu tak istotnego problemu „kilometrówki” 
oraz postulowanego przez nasz Związek od lat komplek-
sowego rozwiązania problemu mieszkaniowego. Podczas 
dyskusji z Delegatami poruszono w obecności Ministra 
wiele pilnych do rozwiązania problemów pracowniczych.

Józef Kubica – p.o. Dyrektor Generalny Lasów Pań-
stwowych w swoim wystąpieniu dziękował za zaanga-
żowanie Związku Leśników Polskich w RP w sprawy LP 
i rozwiązywanie problemów pracowniczych.

Podczas obrad Zjazdu Dyrektor Generalny odzna-
czył Kordelasem Leśnika Polskiego Krzysztofa Górskie-
go – Wiceprzewodniczącego ZLP w RP i Przewodniczą-
cego Regionu Szczecineckiego.

W asyście Dyrektora zostały wręczone również od-
znaczenia związkowe.

Złotym Znakiem Związku zostali odznaczeni:
1. Bogdan Cybulski (Region Olsztyński),
2. Dariusz Kowalewski (Region Gdański),
3. Marcin Kowalski (Region Szczecinecki),
4. Bogusław Młynarczyk (Region Krakowski),
5. Włodzimierz Wolny (Region Górnośląski).
Złotą Odznaką Związku zostali odznaczeni:
1. Piotr Chrzęszczyk (Region Górnośląski),
2. Grzegorz Cierlik (Region Dolnośląski),
3. Leszek Grzybowski (Region Wielkopolski),
4. Tomasz Karpiński (Region Zachodni),
5. Krzysztof Klażyński (Region Zachodni),
6. Elżbieta Kosierkiewicz (Region Szczecinecki),
7. Ryszard Kowal (Region Pilski),
8. Michał Matłoka (Region Wielkopolski),
9. Edyta Nazarczuk (Region Zachodni),
10. Ireneusz Żelazny (Region Krośnieński),
11. Piotr Żygadło (Region Dolnośląski).
Srebrną Odznaką Związku zostali odznaczeni:
1. Tomasz Jabłoński (IBL),
2. Wojciech Kała (Region Warszawski),
3. Grzegorz Krzywonos (BULiGL),
4. Elwira Krzyżagórska (Region Wielkopolski),
5. Marek Masłowski (Region Białostocki),
6. Katarzyna Michaliszyn-Tatul (Region Zachodni),
7. Mieczysław Rapta (Region Pilski),
8. Sylwia Smereka (Region Wielkopolski),
9. Ireneusz Sokołowski (Region Białostocki),
10. Krystian Wójcik (ZSL w Lesku).

Przedstawiciele, współpracującej z Lasami Państwo-
wymi, firmy Mentor przekazali szczegółowe informacje 
dotyczące programu ubezpieczeń dla leśników oraz 
zmian w opiece medycznej Medicover.

Delegaci podjęli 5 uchwał i 26 wniosków dotyczących 
szeroko pojętej branży leśnej i spraw pracowniczych 
oraz kierunków działania Związku Leśników Polskich 
w RP na najbliższy czas.

Tekst: Lena Kacperczyk, Jarosław Szałata
Foto: Zbigniew Szostak

Od lewej: Urban Kolman, Ireneusz Żelazny, Edward Siarka, 
Jarosław Szałata

Od lewej: Krzysztof Górski, Jarosław Szałata, Józef Kubica
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Uchwały Zjazdu Krajowego ZLP w RP
Uchwała nr 1
Zjazd udziela absolutorium Radzie Krajowej za okres od 

ostatniego zjazdu 22.03.2019 r. do 24.03.2022 r.
Uchwała nr 2
Zjazd Krajowy, wobec braku wcześniejszej możliwości 

podjęcia uchwały w związku ze stanem pandemii, za-
twierdza wcześniejsze działania Regionu Dolnośląskiego 
i wyraża zgodę na połączenie się Związku Zawodowego 
Leśników Nadleśnictwa Międzylesie (Region Dolnośląski) 
ze Związkiem Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Pol-
skiej poprzez przejęcie. Połączenie obu związków zawodo-
wych następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru 
sądowego właściwego dla ZLP w RP.

Uchwała nr 3
Wobec bardzo istotnych zmian w naszym kraju i dra-

stycznego wzrostu cen i usług Zjazd Krajowy składa do 
Rządu RP za pośrednictwem Ministra Klimatu i Środo-
wiska oraz Dyrektora Generalnego LP wniosek o pilną 
zmianę obowiązujących od 2007 roku stawek za kilometr 
dla pojazdów prywatnych wykorzystywanych do celów 
służbowych oraz zmianę zasad używania pojazdów pry-

watnych, uwzględniającą korzystanie z samochodów te-
renowych, ciężarowych, o napędzie hybrydowym i elek-
trycznym.

Uchwała nr 4
Zjazd Krajowy występuje do Ministra Klimatu i Środo-

wiska z wnioskiem o zmianę rozporządzenia z 14 styczna 
2003 roku w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz 
zasad wynagradzania w Służbie Leśnej. Przywołane roz-
porządzenie zostało przygotowane 20 lat temu i wymaga 
wprowadzenia istotnych korekt. Należy je dostosować 
do zmieniających się warunków pracy i płacy, znacznych 
zmian, które objęły nasz kraj i polskie leśnictwo.

Uchwała nr 5
Zjazd Krajowy podtrzymuje wielokrotnie powtarzany 

wniosek o kompleksowe uregulowanie problemu miesz-
kań w Lasach Państwowych i wdrożenie wniosków z Kon-
ferencji Mieszkaniowych w Łagowie i Pogorzelicy. Zwraca-
my się z wnioskiem do Dyrektora Generalnego LP o znie-
sienie ograniczenia do 1000m2 powierzchni działki sprze-
dawanych nieruchomości i pełną realizację Programów 
Gospodarowania Zasobami Lokalowymi w jednostkach LP. 

Wnioski Zjazdu Krajowego ZLP w RP
Wniosek nr 1
Doprowadzenia do umożliwienia sprzedaży lokali o 

wartości nie umorzonej do 300 tys. zł, oraz zwiększe-
nie maksymalnej powierzchni sprzedawanych osad 
do 3000 m2.

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 Państwowych, 
pracownikom Służby Leśnej przysługuje równoważnik 
pieniężny, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, w 
wysokości nie mniejszej niż 600 zł”).

Wniosek nr 3
Doprowadzenie do wdrażania nowych technologii w 

modernizacji osad leśnych ze szczególnym uwzględnie-
niem wykorzystania drewna, w tym na cele grzewcze.

Wniosek nr 4
Powołania zespołu zadaniowego do spraw wypraco-

wania nowego projektu rozporządzenia zmieniającego 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 
2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz 
zasad wynagradzania w służbie leśnej urealniającego 
siatkę płac oraz doprecyzowującego wymagania na po-
szczególne stanowiska w Lasach Państwowych, przede 
wszystkim w nadleśnictwach. Zjazd zobowiązuje Radę 

Krajową do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w 
celu wdrożenia wypracowanego przez zespół projektu.

Wniosek nr 5
Doprowadzenia do realnego zwiększenia kwoty 

stawki awansu.
Wniosek nr 6
Kwoty wyjściowe nagród dla pełnozatrudnionych 

pracowników LP powinny być jednakowe dla wszystkich 
pracowników LP, w tym także dla kierowników jedno-
stek i osób pracujących na stanowiskach kierowniczych.

Wniosek nr 7 
Podjęcia działań zmierzających do zwiększenia wy-

nagrodzenia pracowników administracyjnych szkół re-
sortowych Ministra Środowiska poprzez wypłacanie 
dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, unor-
mowanie zasad przyznawania funduszu premiowego, 
przyznanie nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy 
oraz zwiększenie odprawy emerytalno-rentowej.

Wniosek nr 8
Podjęcia działań na szczeblu krajowym zmierzają-

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

Wniosek nr 9
Doprowadzenia do zmiany w rozporządzeniu Mini-

stra Transportu polegającej na aktualizowaniu stawek 
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za kilometr, uzależniając ich wysokość od wskaźniko-
wych cen towarów i usług podawanych przez GUS.

Wniosek nr 10
Doprowadzenia do zmian zapisów w PUZP, dodając 

do § 18 punkt 1c o treści:
„W przypadku używania pojazdu stanowiącego włas-

ność pracownika dla potrzeb zakładu pracy do wyko-
nywania prac terenowych, pracodawca stosuje współ-
czynnik 1,2 do stawki wyjściowej za jeden kilometr”.

Wniosek nr 11
Podjęcia działań zmierzających do rozszerzenia ka-

talogu pojazdów o samochody typu PICK-UP lub inne 
zarejestrowane jako samochody ciężarowe, oraz sa-
mochody elektryczne do prowadzenia których wyma-
gane jest prawo jazdy kat. B.

Wniosek nr 12
Doprowadzenia do ujednolicenia we wszystkich 

dyrekcjach i nadleśnictwach sposobu wynagradzania 
pracowników pełniących rolę rzeczników, prowadzą-
cych np. strony na FB.

Wniosek nr 13
Wprowadzenie w ramach komfortu pracy oraz po-

szanowania pracowników realnych do wykonania ter-
minów zlecanych przez jednostki nadrzędne zadań.

Wniosek nr 14
Podjęcia działań w kwestii podniesienia roli komisji 

antymobbingowej oraz nadzoru społecznego i praw-
nego nad dalszym przebiegiem sformułowanych przez 
nią wniosków.

Wniosek nr 15
Doprowadzenie do zwiększenia planowanych środ-

ków na podwyższanie kwalifikacji zawodowych w jed-
nostkach organizacyjnych LP.

Wniosek nr 16
Doprowadzenia do zapisu w PUZP o przyznaniu pra-

wa do refundacji okularów korekcyjnych do pracy na 
wszystkich stanowiskach pracy związanych z obsługą 
urządzeń elektronicznych, niezależnie od czasu eks-
pozycji.

Wniosek nr 17
Doprowadzenia do zmiany i uaktualnienia rozpo-

rządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 
grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory 
ekranowe, celem aktualizacji definicji monitorów 
ekranowych i rozszerzenia o przenośne urządzenia 
elektroniczne typu tablet, smartfon itp.

Wniosek nr 18
Podjęcie działań zmierzających do wynegocjowania 

z firmą Medicover pakietu MEDISPORT.
Wniosek nr 19
Podjęcia działań zmierzających do zwiększenia ilo-

ści przysługujących punktów sortów mundurowych 
dla pracowników poza Służbą Leśną oraz umożliwie-
nia pobierania sortów munduru codziennego.

Wniosek nr 20
Doprowadzenia do urealnienia zasad wynagradza-

nia dla leśniczych za utrzymanie kancelarii.
Wniosek nr 21
Podjęcia działań na szczeblu krajowym zmierzają-

cych 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 22
Doprowadzenia do jednolitego we wszystkich jed-

nostkach uregulowania sposobu delegowania pra-
cowników.

Wniosek nr 23
Podjęcia działań na szczeblu krajowym zmierzają-

cych do przekazywania środków finansowych z zysku 
za rok poprzedni na ZFŚS.

Wniosek nr 24
Podjęcia działań na szczeblu krajowym zmierza-

jących do rozszerzenia Funduszu Leśnego o Zespoły 
Składnic Lasów Państwowych.

Wniosek nr 25
Doprowadzenia do zwolnienia z opłat za wstęp na 

teren parków narodowych pracowników Lasów Pań-
stwowych.

Wniosek nr 26
Doprowadzenia do zawarcia porozumienia z krajo-

wym koncernem naftowym (PKN Orlen) dotyczącego 
zniżek na zakup paliwa dla pracowników Lasów Pań-
stwowych, szkół leśnych i Parków Narodowych.
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Odpowiedzi na Uchwały i Wnioski Zjazdowe
Odpowiedzi na Uchwały i Wnioski Zjazdowe do tej pory udzieliło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo 

Rodziny i Polityki Społecznej oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

Minister Klimatu i Środowiska

DLŁ-WGL.0335.15.2022.AJ
2069922.7711815.6166335

Pan
Jarosław Szałata 
Przewodniczący 
Związku Leśników Polskich w RP

Szanowny Panie Przewodniczący,
w odpowiedzi na pismo z dnia 25 kwietnia 2022 r. z prośbą o ustosunkowanie się do uchwał i wniosków przy-

jętych podczas Krajowego  Zjazdu  Sprawozdawczo-Wyborczego  Związku  Leśników  Polskich w Rzeczpospolitej 
Polskiej w dniach 23-25 marca 2022 r. oraz na pismo z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwro-
tu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,  motocykli  i  motorowerów  niebędących  
własnością  pracodawcy  (Dz.  U.  poz.  271,   z późn. zm.), uprzejmie informuję, jak niżej.

Temat zwiększenia stawki za kilometr za użytkowanie pojazdów prywatnych do celów służbowych jest mi  do-
brze  znany.  Pismem  z  dnia  17  listopada  2021  r.  wystąpiłem  do  Ministra  Infrastruktury  w tej sprawie. Z uzy-
skanej odpowiedzi wynika, że resort infrastruktury warunkuje podjęcie prac nad przedmiotowym rozporządze-
niem od stanowiska Ministra Finansów. W związku z tym, w marcu br. wystąpiłem również do Ministra Finansów 
w tej kwestii. Obecnie ponownie wystąpiłem do Ministra Infrastruktury z prośbą o informację w przedmiotowej 
sprawie i oczekuję na odpowiedź.

W kwestii zmiany rozporządzenia z dnia 14 stycznie 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz  zasad  
wynagradzania  w  Służbie  Leśnej  (Dz.  U.  poz.  123)  informuję,  że  Minister  Klimatu i Środowiska prowadzi 
ustawowy nadzór nad Lasami Państwowymi, stąd powyższą kwestię należy skonsultować z Dyrektorem General-
nym Lasów Państwowych. Aktualnie ministerstwo zwróciło się do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z prośbą o stanowisko w tej sprawie.

Zasady wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w szkołach prowadzonych przez organy ad-
ministracji  rządowej,  a  więc  także  w  szkołach  prowadzonych  przez  Ministra  Klimatu  i Środowiska, regulują 
przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wy-
nagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych   z pracą dla pracowników niebędących nauczy-
cielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej 
oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1559, z późn. zm.). W dniu 24 maja 
2022 r. weszła w życie nowelizacja tego rozporządzenia, obejmująca wysokość miesięcznych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego pracowników. Na wniosek Ministra Klimatu i Środowiska zasadniczej zmianie uległa tabela 
minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia w poszczególnych grupach zaszeregowania dla pracowników  szkół,  
które  Minister  prowadzi.  Minimalne  stawki  wynagrodzenia  zasadniczego w   szkołach leśnych  Ministra Klima-
tu   i   Środowiska   wzrosły   od   66,66%   do   85,71%, tj. w granica kwot 2600 zł –3300 zł (było 1400 zł - 1980 zł), 
maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego w tych szkołach wzrosły od 15,76% do 19,60%, tj. w granicach 
kwot 3010 zł - 6100 zł (było  2600  zł  -  5100  zł).  Zmiany  rozporządzenia  dotyczące  wypłacania  dodatku  za  pra-
cę w godzinach nadliczbowych, zasad przyznawania funduszu premiowego, przyznawania nagrody jubileuszowej 
po 45 latach pracy oraz zwiększenia odprawy emerytalno-rentowej wymagałyby wspólnego wniosku wszystkich 
ministrów, którzy prowadzą szkoły i placówki oświatowe oraz nadzorują Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 
Centrum Edukacji Artystycznej i Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej. Podczas prac nad obecną nowelizacją żaden 

Warszawa, dnia 07-06-2022 r.
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z ministrów współodpowiedzialnych z Ministrem Klimatu i Środowiska za kształt rozporządzenia nie zgłosił wnio-
sku o zmiany obejmujące wskazany powyżej zakres spraw.

Zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a więc także nauczycie-
li zatrudnionych w szkołach leśnych prowadzonych przez Ministra Klimatu i Środowiska, regulują przepisy ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz.1762) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.). Nie ma możliwości prawnej wyłączenia spod 
tych przepisów  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  leśnych  prowadzonych  przez  Ministra  Klimatu i Środowi-
ska. Należy jednak zaznaczyć, że każdego roku wynagrodzenia nauczycieli sukcesywnie wzrastają. Obecnie w par-
lamencie procedowana jest nowelizacja ustawy – Karta Nauczyciela, która przewiduje dodanie w ustawie art. 93a, 
zgodnie z którym w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia    31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli 
zwiększa się o 4,4%. Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w związku z tą zmianą nastąpi nie później niż do dnia 
30 czerwca 2022 r., z wyrównaniem od dnia 1 maja 2022 r. Jednocześnie w Ministerstwie Edukacji i Nauki trwają 
prace nad zmianą wskazanego powyżej rozporządzenia, ustalającą nowe minimalne stawki wynagrodzenia zasad-
niczego nauczycieli. Nowe stawki umożliwią wskazany w nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela wzrost średniego 
wynagrodzenia nauczycieli o 4,4%, przy czym w zależności od poziomu zaszeregowania płacowego i stopnia awan-
su zawodowego wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego wyniesie od 4,4% do 19,5%. Wszystkie 
te zmiany obejmą także nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Ministra Klimatu i Środowiska.

W odniesieniu do zwolnienia z opłat za wstęp na teren parków narodowych pracowników Lasów Państwowych 
– w chwili obecnej nie ma możliwości dokonania wnioskowanego zwolnienia. Obecne przepisy ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916) zawierają regulacje odnoszące się do zwolnienia 
z opłaty za wstęp do parku narodowego, przy czym żadna grupa zawodowa nie jest zwolniona z opłat.

Jednocześnie warto wskazać, że w chwili obecnej procedowana jest ustawa o parkach narodowych, gdzie 
wprowadzono przepisy zmieniające zasady udostępniania parków narodowych. Za udostępnianie obszaru par-
ku, w celach turystycznych i rekreacyjnych oraz za udostępnianie obiektów PPN w tych celach będą pobierane 
opłaty. Przez opłatę za udostępnianie obszaru parku narodowego rozumie się opłatę za wstęp na obszar parku 
narodowego. W projekcie wskazano organ właściwy do określenia wysokości tych opłat oraz katalog osób korzy-
stających ze zwolnienia z opłat, bądź z ulgi w wysokości opłaty. Wprost określono konieczność posiadania dowodu 
uiszczenia opłaty w czasie przebywania na obszarze parku narodowego,  którym  jest  bilet  wstępu  oraz  doku-
ment  uprawniający  do  ulgi.  W odróżnieniu od obowiązujących przepisów przyjęto założenie, że opłaty za wstęp 
do parków narodowych będą obowiązywały we wszystkich parkach. Park narodowy będzie mógł pobierać także 
inne  opłaty  za  udostępnianie  swojego  obszaru  m.in. w  celach  filmowania  i  fotografowania, w szczególności 
w celach komercyjnych. Opłaty te będą ustalane przez dyrektora parku narodowego. Ponadto warto podkreślić, 
że w projekcie ww. ustawy przewidziano zwolnienie z opłaty pracowników Służby Parku Narodowego oraz osób 
wykonujących czynności służbowe, w tym pracowników Polskich Parków Narodowych, pracowników służb urzędu 
obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska, pracowników Polskich Parków Narodowych, Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, a także osób wykonujących 
prace geodezyjne i kartograficzne na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyj-
ne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990). Ponadto zwolnieni będą wykonujący czynności służbowe pracow-
nicy podmiotu wykonującego zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, które położone są 
w granicach parku narodowego oraz osoby wykonujące prace na podstawie umowy zawartej z tym podmiotem, 
jak również funkcjonariusze Straży Granicznej  chroniący  granicę  państwową,  funkcjonariusze   innych   organów   
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny wykonujący czynności służbowe niezwiązane z prowa-
dzeniem akcji ratowniczej lub działaniami związanymi z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Nie przewiduje się jednak zwolnienia leśników z konieczności wnoszenia opłat. Podkreślenia wymaga, że opłaty 
za udostępnianie parku przeznaczone są w całości na potrzeby parku, w tym na utrzymanie infrastruktury tech-
nicznej służącej udostępnianiu parków narodowych.

Z poważaniem

Edward Siarka Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Biuro Ministra w/m
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DPP-IV.611.13.2022.BS Warszawa, dnia /elektroniczny znacznik czasu/

Pan
Jarosław Szałata
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

Dotyczy: nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. poz. 973)

Szanowny Panie Przewodniczący,
W odpowiedzi na pismo z dnia 25 kwietnia 2022 r., dotyczące nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 
(Dz. U. poz. 973),  uprzejmie informuję, że Ministerstwo dostrzega pilną potrzebę zmiany przepisów ww. rozporządzenia 
w związku z postępem technicznym w dziedzinie cyfryzacji. Należy jednak pamiętać, że przepisy te stanowią wdrożenie 
do prawa polskiego dyrektywy Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe. W związku z tym 
nowelizacja rozporządzenia jest uzależniona od zmiany dyrektywy.

Prace nad nowelizacją przepisów europejskich zostały już podjęte, gdyż zarówno państwa członkowskie, jak i Komisja 
Europejska, dostrzegają problem nieprzystawalności dyrektywy do aktualnego stanu techniki. Zakończenie prac – 
planowane pierwotnie na początek roku 2021 – uległo opóźnieniu z uwagi na konieczność przeprowadzenia pogłębionych 
analiz. Zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej COM(2021) 323 ustanawiającym nowe Ramy Strategiczne UE 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021 – 2027, zakończenie prac planowane jest obecnie w 2023 roku. 
Przedstawiciele Polski uczestniczą w pracach koncepcyjnych nad przygotowaniem tej nowelizacji.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia uprzejmie informuję, że prace legislacyjne nad zmianą rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zostaną podjęte niezwłocznie po 
dokonaniu zmian w dyrektywie 90/270/EWG. 

Z wyrazami szacunku
Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Marlena Maląg
/-podpis elektroniczny-/

Sprawę prowadzi: Barbara Stasiak
E-mail: barbara.stasiak@mrips.gov.pl
Telefon: 538117349

Zn. spr.: GK.074.1.18.2022  Warszawa, 6 czerwca 2022r.
Sz. P.
Jarosław Szałata 
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w RP

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.04.2022r. znak spr.: ZLP-01.28.2022  w sprawie uchwał i wniosków przyjętych pod-
czas Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 
23-25 marca 2022r.  uprzejmie informuję, jak niżej:

Uchwała 3
Wobec bardzo istotnych zmian w naszym kraju i drastycznego wzrostu cen i usług Zjazd Krajowy składa do Rządu RP 

za pośrednictwem Ministra Klimatu i Środowiska oraz Dyrektora Generalnego LP wniosek o pilną zmianę obowiązują-
cych od 2007 roku stawek za kilometr dla pojazdów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych oraz zmianę 
zasad używania pojazdów prywatnych, uwzględniającą korzystanie z samochodów terenowych, ciężarowych,o napędzie 
hybrydowym i elektrycznym.

W odniesieniu do pierwszej części uchwały dotyczącej stawek za kilometr dla pojazdów prywatnych wykorzystywanych 
do celów służbowych uprzejmie informuję, że pismem  z 29.04.2022 r. zn. spr.: ES.4001.9.2022 - Dyrekcja Generalna Lasów 
Państwowych przekazała do jednostek organizacyjnych LP Zarządzenie nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
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z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego świadczenia w ramach zwrotu kosztów używania do celów 
służbowych samochodów i innych pojazdów niebędących własnością pracodawcy, ponad stawki uregulowane Rozporzą-
dzeniem 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 pra-
codawcy (Dz.U. 2002 nr 27 poz. 271 z późn. zm.).zn.spr.: ES.4001.9.2022. Zarządzenie określa dodatkowe świadczenie w ra-
mach zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów i innych pojazdów niebędących własnością pracodawcy 
ponad stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu w jazdach lokalnych uregulowaną Rozporządzeniem w wysokości:

1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,2272 zł
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,3642 zł
2) dla motocykla - 0,1003 zł
3) dla motoroweru - 0,0602 zł
Dodatkowego świadczenia do wynagrodzenia wskazanego powyżej nie stosujemy w przypadku należności przysługu-

jących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
W odniesieniu do drugiej części uchwały  dotyczącej zmiany zasad używania pojazdów prywatnych, uwzględ-

niającą korzystanie z samochodów terenowych, ciężarowych, o napędzie hybrydowym i elektrycznym uprzejmie 
wyjaśniam, że temat wielokrotnie był wyjaśniany. Ustawodawca przewidział zamknięty katalog pojazdów pry-
watnych służących do celów służbowych są to: samochody osobowe, motocykle i motorowery – w tym przy-
padku możemy rozliczać samochody osobowe terenowe z napędem 4x4 (terenowe), samochody osobowe  
z napędem hybrydowym. W chwili obecnej ustawodawca nie określił zasad rozliczania jazd lokalnych prywatnym samo-
chodem elektrycznym. 

Nie jest możliwe rozliczanie jazd lokalnych prywatnymi samochodami ciężarowymi (np. typu pick-up, z napędem 4x4 
terenowymi). Samochód terenowy – zgodnie z homologacją może być to samochód osobowy z napędem 4x4 rejestrowany 
jako osobowy, samochodem terenowym może też być samochód ciężarowy z napędem 4x4 rejestrowany jako ciężarowy.

Używanie samochodu ciężarowego ustawodawca określił w odrębnych przepisach jako bezpośrednio związane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, a leśniczy, podleśniczy jej nie prowadzi. Wobec powyższego pracownik Lasów 
Państwowych może używać w celach służbowych do jazd lokalnych prywatnego samochodu osobowego, samochodu 
terenowego  z napędem 4x4 zarejestrowanego jako samochód osobowy, motocykla i motoroweru.

Uchwała 5
Zjazd Krajowy podtrzymuje wielokrotnie powtarzany wniosek o kompleksowe uregulowanie problemu mieszkań w La-

sach Państwowych i wdrożenie wniosków z Konferencji Mieszkaniowych w Łagowie i Pogorzelicy. Zwracamy się z wnio-
skiem do Dyrektora Generalnego LP o zniesienie ograniczenia do 1000 m2 powierzchni działki sprzedawanych nierucho-
mości i pełną realizację Programów Gospodarowania Zasobami Lokalowymi w jednostkach LP

oraz

Wniosek 1
Doprowadzenia do umożliwienia sprzedaży lokali o wartości nieumorzonej do 300 tys. zł, oraz zwiększenie maksymal-

nej powierzchni sprzedawanych osad do 3000 m2.
Zarządzeniem nr 51 z dnia 25 maja 2022 r. (znak ES.160.6.2022) został powołany zespól zadaniowy do komisyjnej 

oceny zasadności sprzedaży pozostających w zarządzie PGL LP nieruchomości  zabudowanych budynkami mieszkalny-
mi i samodzielnych lokali mieszkalnych oraz gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatnych Lasom 
Państwowym. Zadaniem komisji będzie ocena wniosków o sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych wpływających do 
DGLP. Dotyczyć to będzie również wniosków dla nieruchomości przekraczających ustalone wartości nieumorzone oraz 
powierzchnię działki. Ocena ta będzie podstawą do zatwierdzenia lub odrzucenia wykazów mieszkań do sprzedaży. Spot-
kanie ze wszystkimi organizacjami związkowymi działającymi w PGL LP w tej sprawie odbyło się w dniu  19 maja 2022 r. 
w siedzibie DGLP.

Wniosek 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 Państwowych, pracownikom Służby Leś-
nej przysługuje równoważnik pieniężny, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, w wysokości nie mniejszej niż 600 zł”).

Nie ma żadnej podstawy do zmiany zapisu paragrafu 21 pkt 8 PUZP. Zapis ten mówi o minimalnej kwo-
cie równoważnika za brak mieszkania w wysokości 250 zł. Nie powoduje to zablokowania możliwości podnie-
sienia wysokości równoważnika w zależności od lokalnych warunków. Równoważnik ma stanowić częściowy 
(a nie całkowity) zwrot kosztów ponoszonych na mieszkanie i powinien być uzależniony od lokalnych warun-
ków w miejscu wykonywania pracy. Przy ustalaniu wysokości równoważnika należy się kierować warunkami  
i cenami w miejscu wykonywania pracy, a nie w miejscu zamieszkania pracownika.

Wniosek 3
Doprowadzenie do wdrażania nowych technologii w modernizacji osad leśnych ze szczególnym uwzględnieniem wy-

korzystania drewna, w tym na cele grzewcze.
Podczas przebudowy oraz budowy osad i budynków biurowych są stosowane nowe technologie, również te wyko-

rzystujące drewno jako materiał podstawowy lub wykończeniowy. Stosowanie konkretnych technologii jest uzależnione 
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od zasadności ekonomicznej ich zastosowania oraz od obowiązujących przepisów w chwili realizacji inwestycji. Również  
w zakresie ogrzewania wykorzystywane są technologie aktualnie dopuszczone do stosowania, wg obowiązujących prze-
pisów w chwili realizacji inwestycji. Należy zauważyć, że w przypadku osad mieszkalnych zastosowanie konkretnego 
rozwiązania jest wybierane na podstawie oceny ekonomicznej oraz możliwości ich zastosowania ze względu na lokalne 
uwarunkowania. Nie są brane pod uwagę subiektywne preferencje i opinie aktualnego użytkownika osady.

Wniosek 4
Powołania zespołu zadaniowego do spraw wypracowania nowego projektu rozporządzenia zmieniającego Rozporzą-

dzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania 
w Służbie Leśnej urealniającego siatkę płac oraz doprecyzowującego wymagania na poszczególne stanowiska w Lasach 
Państwowych, przede wszystkim w nadleśnictwach. Zjazd zobowiązuje Radę Krajową do podjęcia wszelkich niezbędnych 
kroków w celu wdrożenia wypracowanego przez zespół projektu.

Podczas spotkania z centralami związków zawodowych, które odbyło się w dniu 6.04.2022r. zwróciłem się do strony 
społecznej o przesłanie propozycji zmian do ww. rozporządzenia, które zostaną przekazane do Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska. Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach szczegółowe zasady wynagradzania Służby Leśnej określa, 
w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw środowiska.  

Wniosek 5
Doprowadzenie do realnego zwiększenia kwoty stawki awansu
Kwota stawki awansu jest jedną ze stałych pozycji kosztów, które rosnąc rok do roku w istotny sposób wpływają 

na finanse Lasów Państwowych. Stąd też dyskusja o ewentualnym realnym zwiększeniu kwoty stawki awansu powin-
na mieć miejsce w powiązaniu z negocjacjami ws. wzrostu stawki wyjściowej oraz wartości nagród w danym roku. 
Umożliwi to kompleksową ocenę konsekwencji ekonomicznych ewentualnego wzrostu ww. parametrów związanych  
z wynagrodzeniami.

Wniosek 6
Kwoty wyjściowe nagród dla pełnozatrudnionych pracowników LP powinny być jednakowe dla wszystkich pracowni-

ków LP, w tym także dla kierowników jednostek i osób pracujących na stanowiskach kierowniczych
Nagrody pieniężne stanowią bez wątpienia istotny instrument w motywowaniu pracowników Lasów Państwowych. 

Zgodnie z wytycznymi Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nagrody przyznawane kierownikom jednostek or-
ganizacyjnych LP tj. dyrektorom regionalnych dyrekcji LP, nadleśniczym oraz kierownikom innych jednostek organi-
zacyjnych Lasów Państwowych, nie obciążają limitu nagród przeznaczonych  dla pracowników, w związku z tym nie 
uwzględnia się ich do naliczenia puli środków na nagrody. Z naliczania puli na nagrody wyłącza się również następujące 
stanowiska w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych: z-ców dyrektora rdLP, głównego księgowego, naczelników  
i kierowników komórek organizacyjnych. Należy podnieść, że zakres i poziom   odpowiedzialności na stanowisku kie-
rowniczym, w szczególności kierownika jednostki jest niewspółmierny do osoby zatrudnionej na niższym stanowisku, 
w związku z powyższym dążenie do zrównania wysokości nagród na wszystkich stanowiskach PGL LP nie znajduje uza-
sadnienia, w szczególności spowodowałoby pozbawienie nagród charakteru motywacyjnego i uznaniowego. 

Wniosek 9
Doprowadzenia do zmiany w rozporządzeniu Ministra Transportu polegającej na aktualizowaniu stawek za kilometr, 

uzależniając ich wysokość od wskaźnikowych cen towarów i usług podawanych przez GUS.
W piśmie z dnia 19.01.2022 r. zn. spr.: ES.4001.9.2021 skierowanym do Pana Edwarda Siarki Sekretarza Stanu w Mini-

sterstwie Klimatu i Środowiska, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych mając na uwadze treść petycji Organizacji Związ-
kowych działających  w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ws. podjęcia 
pilnych i konkretnych działań nad ustaleniem nowych zasad i stawek za 1 km zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
pojazdów prywatnych, wykorzystywanych do celów służbowych niebędących własnością pracodawcy, jak również zapisy art. 
46a. Ustawy o lasach (Dz. U. z 2021 poz. 1275) z których wynika, iż: „Pracownikom Służby Leśnej, w tym również strażnikom 
leśnym, używającym własnych pojazdów, do celów służbowych,  w jazdach lokalnych, może być przyznane prawo do zwrotu 
kosztów związanych  z używaniem tych pojazdów – do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego lub do wysokości nie-
przekraczającej stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych  w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego 
ministra, jeżeli przebieg pojazdu,  z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojaz-
du prowadzonej przez pracownika.”, przy uwzględnieniu zakresu i charakteru wykonywanych obowiązków służbowych pra-
cowników Służby Leśnej, wyraził zdecydowane poparcie dla pilnej zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 
marca 2002 r. dotyczącego 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 ze zm.),

Dodatkowo w treści pisma zwrócił uwagę na koszty zakupu i użytkowania przez pracowników PGL LP pojazdów pry-
watnych, nie będących własnością pracodawcy, do realizacji zleconych  i niezbędnych zadań służbowych, ponoszone są 
przez pracowników PGL LP, tym samym znacznie uszczuplając ich budżety domowe. 

Wniosek 10
Doprowadzenia do zmian zapisów w PUZP, dodając do § 18 punkt 1c o treści: „W przypadku używania pojazdu stano-

wiącego własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy do wykonywania prac terenowych, pracodawca stosuje współ-
czynnik 1,2 do stawki wyjściowej za jeden kilometr”.
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Jazda terenowa – w chwili obecnej brakuje definicji pojęcia jazda terenowa (temat był wielokrotnie wyjaśniany na 
spotkaniach z Organizacjami Związkowymi) W piśmie z 2011 r. zn. DP-0231-355/40406/11/KP 2011 Główny Konserwator 
Przyrody odniósł się do propozycji zapisu w § 2 ust.2 w projekcie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 mar-
ca 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.), „Dla pojazdów używanych w służbie leśnej oraz służbie parków narodowych poza drogami twardymi stawki kwot, 
o których mowa w ust.1, podwyższa się stosując mnożnik 1,2”.

Powyższy zapis budzi wątpliwości w odniesieniu do możliwości weryfikacji, jaka część przebiegu pojazdu odbywana 
jest po nawierzchni twardej, a jaka po gruntowej. W praktyce jest to niemożliwe do zrealizowania i w sposób oczywisty 
oraz bezsprzeczny ogranicza wykonywanie kontroli wynikającej z art. 34 ustawy o lasach.

Wniosek 11
Podjęcia działań zmierzających do rozszerzenia katalogu pojazdów o samochody typu PICK-UP lub inne zarejestrowa-

ne jako samochody ciężarowe oraz samochody elektryczne, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. B.
Rodzaj posiadanych uprawnień do prowadzenia pojazdów silnikowych jest kwestią odrębną w stosunku do rodzaju 

(homologacji) pojazdu prywatnego wykorzystywanego do celów służbowych.
Odp. Uchwała 3 cz. 2: „...ustawodawca przewidział zamknięty katalog pojazdów prywatnych służących do celów służ-

bowych są to: samochody osobowe, motocykle i motorowery – w tym przypadku możemy rozliczać samochody osobo-
we terenowe z napędem 4x4 (terenowe), samochody osobowe z napędem hybrydowym. W chwili obecnej ustawodaw-
ca nie określił zasad rozliczania jazd lokalnych prywatnym samochodem elektrycznym”.

Nie możemy rozliczać jazd lokalnych prywatnymi samochodami ciężarowymi (np. typu pick-up, z napędem 4x4 tere-
nowymi). 

Używanie samochodu ciężarowego ustawodawca określił w odrębnych przepisach jako bezpośrednio związane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, a leśniczy, podleśniczy jej nie prowadzi. Wobec powyższego pracownik Lasów 
Państwowych może używać w celach służbowych do jazd lokalnych prywatnego samochodu osobowego, samochodu 
terenowego z napędem 4x4 zarejestrowanego jako samochód osobowy, motocykla i motoroweru.

Obecnie nie są prowadzone działania w kierunku zmian przedmiotowych zapisów, które powinny znaleźć swoje od-
zwierciedlenie w Rozporządzeniu 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 motoro-
werów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

Wniosek 12
Doprowadzenia do ujednolicenia we wszystkich dyrekcjach i nadleśnictwach sposobu wynagradzania pracowników 

pełniących rolę rzeczników, prowadzących np. strony na FB.
Wysokość wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w PGL LP  jest ustalane przez jego pracodawcę, (tj. daną jed-

nostkę organizacyjną Lasów Państwowych, w której jest zatrudniony), na podstawie PUZP lub/i rozporządzenia Ministra 
Środowiska  dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych i zasad wynagradzania w Służbie Leśnej.  
W wykazie stanowisk (PUZP i rozporządzenie) nie występuje stanowisko „rzecznik prasowy”, a osoba pełniąca funkcję 
rzecznika prasowego zatrudniona jest na stanowisku zgodnie  z tabelą stanowisk, o której mowa w § 26 PUZP lub załącz-
niku nr 2 do ww. rozporządzenia,   z zakresem zadań ustalonym przez pracodawcę. Mając na uwadze powyższe, decyzja 
odnośnie wysokości wynagrodzenia pracownika należy do wyłącznej kompetencji pracodawcy. 

Wniosek 13 
Wprowadzenie w ramach komfortu pracy oraz poszanowania pracowników realnych do wykonania terminów zleca-

nych przez jednostki nadrzędne zadań. 
Wniosek wymaga doprecyzowania o konkretne zadania, które były/są zlecane przez jednostki nadrzędne w terminach 

trudnych do zrealizowania. Niezależnie od powyższego pragnę nadmienić, że w sytuacji udzielania odpowiedzi na pyta-
nia zadawanie w trybie, np.: ustawy  o dostępie do informacji publicznej, interpelacji poselskich itp. obligatoryjne jest 
zachowanie  terminu na udzielenie odpowiedzi, co wynika wprost w przepisów prawa.  Zdarzają się  przypadki, gdy wy-
magane jest pozyskanie znacznej ilości danych w krótkim terminie, jednakże w takich sytuacjach „narzucenie” przez jed-
nostkę nadrzędna krótkiego terminu na realizację zadań wynika z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od tej jednostki. 

Wniosek 14
Podjęcie działań w kwestii podniesienia roli komisji antymobbingowej oraz nadzoru społecznego i prawnego nad dal-

szym przebiegiem sformułowanych przez nią wniosków.

Zarządzenie nr 37 DGLP z dnia 1 czerwca 2021r. zmieniające Zarządzenie nr 16 DGLP z dnia 23 lutego 2015r. w spra-
wie wewnętrznej procedury antymobbingowej  wzmocniło udział strony społecznej w komisjach antymobbingowych 
powoływanych w PGL LP. Pragnę nadmienić, że polityka antymobbingowa pracodawcy – sposób jej prowadzenia, forma 
i zakres działań nie zostały wprost przez ustawodawcę wskazane. Oznacza to, że przede wszystkim polityka antymobbin-
gowa musi opierać się na dozwolonej metodzie przeciwdziałania, natomiast może,

m.in. zakładać powołanie komisji antymobbingowej, uwzględniać role, np. partnerów społecznych, objąć działania 
informacyjne, jak również diagnozę sytuacji w zakładzie pracy. Pragnę również nadmienić, że pracodawca ani powołana 
przez niego komisja antymobbingowa nie orzeka o zaistnieniu mobbingu, a jedynie o zasadności skargi. Jedynie sąd pra-
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cy jest uprawniony do orzekania o mobbingu. 

Wniosek 15
Doprowadzenie do zwiększenia planowanych środków na podwyższanie kwalifikacji zawodowych w jednostkach or-

ganizacyjnych LP.
W planach finansowo-gospodarczych jednostek organizacyjnych LP są rezerwowane środki finansowe na podnosze-

nie  kwalifikacji zawodowych pracowników zarówno na szczeblu centralnym (na poziomie DGLP, finansowane ze środków 
funduszu leśnego, np. Akademia Leśniczego, czy inne szkolenia specjalistyczne koordynowane przez ORW LP w Bedoniu), 
regionalnym jak i na poziomie nadleśnictw. Oprócz specjalistycznych szkoleń, pracownicy mogą również dokształcać się/
uzupełniać wykształcenie np. na uczelniach wyższych. Wartość środków na ww. cele zależy przede wszystkim od potrzeb 
pracowników (weryfikowanych przez kierowników jednostek) oraz możliwości finansowych.

Wniosek 16
Doprowadzenie do zapisu w PUZP o przyznaniu prawa do refundacji okularów korekcyjnych do pracy na wszystkich 

stanowiskach pracy związnych z obsługą urządzeń elektronicznych, niezależnie od czasu ekspozycji
Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej. Oprócz wstęp-

nych badań lekarskich, kontrolnych i okresowych pracodawca musi także zapewnić pracownikom okulary korygujące 
wzrok, jeżeli konieczność ich stosowania jest wskazana w zaświadczeniu lekarskim sporządzonym przez lekarza me-
dycyny pracy. Oznacza to, że dofinansowanie okularów pracownikowi to obowiązek pracodawcy. Należy pamiętać, że 
obowiązek zapewnienia okularów korygujących dotyczy wyłącznie pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z mo-
nitora przez minimum połowę dobowego wymiaru pracy, czyli co najmniej cztery godziny dziennie. Ważne jest to, aby 
w skierowaniu na badania lekarskie z medycyny pracy znajdowała się informacja, że pracownik spędza w pracy przed 
ekranem minimum cztery godziny dziennie. Jeśli chodzi o inne urządzenia elektroniczne to nie można w ogóle brać ich 
pod uwagę, rozpatrując rozporządzenie w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Użytko-
wanie ich bowiem nie odpowiada ani wymaganiom stanowiska pracy, ani jego wyposażenia. 

Wpisanie do PUZP prawa do refundacji okularów korekcyjnych do pracy na wszystkich stanowiskach pracy związanych 
z obsługą urządzeń elektronicznych niezależnie od stanowiska pracy spowoduje, że osoby korzystające z refundacji na 
podstawie PUZP będą miały zaliczone to do przychodu. Dofinansowanie do okularów zakupionych na podstawie PUZP 
w takiej sytuacji będzie podlegać opodatkowaniu. Potwierdzają to interpretacje organów podatkowych, m.in. Naczel-
nika Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z 7 września 2005 r., sygn. II US.PB-I-415/40a/05: „(...) uwzględniając 
unormowania art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, iż przychód 
uzyskany przez pracownika w związku ze zwrotem kosztów zakupu okularów jest wolny od podatku dochodowego, jeżeli 
wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stoso-
wania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego (...)”.

Wniosek 17
Doprowadzenie do zmiany i uaktualnienia rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, celem aktualizacji de-
finicji monitorów ekranowych i rozszerzenia o przenosne urządzenia lektroniczne typu tablet, smartfon itp. 

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w swoich kompetencjach nie ma takiej możliwości, ale zwrócimy się do Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej celem przedstawienia wskazanego problemu.

Wniosek 19
Podjęcia działań zmierzających do zwiększenia ilości przysługujących punktów sortów mundurowych dla pracowników 

poza Służbą Leśną oraz umożliwienia pobierania sortów munduru codziennego. 
Intencją umożliwienia pobierania sortów mundurowych pracownikom poza Służbą Leśną (na stanowiskach nierobot-

niczych oraz kierowcom), wprowadzonego na mocy Zarządzenia nr 50 DG LP z dnia 18 grudnia 2017r. było umunduro-
wanie w sorty wyjściowe pracowników, którzy z racji wykonywanych obowiązków powinni być identyfikowani z firmą 
i godnie ją reprezentować np. w czasie różnego rodzaju spotkań i uroczystości. 

W PUZP w § 17b znalazł się zapis, wskazujący na limit 40 punktów, zaś we wspomnianym Zarządzeniu nr 50 DG LP 
oraz kolejnych zarządzeniach regulujących kwestię umundurowania doprecyzowano, że punkty dotyczą tylko sortów 
munduru wyjściowego. Zważywszy jednak dotychczasowe doświadczenia, różny charakter obowiązków służbowych wy-
konywanych przez uprawnionych pracowników (niekoniecznie wymagający munduru wyjściowego) oraz wprowadzone 
zmiany we wzorcu umundurowania, Dyrektor Generalny LP jest skłonny przychylić się do wniosku i przy najbliższej zmia-
nie zarządzenia „mundurowego”, rozszerzyć uprawnienie również na sorty munduru codziennego. 

W odniesieniu jednakże do zwiększenia limitu punktów ponad 40 obecnie przysługujących, biorąc pod uwagę moż-
liwość wykorzystywania punktów zarówno z wyprzedzeniem jak i wstecz w okresie 3 lat, jak również fakt, że równo-
legle pracownicy otrzymują również sorty BHP a znaczna część sortów munduru codziennego Wzorca 2017, zgodnie 
z obowiązującym Zarządzeniem  nr 7 DG LP w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika dla 
pracowników Lasów Państwowych, będzie jednocześnie pełniła rolę odzieży ochronnej lub roboczej wydawanej zgodnie 
z zapisami Kodeksu Pracy, wniosek wydaje się nie mieć wystarczającego uzasadnienia.  

Wniosek 20
Doprowadzenie do urealnienia zasad wynagradzania dla leśniczych za utrzymanie kancelarii.
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Uprzejmie informuję, że z użytkownikami kancelarii zawierane są indywidulne umowy na sprzątanie i ogrzewanie. 
Umowy te są zawierane i rozliczane zgodnie z podpisanymi przez obie strony warunkami. W przypadkach, gdy użyt-
kownik kancelarii (leśniczy) nie zgadza się na podpisanie takiej umowy, nadleśniczy może zawrzeć taką umowę z innym 
podmiotem. Wiązać się to jednak będzie z koniecznością regularnego (prawdopodobnie codziennego) udostępniania 
kancelarii do sprzątania oraz zabezpieczaniem dokumentów i innych ważnych przedmiotów (np. rejestrator, numerator, 
numery) przed dostępem osób postronnych poprzez zamknięcie ich w szafach na klucz lub dozór w trakcie działania 
podmiotu sprzątającego.

Wniosek 21
Podjęcia działań na szczeblu krajowym zmierzających do uchylenia Zarządzenia nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 8 marca 2016r. w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
Lasy Państwowe (GK.166.3.2016)

Wniosek przyjmuję do wiadomości. 

Wniosek 22
Doprowadzenie do jednolitego we wszystkich jednostkach uregulowania sposobu delegowania pracowników.
Polecenie pracownikowi wyjazdu służbowego w celu realizacji zadań służbowych znajduje się w gestii pracodawcy. Po-

wyższe wynika z  art. 77 5 KP, zgodnie z którym pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe 
poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności 
na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. 

Wniosek 23
Podjęcie działań na szczeblu krajowym zmierzających do przekazywania środków finansowych z zysku za rok poprzed-

ni na ZFŚS. 
Stosownie do postanowień art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości przedłożone zosta-

ło do zatwierdzenia Ministra Klimatu i Środowiska sprawozdania finansowe: Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe za 2021 rok oraz zaproponowano podział wyniku  
z przeznaczeniem zysku netto wypracowanego przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych za rok 2021 mię-
dzy innymi na zasilenie zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Podział zysku Lasów Państwowych za 2021 rok 
dokonany został po przeprowadzonej weryfikacji niewykonanych zadań rzeczowych z zakresu działalności podsta-
wowej nadleśnictw, o których mowa w § 19 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. 94. nr 
134, poz.692). Zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ 
zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. do 30 czerwca. Na mocy rozporządzenia Ministra Fi-
nansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych ter-
minów wypełniania obowiązków  w zakresie ewidencji oraz sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania  
do właściwych rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 561), terminy dotyczące 
zatwierdzania sprawozdawczości finansowej za 2021 r. zostały wydłużone. Zgodnie z rozporządzeniem nowe, wydłu-
żone terminy mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 
2021, jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed 31 marca 2022 r.  
Generalnie terminy związane ze sprawozdawczością finansową za rok 2021 zostały przedłużone o 3 miesiące. Minister 
Klimatu i Środowiska zgodnie z wyżej przytoczonymi przepisami na zatwierdzenie sprawozdań finansowych i podział 
wyniku za 2021r. ma czas do 30 września 2022r. Po wydaniu stosownego postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdań 
finansowych i podziale wyniku za 2021r. PGL LP możliwe będzie przekazanie części zysku na konta ZFŚS jednostek or-
ganizacyjnych Lasów Państwowych.

Wniosek 24
Podjęcia działań na szczeblu krajowym zmierzających do rozszerzenia Funduszu Leśnego o Zespoły Składnic Lasów 

Państwowych.
Zgodnie z ustawą o lasach katalog wydatków funduszu leśnego jest zamknięty i nie przewiduje finansowania działań 

Zespołów Składnic Lasów Państwowych. Wprawdzie Dyrektor Generalny LP jest dysponentem środków funduszu leśne-
go, lecz nie ma zdolności ustawodawcy do stanowienia/zmiany zasad, czy reguł prawnych.

Wniosek 26
Doprowadzenie do zawarcia porozumienia z krajowym koncernem naftowym (PKN Orlen) dotyczącego zniżek na za-

kup paliwa dla pracowników Lasów Państwowych, szkół lesnych  i Parków Narodowych
DGLP jest na etapie przygotowania spotkania z przedstawicielami PKN ORLEN. 

z poważaniem,
p.o. Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych
Józef Kubica



Informacja ze Zjazdu Sprawozdawczo 
- Wyborczego Regionu Radomskiego

W dniach 24-25.02.2022 roku w Leśnym Ośrodku 
Edukacyjnym Jedlnia Letnisko odbył się Zjazd Sprawo-
zdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu Radomskiego. 
Po długiej przerwie spowodowanej pandemią delegaci 
z organizacji zakładowych mogli się spotkać w szerszym 
gronie i porozmawiać o ważnych dla leśników spra-
wach. Głównym celem Zjazdu było dokonanie wyboru 
nowych władz Regionu Radomskiego.

W Zjeździe uczestniczyło 86 delegatów na 92 upraw-
nionych.

Swoją obecnością delegatów zaszczycili: Jarosław 
Szałata – Przewodniczący krajowy ZLP w RP oraz Jacek 
Zbróg – przedstawiciel firmy Mentor.

Zaproszenie do udziału w Zjeździe przyjął również 
Dyrektor RDLP w Radomiu dr inż. Andrzej Matysiak, 
jednak w związku z agresją Rosji na Ukrainę, nie mógł 
uczestniczyć w obradach ze względu na ważne spotka-
nia na szczeblu rządowym.

Po wprowadzeniu sztandaru i rozpoczęciu Zjazdu na-
stąpiło wręczenie odznaczeń związkowych i podzięko-
wań dla kończących swoje kadencje Przewodniczących 
Organizacji Zakładowych.

Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczy-
pospolitej Polskiej uhonorował odznaczeniami związko-
wymi ,,Zasłużony dla Leśników Polskich”:

Brązową odznakę otrzymali:
•	 kolega Marcin Gęsiarz

Srebrną odznakę otrzymali:
•	 koleżanka Anna Urbaniak

•	 koleżanka Bożena Nucia
•	 koleżanka Anna Wojciechowska
•	 koleżanka Renata Jakubowska
•	 kolega Sebastian Rodkiewicz
•	 kolega Michał Wypchło
•	 kolega Krzysztof Strózik
•	 kolega Artur Czekaj
•	 kolega Maciej Wnuk
•	 kolega Mariusz Radzimski

Złotą odznakę otrzymali:
•	 koleżanka Elżbieta Burzyńska
•	 koleżanka Ewa Szymczyk
•	 kolega Piotr Maj
•	 kolega Andrzej Kot

Po ceremonii odznaczeń głos zabrał Kol. Jarosław Sza-
łata przedstawiając członkom ZLP w RP bieżącą sytuację 
Związku oraz omówił działania jakie podejmuje Zwią-
zek Leśników Polskich w RP w trosce o dobro pracow-
ników Lasów Państwowych. Przewodniczący w swoim 
wystąpieniu zaznaczył, że jako tak liczna grupa jesteśmy 
ważnym i uznawanym partnerem w rozmowach doty-
czących spraw pracowniczych oraz istotnym głosem opi-
niodawczym dla kształtowania polityki leśnej państwa. 
Liczne spotkania Przewodniczącego z Ministrem ds. leś-
nictwa oraz Dyrektorem Generalnym Lasów Państwo-
wych przekładają się na wiele ważnych i korzystnych dla 
wszystkich pracowników Lasów Państwowych decyzji.

Kończący kadencję Przewodniczącym ZOZ ZLP w RP Regionu 
Radomskiego

Odznaczeni

Otwarcie Zjazdu Regionu Radomskiego

Przewodniczący Jarosław Szałata omawiał obecne działania 
ZLP w RP na szczeblu krajowym
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Kolega Szałata podkreślił, że jest jeszcze wiele istot-
nych spraw do załatwienia na szczeblu centralnym, ale 
prowadzone intensywne rozmowy zmierzają do po-
zytywnego ich zakończenia. Dotyczy to m.in. sprawy 
tzw. „kilometrówki” oraz systemowego rozwiązania 
gospodarki mieszkaniowej Lasów Państwowych. Wiele 
inicjatyw Związku Leśników Polskich w RP dotyczących 
uregulowania różnych działów gospodarki leśnej jest 
wysoko ocenianych przez władze państwowe różnych 
szczebli, a zaangażowanie Prezydenta RP w niektóre 
działania dotyczące leśników świadczą o wysokiej pozy-
cji ZLP w RP i traktowaniu go jako ważnego, kompeten-
tnego i rzeczowego partnera w rozmowach.

Po wystąpieniu kolegi Przewodniczącego nastąpiło 
przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Regio-
nu oraz Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie z działalności 
Rady Regionu przedstawiła koleżanka Przewodnicząca 
Regionu Radomskiego ZLP w RP Jolanta Bochenek, na-
tomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej 
Przewodniczący, kolega Mariusz Mazur. Po dyskusji nad 
sprawozdaniami nastąpiło głosowanie nad udzieleniem 
absolutorium Radzie Regionu Radomskiego Związku 
Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej. W wyniku 
głosowania Rada Regionu uzyskała absolutorium.

Kolejnym punktem obrad było przeprowadzenie wy-
borów na Przewodniczącego Regionu Radomskiego, 
Prezydium Rady Regionu, Komisji Rewizyjnej, Członka 
Rady Krajowej i Delegatów na Zjazd Krajowy.

Po podliczeniu głosów poszczególnych głosowań wy-
niki przedstawiają się następująco:

Przewodniczącym Związku Leśników Polskich Re-
gionu Radomskiego na kolejną kadencję została wybra-
na koleżanka Jolanta Bochenek.

Do Prezydium Rady Regionu zostali wybrani:
•	 Wojciech Grad – Wiceprzewodniczący
•	 Zbigniew Szostak – Wiceprzewodniczący
•	 Daniel Bogacki – Sekretarz
•	 Edyta Jastrzębska – Skarbnik
•	 Grzegorz Kisiel – Członek
•	 Piotr Maj – Członek

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
•	 Mariusz Mazur – Przewodniczący
•	 Anna Podhorecka – Członek
•	 Bożena Nucia – Członek

Członkiem Rady Krajowej została wybrana Koleżan-
ka Anna Urbaniak.

Delegatami na Zjazd Krajowy, zgodnie ze Statutem 
wybrani zostali członkowie Prezydium Rady Regio-
nu oraz koleżanka Barbara Jarzębak.

W drugim dniu obrad Delegaci pracowali nad przy-
gotowaniem uchwał, które zostaną przedstawione na 
Zjeździe Krajowym.

Na zakończenie Zjazdu wystąpił Pan Jacek Zbróg, 
przedstawiciel firmy Mentor, który omówił nowe wa-
rianty ubezpieczenia leśników oraz odpowiadał na licz-
ne pytania dotyczące funkcjonowania aktualnie obowią-
zującej obsługi medyczne prowadzonej przez Medicover.

Dwa dni obrad upłynęły szybko pomimo tego, że te-
matów i spraw do omówienia było wiele. Delegaci z za-
dowoleniem odebrali możliwość wymiany doświadczeń 
i spraw związkowych, a uzyskane informacje napawają 
optymizmem za sprawą intensywnej działalności Rady 
Krajowej.

Tekst: Wojciech Grad
Foto: Archiwum Regionu Radomskiego ZLP w RP
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Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku 
Leśników Polskich w Rzeczypospolitej 

Polskiej Regionu Dolnośląskiego

W dniach 17-18 marca 2022 r. w Brunowie (teren 
Nadleśnictwa Lwówek Śląski) odbył się Zjazd Sprawo-
zdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu Dolnośląskiego. 
W Zjeździe uczestniczyło 70 delegatów oraz zaproszeni 
goście:  Pan Dyrektor RDLP we Wrocławiu Tomasz Ol-
szewski i Pani Nadleśnicza Nadleśnictwa Lwówek Śląski 
Alina Sudoł-Kornalewicz.

Po stwierdzeniu legalności Zjazdu, wyborze prowa-
dzących i protokolantów oraz zatwierdzeniu porząd-
ku obrad, głos zabrał dotychczasowy Przewodniczący 
Zbigniew Czeryba. W jego sprawozdaniu znalazły się 
informacje dotyczące zmian personalnych w Radzie Re-
gionu (w tym w Prezydium Rady), wzrostu ilości związ-
kowych organizacji zakładowych i międzyzakładowych 
oraz wzrostu ilości członków ogółem (pomimo odejść 
na emeryturę). Kol. Czeryba omówił też działania pro-

-pracownicze Związku, w tym sprawy dotyczące mob-
bingu, udzielanej pomoc prawnej przez kancelarię „IU-
RICO” z Wrocławia, pomoc w indywidualnych sprawach 
członków Związku oraz działaniach związanych z kre-
owaniem pozytywnego wizerunku leśników (obchody 
100-lecia ZLP w RP, działania związane z jubileuszem 
polskiego munduru leśnego, uroczystości upamiętnia-
jące dyrektora Błażeja Filę etc.) oraz działania charyta-
tywne (pomoc dla szpitala COViDowego w Bolesławcu, 
pomoc dla walczących w Ukrainie).

Po zakończeniu przemówienia głos zabrał Przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Cierlik, który przed-
stawił sprawozdanie Komisji w zakresie m.in. realiza-
cji uchwał i wniosków poprzedniego Zjazdu Regionu. 
Według sprawozdania kol. Cierlika wszystkie uchwały 
i wnioski zostały przedłożone na Zjeździe Krajowym. 
W zakresie  wydawania środków finansowych Komisja 
Rewizyjna nie wniosła uwag i zawnioskowała o udzie-
lenie absolutorium Radzie Regionu, które to zostało 
udzielone.

Kolejnym punktem obrad były wybory członków ko-
misji: skrutacyjno-mandatowej, uchwał i wniosków oraz 
wyborczej. Wybory przebiegały szybko i sprawnie, w celu 
ukonstytuowani się komisji zarządzano przerwę kawową.

Po wznowieniu obrad przeprowadzono głosowania. 
Wyłoniono nowe władze Regionu Dolnośląskiego na 
kolejną kadencję tj. lata 2022 – 2027.

Przewodniczącym Rady Regionu Dolnośląskiego 
ZLP w RP  wybrany został ponownie Zbigniew Czeryba 
(leśniczy z Nadleśnictwa Wołów) uzyskując 68 odda-
nych ważnych głosów.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, przy jednym 
głosie wstrzymującym, został Daniel Tyndyk (leśniczy 
z Nadleśnictwa Milicz). Kolejnym etapem był wybór 
Prezydium Rady Regionu. Po podliczeniu głosów wy-
brano następujące osoby: Piotr Żygadło – 59 głosów, 
Grzegorz Cierlik – 57 głosów, Bartłomiej Dymek – 56 
głosów, Zbigniew Nahajowski – 47 głosów, Katarzyna 
Męcina – 43 głosy, Karol Tołpa – 41 głosów, Jerzy Ze-
mlik – 38 głosów, Henryk Stankiewicz – 33 głosy. Usta-
lono, że członkowie Prezydium są jednocześnie delega-
tami na Zjazd Krajowy ZLP w RP.
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Skład Komisji Rewizyjnej uzupełniły następujące 
osoby: Katarzyna Skałecka, Piotr Mirek, Robert Figas 
i Piotr Laszczyński, a stałym członkiem Rady Krajowej 
został Grzegorz Cierlik.

W pierwszym dniu Zjazdu ciekawą prezentację o go-
spodarce w lwóweckich lasach przedstawiła Pani Nad-
leśnicza Alina Sudoł-Kornalewicz.

Natomiast drugi dzień Zjazdu rozpoczął się od spotka-
nia z Panem Dyrektorem RDLP we Wrocławiu Tomaszem 
Olszewskim. Po przedstawieniu aktualnej sytuacji w na-
szej dyrekcji była chwila na zadawanie pytań i dyskusję 
oraz uroczyste wręczenie odznaczeń, które otrzymali:

•	 Adela Słychan – Złoty Znak ZLP w RP,
•	 Wojciech Grzywa – Srebrna odznaka ZLP w RP,
•	 Karol Tołpa – Srebrna odznaka ZLP w RP,
•	 Karol Białkowski – Srebrna odznaka ZLP w RP,
•	 Piotr Marcinkowski – Srebrna odznaka ZLP w RP,
•	 Jerzy Zemlik – Srebrna odznaka ZLP w RP,
•	 Henryk Stankiewicz – Brązowa odznaka ZLP w RP,
•	 Adam Cebulski – Brązowa odznaka ZLP w RP.

Tekst: Bartłomiej Dymek
Foto: Andrzej Grzelak

Zjazd Sprawozdawczo–Wyborczy ZLP w RP  
w Regionie Krośnieńskim

W dniach 28-29 kwietnia 2022 r. w Hoczwi (na tere-
nie Nadleśnictwa Lesko) odbył się Zjazd Sprawozdaw-
czo – Wyborczy Związku Leśników Polskich w RP w Re-
gionie Krośnieńskim.

W Zjeździe uczestniczyło 86 delegatów oraz zapro-
szeni goście na czele z Przewodniczącym ZLP w RP 

– Jarosławem Szałatą, Dyrektorem RDLP w Krośnie – 
Markiem Mareckim, Nadleśniczym Nadleśnictwa Le-
sko – Zbigniewem Pawłowskim, Nadleśniczym Nad-
leśnictwa Cisna – Janem Podrazą oraz przedstawicie-
lem firmy Mentor – Jackiem Zbrogiem.  W Zjeździe 
uczestniczył ponadto Jerzy Miliszewski – Honorowy 
Członek ZLP w RP.

Zjazd udzielił absolutoriom Radzie Regionu Kroś-
nieńskiego ZLP w RP. Zjazd podjął również Uchwałę 
o przyjęciu Statutu Związku Leśników Polskich w RP 
uchwalonego w dniu 22 marca 2019 r. w Sękocinie 
Starym przez Zjazd Krajowy Związku. Po głosowaniach 
nad uchwałami głos zabrał Przewodniczący ZLP w RP 

– Jarosław Szałata. W swym wystąpieniu przedstawił 
aktualne dane o liczebności Związku, przekazał infor-
macje o kierunkach prac uchwalonych na ostatnim 
Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym oraz o bieżącej 

działalności ZLP w RP. Przewodniczący poruszył kwe-
stię ryczałtów, zmian zasad udzielania pożyczek na 
zakup samochodów, omówił potrzebę zmiany siatki 
płac oraz stawki wyjściowej, zmianę minimalnej staw-
ki kwoty awansu, a także gospodarkę mieszkaniową 
w lasach. Zauważona została również potrzeba wy-
pracowania schematów leczenia boreliozy.

Po wystąpieniu Przewodniczącego Jarosława Sza-
łaty przeprowadzono głosowania. Wyłoniono nowe 
władze Regionu Krośnieńskiego na kolejną kadencję 
tj. lata 2022 – 2027.

Przewodniczącym Związku Leśników Polskich 
w Regionie Krośnieńskim wybrany został Ireneusz 
Żelazny (pracownik RDLP w Krośnie) uzyskując 82 gło-
sy z 86 oddanych ważnych głosów.

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Regionu Kroś-
nieńskiego została Ewa Marszałek (pracownik Nad-
leśnictwa Lutowiska) uzyskując 81 głosów poparcia. 
Następne głosowania odbyły się w sprawie wyboru 
członka Rady Krajowej ZLP w RP Regionu Krośnień-
skiego. Nowym przedstawicielem w Radzie Krajowej 
został Tadeusz Pryjma (pracownik Nadleśnictwa Lu-
baczów) uzyskując 54 głosy. Po przeliczeniu głosów 
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przez Komisję Skrutacyjno – Mandatową członkami 
Komisji Rewizyjnej zostali:
•	 Ewa Pasionek (pracownik Nadleśnictwa Ustrzyki 

Dolne) – 69 głosów,
•	 Małgorzata Hadam (pracownik Nadleśnictwa Dy-

nów) – 64 głosy,
•	 Łukasz Mokrzyński (pracownik Nadleśnictwa Cisna) 

– 44 głosy.

W skład Prezydium Regionu Krośnieńskiego zostali 
wybrani:
•	 Dorota Kisz (pracownik Nadleśnictwa Lubaczów),
•	 Stanisław Przytulski (pracownik Nadleśnictwa Lesko),
•	 Piotr Irzyk (pracownik Nadleśnictwa Strzyżów),
•	 Stanisław Kaczmaryk (pracownik Nadleśnictwa Bircza),
•	 Władysław Świerczek (pracownik Nadleśnictwa 

Dynów).

Delegatami na Zjazd Krajowy ZLP w RP zostali wy-
brani:
1. Piotr Filipczak (pracownik RDLP w Krośnie),
2. Józef Nabożny (pracownik Nadleśnictwa Kołaczyce),
3. Jan Kowal (pracownik Nadleśnictwa Lutowiska).

Po zakończonym głosowaniu zabrał głos Dyrektor 
RDLP w Krośnie – Marek Marecki.

W swym wystąpieniu przedstawił aktualną sy-
tuację ekonomiczną w Lasach Państwowych, 
a w szczególności w Regionie Krośnieńskim. Poruszył 
problematykę związaną z zamawianiem usług leśnych 
oraz omówił wyniki pozyskania i sprzedaży drewna za 

I kwartał br.
Następnie Pan Dyrektor podziękował Przewodni-

czącemu ZLP w RP w Regionie Krośnieńskim za do-
tychczasową współpracę, jak również pogratulował 
wyboru na nową kadencję.

Rada Krajowa ZLP w RP przyznała odznaczenia 
związkowe. Wręczenia odznaczeń dokonali Przewod-
niczący Związku Jarosław Szałata oraz Dyrektor RDLP 
w Krośnie Marek Marecki.

W drugim dniu obrad poddane zostały głosowaniu 
wnioski, które wpłynęły do Komisji Uchwał i Wnio-
sków.

Przeznaczono czas również na wystąpienie przed-
stawiciela firmy Mentor Pana Jacka Zbroga.  W swym 
wystąpieniu omówił szczegółowe informacje dotyczą-
ce programu ubezpieczeń dla leśników, które już od 
kilku lat funkcjonują w PGL LP oraz o zmianach w tym 
programie, jak również zapewnił uczestników Zjazdu 
o swoim zaangażowaniu w poprawę jakości świadczo-
nych usług.

Tekst: Piotr Irzyk
Foto: Uczestnicy Zjazdu ZLP w RP 

w Regionie Krośnieńskim

Od lewej: Ewa Pasionek, Ewa Marszałek, Łukasz Mokrzyński 
oraz Małgorzata Hadam

Od lewej: Marek Marecki, Ireneusz Żelazny

Od lewej: Piotr Irzyk (Sekretarz), Władysław Świerczek 
(Wiceprzewodniczący), Dorota Kisz (Skarbnik), Stanisław 

Przytulski (członek Prezydium), Stanisław Kaczmaryk 
(Wiceprzewodniczący) oraz Tadeusz Pryjma (członek Rady 

Krajowej) i Ireneusz Żelazny (Przewodniczący)
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Posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP
W dniach 8-11 czerwca br., podczas XXXIII Ogólnopol-

skiego Rajdu Leśników, na Zamku Krzyżackim w Nidzicy 
odbyło się spotkanie Rady Krajowej ZLP w RP. Tradycyj-
nie spotkanie otworzył Jarosław Szałata – Przewodni-
czący ZLP w RP. Przywitał wszystkich obecnych na sali 
oraz przedstawił porządek obrad.

Mirosław Choroś – Przewodniczący Regionu Olsztyń-
skiego oraz Komandor XXXIII Ogólnopolski Rajd Leśni-
ków odbywającego się na terenie RDLP w Olszynie pod 
hasłem: „Daleko jeszcze? Szlakiem Rycerz, Giermka i Ma-
zurskiego Smętka” przedstawił prezentację podsumowu-
jącą wydarzenie. Omówił etapy przygotowań, problemy, 
które napotkał po drodze, atrakcje rajdowe, finanse.

Po wystąpieniu Komandora Rajdu przystąpiono do dys-
kusji i głosowania nad uchwałami. Jedna z nich dotyczy-
ła zmian w składzie Rady Krajowej. W wyniku wyborów 
w Regionie Krośnieńskiem funkcję członka Rady Krajowej 
przestał pełnić Stanisław Przytulski, a przyjęto do składu 
Tadeusza Pryjmę. Rada Krajowa po dyskusji o finansach 
Związku zatwierdziła sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

Gośćmi Rady Krajowej byli Sebastian Smoluk – Za-
stępca Dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Olsztynie 
oraz Grzegorz Tarkowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Nidzica. Przedstawili oni specyfikę terenów RDLP w Ol-

sztynie. Dyskutowali z członkami RK o sprawach pra-
cowniczych, płacach, kilometrówce i wielu innych istot-
nych dla pracowników kwestiach.

Przewodniczący Jarosław Szałata przedstawił bieżące 
działania ZLP w RP i omówił aktualne problemy i spra-
wy, które powstały od Zjazdu Krajowego. Przybliżył Za-
rządzenie nr 51 DG, na mocy którego powstał zespól ds. 
sprzedaży mieszkań i działania w sprawie zmian zasad 
pożyczek na zakup samochodów używanych do celów 
służbowych. Przekazał odpowiedzi na szereg pism, z któ-
rymi Związek wystąpił do wielu instytucji m.in. omówił 
sprawę reprezentatywności i przypomniał o obowiąz-
ku złożenia ankiet o stanie osobowym Związku według 
stanu na 30 czerwca. Dyskutowano także nad odpowie-
dziami DGLP i MKiŚ na Uchwały i Wnioski Zjazdu Kra-
jowego. Wiele czasu poświęcono sprawom pracowni-
czym w poszczególnych Regionach oraz dyskutowano 
o problemach wszystkich pracowników LP. Obecnie 
priorytetowe sprawy to: zmiana Rozporządzenia z 2002 
roku i zmiana zasad zwrotu kosztów oraz zmiana stawki 
za kilometr przejechany pojazdem prywatnym używa-
nym w celach służbowych; Rozporządzenia MŚ z 2003 
r. o stanowiskach i stopniach służbowych oraz sprawy 
mieszkań leśników. Przewodniczący podkreślił duże zna-
czenie dobrego przepływu informacji wewnątrz Związku 
i zachęcał do współtworzenia informacji na stronę inter-
netową i do biuletynu „Leśnik”. Poinformował o zapla-
nowanych Szachowych Mistrzostwach Polski Leśników, 
które odbędą się w dniach 14-17 grudnia 2022 r. w Kry-
nicy Zdrój oraz o kolejnym Rajdzie Leśników, który za-
planowano na 15-17 czerwca 2023 r. na terenie RDLP 
w Zielonej Górze. Podczas dyskusji padały propozycje 
rozwiązań poszczególnych problemów i ustalono kie-
runki i sposoby działań na najbliższy czas. Kolejne posie-
dzenie Rady Krajowej odbędzie się w październiku.

Tekst: Jarosław Szałata, Lena Kacperczyk
Foto: Biuro ZLP w RP

Jarosław Szałata podczas wystąpienia

Mirosław Choroś podczas prezentacji

Od lewej: Sebastian Smoluk, Grzegorz Tarkowski, Ireneusz Żelazny
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XXXIII Ogólnopolski Rajd Leśników
Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej 

od 1993 roku wspólnie z poszczególnymi dyrekcjami 
regionalnymi Lasów Państwowych jest organizatorem 
Ogólnopolskiego Rajdu Leśników. Tegoroczny XXXIII Ogól-
nopolski Rajd Leśników odbył się w dniach 9-11 czerwca 
pod nazwą Daleko jeszcze? Tropem Rycerza, Giermka 
i Mazurskiego Smętka na terenie RDLP w Olsztynie.

Organizatorem 
wydarzenia był 
Region Olsztyński 
Związku Leśników 
Polskich w RP wraz 
z Regionalną Dyrek-
cją Lasów Państwo-
wych w Olsztynie. 
Sponsorem głów-

nym wydarzenia  był PZU. Wsparcia udzieliły także Lasy 
Państwowe oraz firmy: Libro, Oristo, Grube, GraFF, Pa-
łac Mortęgi, Mentor, Medicover, SPUH Olsztyn. Dyrek-
tor Generalny Lasów Państwowych objął honorowym 
patronatem wydarzenie.

Wszystkie jednostki organizacyjne z terenu RDLP 
w Olsztynie włożyły ogram pracy w przygotowanie tras 
rajdowych: pieszych, autokarowych, kajakowych, mo-
tocyklowych, konnych, rowerowych, gondolowych, bie-
gowych i statkiem.  Na 28 rajdowych trasach uczestni-
czyły łącznie 1524 osoby. 

Finał Rajdu odbył się na Polach Grunwaldu. Rajdowi-
czów oraz przybyłych gości - Prezesa Fundacji Grunwald 

- Henryka Kacprzyka, Starostę Ostródzkiego - Andrzeja 
Wiczkowskiego, Dyrektora RDLP w Łodzi - Dariusza Pie-
niaka i Wójta Gminy Grunwald - Adama Szczepkowskiego 

powitali ze sceny m.in. Adam Roczniak - Dyrektor RDLP 
w Olsztynie, Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP 
oraz Mirosław Choroś – Przewodniczący ZLP w RP Regio-
nu Olsztyńskiego i tegoroczny Komandor Rajdu.

Nie zabrakło atrakcji w postaci koncertów – wystą-
piły zespoły Leśna Brać i The Woods oraz konkursów 
rajdowych. 

Komitet Organizacyjny Rajdu

Adam Roczniak – Dyrektor RDLP w Olsztynie

Od lewej: Adam Pietrzak – rzecznik prasowy RDLP w Olsztynie, 
Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP

Mirosław Choroś – Przewodniczący ZLP w RP Regionu 
Olsztyńskiego, Komandor Rajdu

Zespół Leśna Brać

Koordynatorzy tras rajdowych
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Kategorie konkursowe i ich laureaci:
1. Piosenka rajdowa: 20-osobowy zespół „LOL” z Nad-

leśnictwa Lubniewice,
2. Biała Dama – Jagódka z damami dworu z Nadleśni-

ctwa Elbląg,
3. Błędny Rycerz- Kruk Czarny z giermkiem z Nadleśni-

ctwa Elbląg,
4. Totem: Leśny Dziad z Nadleśnictwa Oborniki,
5. Najstarszy uczestnik: Władysław Małż (81 lat) z Nad-

leśnictwa Maskulińskie,
6. Najmłodszy uczestnik: Anastazja Piątkowska (5 m-cy) 

z Nadleśnictwa Smolarz i wyróżnienie dla brzemien-
nej Agaty Zagożdżon z Nadleśnictwa Wielbark,

7. Bywalec: Marek Twardziak z Nadleśnictwa Korpele – 
32 rajdy,

8. Najliczniejsza drużyna : 64 osoby z ZLP w RP Regionu 

Radomskiego,
9. Motocyklista z najdalszego zakątka Polski : Piotr i Pa-

trycja Parczewscy z Bystrzycy Kłodzkiej.

XXXIII Ogólnopolski Rajd Leśników dobiegł końca, lecz 
pozostawił wiele niesamowitych wspomnień i nowych, 
sympatycznych znajomości. Pozostaje oczekiwać z nie-
cierpliwością kolejnego Rajdu, który odbędzie w dniach 
15-17 czerwca 2023 r. na terenie RDLP w Zielonej Górze.

Wszystkim uczestnikom i przyjaciołom Rajdu Leś-
ników oraz wszystkim zaangażowanym w organizację 
i przygotowanie tego wyjątkowego wydarzenia bardzo, 
bardzo, bardzo dziękujemy.

Tekst: Lena Kacperczyk
Foto: Komitet Organizacyjny Rajdu i Biuro ZLP w RP
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Drużyna Regionu Radomskiego na trasach 
XXXIII Rajdu

Opadł już kurz na tegorocznych 
trasach rajdowych i na Polach Grun-
waldu, ale wspomnienia uczestników 
Drużyny Regionu Radomskiego wciąż 
powodują sympatyczne emocje.

W bieżącym roku Drużyna RR li-
czyła 66 osób i wędrowała na dwóch 
trasach: „Wyprawa na pogranicze 
państwa krzyżackiego” organizo-
wanej przez Nadleśnictwo Lidzbark 
oraz na trasie konnej „Galopem 
przez Puszczę Piską”, którą opieko-
wało się Nadleśnictwo Spychowo.

Obie trasy były super przygotowa-
ne, nie zabrakło jadła, napoju i tak po-
trzebnego odpoczynku, relaksu wśród 
mazurskich urokliwych zakątków.

Historia grodu działdowskiego, 
interaktywna wystawa Państwa 
Krzyżackiego oraz inne aspekty kul-
turalno-historyczne, z którymi mo-
gliśmy się zapoznać w połączeniu 
z wiosłowaniem w kajaku po rzece 
Wel, która płynie przez mroczne 
buczyny i świetliste zagajniki oraz 
biesiadą integracyjną dawały zmę-
czenie i odprężenie. Muzea, które 
odwiedzaliśmy pogłębiły naszą wie-
dzę. Wizyta w wiosce indiańskiej 
pozwoliła na sprawdzenie swoich 
umiejętności w ich rzemiośle oraz 
spotkanie z zupełnie odmienną kul-
turą. Wycieczka rowerowa po uro-
kliwych zakątkach otaczającej przy-
rody Lidzbarka uwieńczyła kolejny 
dzień rajdowicza.

Galop  skrajem lasu i brzegiem 
jezior był świetną przygodą, a uko-

jenie po przejażdżce w siodle dała 
relaksacyjna wanna na łonie natury.

Startowaliśmy w konkursie na pio-
senkę rajdową śpiewając wraz z au-
torem piosenkę Czarka Frankiewicza. 

Okazało się, że byliśmy najliczniej-
szą Drużyną rajdową.

Gratuluję Zespołowi Organiza-
cyjnemu Rajdu pomysłów, zaanga-
żowania w organizację XXXIII Rajdu 
Leśników oraz zupełnie innych, in-
nowacyjnych przedsięwzięć. 

Serdecznie dziękujmy Dominice 
Kaczorowskiej i Michałowi Ostro-
wskiemu z N. Lidzbark oraz Paulinie 
Adamskiej z N. Spychowo za wspania-
łe przygotowanie tras oraz nieustan-
ną opiekę podczas pobytu u Was, za 
dbałość o najmniejszy szczegół za-
równo trasy jak i odpoczynku.

Tekst: Jolanta Bochenek
Foto: Archiwum Regionu 

Radomskiego
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II Szkolny Konkurs Wiedzy o Zasadach 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Leśnictwie

16 marca 2022 r. w Zespole Szkół Leśnych im. inż. 
Jana Kloski w Goraju odbył się finał II Szkolnego Konkur-
su Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
w Leśnictwie. Celem Konkursu było popularyzowanie 
wiedzy z zakresu podstawowych przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy w leśnictwie. 

Konkurs składał się z dwóch etapów - pisemnego 
i ustnego. Test zawierający 30 pytań rozwiązywało 38 
uczniów. Do finału zakwalifikowało się 9 uczniów, któ-
rzy odpowiadali na losowo wybrane pytania. Podczas 
finału gościliśmy Panią Teresę Domżalską – starszego 
inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Po-
znaniu Odział w Pile oraz Pana Włodzimierza Wojtczaka 
– przewodniczącego Regionu Pilskiego Związku Leśni-
ków Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej. Nie mogło też 
zabraknąć dyrektora Szkoły Pana Alberta Tabaki.

Najlepsi okazali się:
I miejsce - Robert Nadolny kl. IIIa
II miejsce - Jakub Sznajder kl. IVa
III miejsce - Jakub Barkowski kl. IVa
Wyróżnienie otrzymali: Maksymilian Zacharek kl. IIIb, 

Kacper Nowak kl. Ia, Kacper Stachowiak kl. IVa i Patryk 
Kalinowski kl. IIIa.

Ponadto dzielnie walczyli Mikołaj Ciechanowicz kl. 
IIIa i Jakub Sułkowski kl. Ib.

Gratulujemy!

Konkurs przygotował i przeprowadził nauczyciel ho-
dowli lasu Pan Piotr Mądrzak.

Laureaci oraz pozostali uczestnicy finału otrzymali 
cenne nagrody ufundowane przez Związek Leśników 
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Pilskiego 
oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Oddział 
w Pile.

Tekst i foto: ZSL w Goraju

Spotkanie maturzystów z ZSL w Goraju 
z Przewodniczącym ZLP w RP Regionu Pilskiego

29 marca 2022 r. nasi maturzyści uczestniczyli w spot-
kaniu na temat organizacji, funkcjonowania i znaczenia 
związków zawodowych w jednostkach organizacyjnych 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
na przykładzie Związku Leśników Polskich w Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Spotkania te organizowane są cyklicz-
nie od 2018 r. w celu przybliżenia przyszłym pracowni-
kom Lasów Państwowych min. tego, po co pracownikom 

związki zawodowe, zasady funkcjonowania związków 
oraz ich historię. Uczniom przybliżono działalność jed-
nego z najstarszych, branżowych związków zawodowych 
jakim jest Związek Leśników Polskich w Rzeczpospolitej 
Polskiej. Prelekcję poprowadził Pan Włodzimierz Woj-
tczak Przewodniczący Regionu Pilskiego Związku Leśni-
ków Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej.

Tekst i foto: ZSL w Goraju
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Stypendia ZLP w RP dla absolwentów 
Szkół Leśnych

Rada Krajowa Związku Leśników 
Polskich w RP sfinansowała po raz ko-
lejny stypendia dla uczniów ostatnich 
klas Szkół Leśnych. Przedstawiciele 
ZLP w RP z poszczególnych regionów 
przekazali dyplomy stypendystom 
podczas zakończenia roku szkolnego 
w dniu 29 kwietnia 2022 r.

Stypendia Naukowe Rady Kra-
jowej Związku Leśników Polskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej otrzy-
mują uczniowie klas czwartych 11 
Szkół Leśnych, których organem 
prowadzącym jest  Minister Środo-
wiska oraz Zespołu Szkół Leśnych 
w Rucianem – Nidzie, Zespołu Szkół 
w Tułowicach i Zespół Szkół im ks. 
prof. Józefa Tischnera w Starym Są-
czu.  O grant mogą się ubiegać ucz-
niowie, którzy osiągnęli najwyższą 
średnią ocen z przedmiotów zawo-
dowych za cztery lata nauki. Stypen-

dia zostały przyznane po raz ósmy. 
Dotychczas wyróżnionych zostało 
223 absolwentów.

Inicjatywa Związku Leśników 
Polskich w RP jest doceniana przez 
uczniów, ich rodziców, nauczycie-
li, a szczególnie Dyrektorów Szkół 
Leśnych. Przewodniczący ZLP w RP 
otrzymuje wiele listów z podzięko-
waniami za docenienie wyróżniają-
cych się uczniów.

Bardzo serdecznie dziękuję za 
ufundowanie po raz kolejny stypen-
diów naukowych dla najlepszych 
absolwentów naszej szkoły kształcą-
cych się w zawodzie technik leśnik. 
(…) Wyrażam przekonanie, że uzna-
nie osiągnięć uczniów i wsparcie fi-
nansowe stanie się dla tych stypen-
dystów motywacją do dalszej nauki 
i pracy, a dla młodszych uczniów 
inspiracją do podejmowania trudu 

związanego z nabywaniem wiado-
mości i kształtowaniem umiejętno-
ści zawodowych na jak najwyższym 
poziomie. W imieniu społeczności 
szkolnej składam  serdeczne podzię-
kowanie za uhonorowanie 4 – let-
niego wysiłku młodzieży. – Grzegorz 
Skalski – dyrektor Zespołu Szkół 
w Starym Sączu.

W imieniu Rady Krajowej ZLP w RP 
składam gratulacje wszystkim abi-
turientom oraz uczniom techników 
i zespołów szkół leśnych, za starania 
w pogłębianiu swojej wiedzy. – Kry-
stian Wójcik – Przewodniczący ZLP 
w RP Organizacji Zakładowej Pra-
cowników Szkół Leśnych w Lesku, 
który ze strony ZLP w RP koordynuje 
współpracę ze szkołami leśnymi.

Tekst: Lena Kacperczyk
Foto: Szkoły Leśne

ZSL w Lesku ZS w Starym Sączu

TL w Miliczu ZSL w Rucianem-Nidzie

ZS w Starym Sączu
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ZSL w Biłgoraju

ZSL w Zagnańsku

TL w Tucholi

ZSL w Goraju
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Wręczono stypendia 2022 prymusom z Technikum 
Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi

29 kwietnia 2022 r., podczas uroczystego zakończenia 
roku szkolnego klas czwartych, Przewodniczący Regio-
nu Pomorskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczpo-
spolitej Polskiej Krzysztof Jasieniecki wraz z Dyrektorem 
Technikum Leśnego w Tucholi dr inż. Piotrem Marcinia-
kiem dokonał wręczenia stypendiów naukowych trzem 
najlepszym uczniom z przedmiotów zawodowych. 

Tradycyjnie fundatorem dwóch stypendiów była 
Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w Rzeczpo-
spolitej Polskiej i dodatkowo jednego - Region Pomor-
ski ZLP w RP w Toruniu.

W 2022 roku laureatami ich zostali następujący abi-
turienci:
1. Patryk Kurpet z klasy IV c,
2. Oskar Reszka z klasy IV a,
3. Roksana Woźniak z klasy IV a.

W czasie podniosłej uroczystości Przewodniczący Re-
gionu Pomorskiego ZLP w RP przekazał w imieniu Związ-
ku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej gratulacje 
wszystkim abiturientom 2022 roku, zwracając się do nich 
w następujących słowach: 

Nadszedł dzisiaj, ten bardzo ważny, wyczekiwany za-
pewne przez Was, dzień. Dzień, na który wytrwale pra-
cowaliście  przez ostatnie kilka lat. Dzień, od którego 
będziecie mogli nazywać siebie leśnikami - polskimi leś-
nikami! TO JEST WASZ WIELKI SUKCES!

Jako starszy kolega - także absolwent tego Technikum - 
w imieniu własnym, ale również jako reprezentant ponad 
12-tysięcznej rzeszy pracowników Lasów Państwowych, 
którzy są członkami Związku Leśników Polskich w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, gorąco Wam - tego sukcesu - gratuluję!

Krzysztof Jasieniecki złożył także życzenia dobrze zda-
nej matury oraz pomyślności na nowym etapie życia. 
Powiedział: 

Rozpoczniecie nowy etap życia. Pozwólcie, że w imie-
niu Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Pol-
skiej, na progu Waszej dorosłości, złożę Wam szczere 
życzenia, aby to przejście w nowy rozdział życia, było 
dla wszystkich pozytywnym doświadczeniem. Żeby Wa-
sze plany i marzenia zrealizowały się!

Za chwilę matura i świadectwo dojrzałości.
Trafiliście na trudny, wręcz dramatyczny czas osiąga-

nia swojej dorosłości i przechodzenia do samodzielności. 
Pomimo to dostrzegajcie i radujcie się nawet małymi 
sukcesami, bo to one składają się na ten ogólny – duży 
sukces – zwany spełnianiem się i zadowoleniem z włas-
nego życia.

Pamiętajcie, że w trudnych chwilach, możecie liczyć 
na pomoc leśnej braci i sami także angażujcie się, żeby 
tę leśną brać wspomagać!

Największą organizacją wspierających się leśników, 
jest liczący już 104 lata - Związek Leśników Polskich 
w Rzeczpospolitej Polskiej, który mam zaszczyt dzisiaj, 
na tej wspaniałej uroczystości, reprezentować.

Po gratulacjach i podziękowaniu Dyrekcji Szkoły, jej na-

Po wręczeniu. Od lewej: K. Jasieniecki, R. Woźniak, O. Reszka, 
P. Kurpet, P. Marciniak / Foto I. Socha

K. Jasieniecki / Foto M. Kłosowski
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Relacja z zawodów wędkarskich

W dniu 22 maja 2022 r. na terenie Nadleśnictwa Lubar-
tów odbyły się V Zawody Wędkarskie o Puchar Przewod-
niczącego Związku Leśników Polskich Okręgu Lubelskiego. 
Pomimo początkowo deszczowej, a później bardzo wietrz-
nej pogody,  do rywalizacji przystąpiło 41 osób (w tym 1 
Pani – Aleksandra Waręcka-Cebrat z Nadleśnictwa Krasny-
staw) reprezentujących  14 nadleśnictw z terenu Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Zawody węd-
karskie zostały rozegrane na zbiorniku wodnym „Stary Tar-
tak – Mały Staw”, dzierżawionym przez Związek Leśników 
Polskich w RP w Nadleśnictwie Lubartów, zlokalizowanym 
w samym sercu Lasów Kozłowieckich. Ryby były łowione 
metodą spławikową, na jedną wędkę, w jednej 5-cio go-
dzinnej turze. Głównym gatunkiem łowionych ryb był ka-
raś srebrzysty, ale były również łowione karpie, liny, okonie, 

płocie oraz szczupak. Łącznie w trakcie trwania zawodów 
zostało złowione ponad 180 kg ryb (!), które po zważeniu, 
w bardzo dobrej kondycji, trafiły z powrotem do wody.

W klasyfikacji indywidualnej najlepszy okazał się 
Marek Lach z Nadleśnictwa Włodawa, drugie miejsce 
wywalczył Łukasz Pytka z Nadleśnictwa Lubartów, a na 
trzecim stopniu podium uplasował się Stanisław Zyg-
munt z Nadleśnictwa Krasnystaw.

W klasyfikacji drużynowej najlepsi byli gospodarze 
z Nadleśnictwa Lubartów, drugie miejsce wywalczyło 
Nadleśnictwo Włodawa, trzecie miejsce zajęło Nadleś-
nictwo Strzelce.

Największą rybę zawodów (karpia o wadze 1,86 kg) 
złowił Krzysztof Kostrzewski z Nadleśnictwa Krasnystaw.

W/w zostały wręczone pamiątkowe statuetki.

Zdobywca 3 miejsca indywidualnie Stanisław 
 Zygmunt - Nadleśnictwo Krasnystaw 

Laureat 1 miejsca indywidualnie Marek Lach 
- Nadleśnictwo  Włodawa 

uczycielom i pracownikom, a także rodzicom tegorocznych 
absolwentów, przedstawiciel ZLP w RP przekazał wszyst-
kim uczniom Szkoły niespodziankę, mówiąc: 

Szanowni Państwo. Oprócz tradycyjnych stypendiów 
dla 3 najlepszych absolwentów z przedmiotów zawo-
dowych, chcę przekazać wszystkim uczniom Technikum 
niespodziankę. Otóż nasz Przyjaciel, leśnik z Beskidu Ni-
skiego, z Nadleśnictwa Rymanów, RDLP w Krośnie, obec-
nie już emeryt, wieloletni zasłużony działacz ZLP w RP 

– Kol. Jerzy Miliszewski – wydał książkę biograficzną pt. 
„Darów – moje leśne życie”. Piękny opis historii adepta 
sztuki leśnej z lat 70-tych ubiegłego stulecia.

Na ręce Pana Dyrektora przekazuję 1 egzemplarz tej 

książki opatrzony dedykacją autora dla biblioteki szkol-
nej, żeby wszyscy przyszli leśnicy mogli się zapoznać 
w bardzo przyjemny sposób z arkanami pracy polskich 
leśników tamtego okresu. Życzę przyjemnej lektury.

Na zakończenie swojego wystąpienia, Krzysztof Ja-
sieniecki pogratulował i podziękował kapelmistrzowi 
Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych działa-
jącej przy TL w Tucholi Panu Mirosławowi Pałczyńskie-
mu wspaniałych osiągnięć i wysokiego poziomu jaki or-
kiestra od wielu lat prezentuje. Podobnie zwrócił się do 
sygnalistów myśliwskich i sokolników.

Tekst: Krzysztof Jasieniecki
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Kolega Urban Kolman – Przewodniczący ZLP w RP 
Okręgu Lubelskiego podziękował wszystkim uczestni-
kom imprezy za dużą frekwencję, sportową rywalizację 
oraz bardzo miłą i koleżeńską atmosferę. Pan Piotr Kisz-
czak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubartów podziękował 
wędkarzom za przybycie oraz pracownikom Nadleśni-
ctwa Lubartów zaangażowanym w organizację zawo-
dów wędkarskich, z Panem Piotrem Cebulą (Przewodni-

czącym ZLP w RP  w Nadleśnictwie Lubartów) na czele.
Po części oficjalnej zgromadzeni uczestnicy imprezy 

spotkali się przy wspólnym stole, gdzie czekał na nich 
skromny poczęstunek, tak aby zmęczeni wędkarze mo-
gli zregenerować siły i bezpiecznie wrócić do domów.

Tekst: Łukasz Pytka
Foto: Adam Kościuczyk

2 miejsce indywidualnie – współorganizator zawodów Łukasz 
Pytka - Nadleśnictwo Lubartów 

3 drużyna zawodów - Nadleśnictwo Strzelce – od lewej:  Wojciech 
Kraczak , Andrzej Prokopiszyn, Jan Neczaj 

Zwycięska drużyna – Nadleśnictwo Lubartów – stoją od prawej: Jakub Misiurski, Artur Chmielewski, Łukasz Pytka,  Piotr Cebula  
– główny organizator , Piotr Kiszczak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubartów, Urban Kolman 

2 miejsce w konkurencji drużynowej - Nadleśnictwo Włodawa  
– od lewej:  Marek Lach, Radosław Neczaj, Tadeusz Bendziuk 

Łowca największej ryby Krzysztof Kostrzewski 
- Nadleśnictwo Krasnystaw 
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X Podkarpacki Konkurs Sygnalistów Myśliwskich 
„O Statuetkę Bieszczadzkiego Rysia” pod 

Patronatem ZLP w RP Regionu Krośnieńskiego
Jubileuszowa X edycja konkursu 

sygnalistów myśliwskich, organizo-
wana przez Zespół Szkół Leśnych 
w Lesku, odbyła się 28 maja 2022 r.

Impreza ta, jak co roku, podtrzy-
muje i kultywuje tradycję kultury 
łowieckiej gry na sygnałówkach 
wśród uczniów Szkół Leśnych, stu-
dentów Uczelni Wyższych, pra-
cowników Lasów Państwowych 
oraz członków Kół Łowieckich.

Tegoroczny konkurs zgroma-
dził 68 solistów i 8 zespołów. 
Jury w składzie: Przewodniczący 
– Adam Migurski, Członkowie: Ar-
tur Kanawka i Mariusz Jamrozik; 
oceniało m.in. zgodność gry z za-
pisem nutowym, technikę zadęcia 
i brzmienie dźwięków. W X edycji 
konkursu Nagrodę Główną otrzy-
mał Zespół Sygnalistów Myśliw-
skich „Hagard” z Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie.

Patronat medialny nad konkur-
sem objęli: „Łowiec Galicyjski”, 
Polskie Radio Rzeszów oraz TVP3 
Rzeszów.

Organizatorzy: Dyrektor Zespo-
łu Szkół Leśnych w Lesku – Pani 
Jadwiga Szylak oraz Prezes Stowa-
rzyszenia Absolwentów i Przyjaciół 
ZSL w Lesku – Pan Bogusław Sitko 
złożyli serdeczne podziękowania 
Sponsorom Konkursu oraz Organi-
zacjom i Instytucjom, które objęły 
patronat honorowy nad impre-
zą. Wśród nich był Związek Leśni-
ków Polskich w Rzeczypospolitej 
Polskiej Regionu Krośnieńskiego 
oraz ZLP w RP Zakładowa Organi-
zacja Związkowa w Zespole Szkół 
Leśnych w Lesku. 

Krystian Wójcik

Zespół Sygnalistów Myśliwskich – Tropem Wilka z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku

Zespół Sygnalistów Myśliwskich – Hagard - z UR w Krakowie

Jury Konkursu
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Książka Grzegorza Kubickiego  „ALEKSANDER 
LATALSKI – LEŚNICZY W KONSPIRACJI”

 – Patronat ZLP w RP
Otrzymaliśmy na adres biura ZLP w RP korespondencję 

jak poniżej:
Nazywam się Grzegorz Kubicki i jestem autorem 

ukończonej pracy nad książką poświęconą dziejom pla-
cówki konspiracyjnej Armii Krajowej mieszczącej się 
w dawnej leśniczówce Jeziórko koło Ostrowca Święto-
krzyskiego. Monografia Aleksander Latalski – Leśniczy 
w Konspiracji opisuje szeroko zakrojoną aktywność 
konspiracyjną miejscowej placówki AK, wymienia zwią-
zane z tym miejscem postaci oraz przedstawia dostęp-
ne informacje na temat ich życiorysów, zwłaszcza tych 
wojennych. Bogato ilustrowane opracowanie  poświę-
ca wiele uwagi nie tylko szerokiemu kontekstowi zma-
gań niepodległościowych na terenie Obwodu Opatów 
AK w czasie II Wojny Światowej. Obejmuje także m.in. 
poakowskie zaangażowanie miejscowego leśniczego 
Latalskiego na rzecz pomocy opatowskiej komórce Zrze-
szenia WiN, jak również przybliża historię Lasu Jeziórko 
jako takiego. To również pozycja krajoznawcza, wykra-
czająca dalece poza biografię głównego i tytułowego 
bohatera – Aleksandra Latalskiego, byłego Nadleśni-
czego Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski. Poszcze-
gólnym etapom prac nad upamiętnieniem opisanej 
wyżej historii oraz osoby samego leśniczego patronuje 
instytucja Nadleśnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
W związku z powyższym, darząc wielkim uznaniem Pań-
stwa ponad 100-letnią tradycję tożsamościową wśród 
Leśników Polskich, pragnę zwrócić się do Związku Leśni-
ków Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej:

Być może zechcieliby Państwo rozważyć możliwość 
umieszczenia logo ZLP w RP na okładce mojej książki?

Naturalnie przekazaliśmy pozytywną odpowiedź Auto-
rowi i logo ZLP w RP do wykorzystania, zatem niebawem 
otrzymaliśmy kolejny list:

Z przyjemnością informuję, że na dedykowanej stronie 
internetowej poświęconej historii niepodległościowej Lasu 
Jeziórko, w sekcji Partnerzy wydania książki o historii Je-
ziórka, znalazł się znak graficzny ZLP w RP, z odnośnikiem 
do kierowanej przez Pana szacownej organizacji. Adres 
wspomnianej witryny to: https://jeziorko.ostrowiec.pl/.

Książka przechodzi etap składu i jest prawdopodobne, 
że pojawi się na rynku wydawniczym w okresie wakacyj-
nym. Przekażemy oczywiście niezwłocznie informację 
i serdecznie zachęcamy do zainteresowania tą publikacją 
oraz zaglądania na stronę https://jeziorko.ostrowiec.pl/.

Jarosław Szałata
Obok banner reklamujący publikację i zawierający logo 

m.in. ZLP w RP.
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“Pola w Lesie”

Poniżej krótki opis książki:
Pola z rodzicami jadą na wycieczkę do lasu. Dziew-

czynka dowiaduje się między innymi, że: TYLKO BRUDA-
SY ZAŚMIECAJĄ LASY, POŻAR ŁATWO WZNIECIĆ W LESIE, 
BO WIATR OGIEŃ SZYBKO NIESIE, LEŚNYCH ZWIERZĄT 
NIE KARMIMY, BO IM JESZCZE ZASZKODZIMY, czyli po-
znaje zasady odpowiedniego zachowania w lesie – ta-
kiego, które nie uprzykrza życia jego mieszkańcom.

Wydawnictwo Dwukropek jest jednym z czołowych 
wydawców publikacji dla dzieci i młodzieży w Polsce.

Wydaje publikacje dla najmłodszych, w grupach wie-
kowych od 2 do 14 lat.

Jednym z głównych celów Wydawnictwa jest to, aby 
ich książki nie tylko niosły za sobą walory rozrywkowe, 
ale także edukacyjne.

W ich ofercie mamy cykl książek o Poli, dzięki które-
mu starają się promować właściwe zachowania, propa-
gować wiedzę.

Dotychczas ukazały się dwie części:
Gdy Pola się zgubi – o zasadach bezpieczeństwa, kon-

taktów z nieznajomymi, radami, co należy zrobić, gdy 
stracimy z oczu opiekunów (tu patronem była między 
innymi Fundacja ITAKA).

Pola na plaży – jak należy zachowywać się na plaży, 
nad wodą,  jak miło i bezpiecznie spędzić czas na plaży? 
Jak wypocząć, doskonale się bawić, a jednocześnie nie 
przeszkadzać innym?

Obecnie przygotowywana kolejna część: „Pola w le-
sie” jest skierowana do dzieci w wieku od 5 do 8 lat.

Na podstawie materiału 
otrzymanego z Wydawnictwa Dwukropek

Lena Kacperczyk

Związek Leśników Polskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej 

przyjął propozycję objęcia 
patronatem publikacji 

przygotowanej przez Wydawnictwo 
Dwukropek „Pola w Lesie”.  

Z żałobnej karty

KOLEDZE PIOTROWI 
LASZCZYŃSKIEMU

Z POWODU ŚMIERCI
OJCA

składa Rada Regionu Dolnośląskiego
oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

MARIUSZOWI JUSZE
Z POWODU ŚMIERCI

OJCA - RYSZARDA JUCHY
emerytowanego leśnika

składa Rada Regionu Dolnośląskiego
oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

SERDECZNE WYRAZY 
WSPÓŁCZUCIA

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

Realizacja: Drukarnia Standruk, 20-150 Lublin, ul. Rapackiego 25


