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Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych 
Oddział Zielona Góra
------------------------------------------------------------
Polski Związek Pracodawców Leśnych 
------------------------------------------------------------
Przedsiębiorcy
Członkowie Regionalnej Komisji Wspólnej 
Działającej przy RDLP w Zielonej Górze

Monitoring UL w zakresie BHP oraz FSC i PEFC
W związku z wypadkami, jakie miały i mają miejsce na terenie rdLP w kraju, w 

szczególności podczas prac związanych z pozyskaniem drewna, a także uwagami audytorów 

audytu gospodarki leśnej w systemie FSC oraz PEFC - Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Zielonej Górze wprowadza jednolity dokument - lista monitoringowa /Check 

Lista/, zawierający niezbędne kwestie w zakresie bezpieczeństwa pracy, a także zgodności 

realizacji umów z wymogami obowiązującego prawa - do stosowania w nadleśnictwach 

podległych RDLP w Zielonej Górze. 

Kwestie te były jednym z postulatów /uwag/ zgłaszanych przez przedsiębiorców leśnych 

podczas spotkania w dniu 5 grudnia 2019 roku w OW „Leśnik” w Łagowie, a konkretnie dotyczyły 

przestrzegania zatrudnienia na umowę o pracę, a także weryfikacji /egzekwowania/ umów w 

aspekcie uczciwości realizacji przez wszystkich przedsiębiorców /przestrzegania bhp, 

zatrudnienia itp./. Odnosząc się do tej kwestii – poinformowałem Państwa, że wymogi te są i 

będą nadal weryfikowane w granicach obowiązującego prawa, a dodatkowo od 2020 roku pojawi 

się lista monitoringowa tzw. „check lista”. Działania te powinny usprawnić i zwiększyć 

efektywność tej weryfikacji, a w przypadku wątpliwości powiadamiana będzie Państwowa 

Inspekcja Pracy.

Monitoring realizowany będzie głównie z pozycji pracowników terenowych /leśniczy, 

podleśniczy/, a także inżyniera nadzoru, straży leśnej i innych pracowników nadleśnictwa 

upoważnionych do wykonania czynności w zakresie przewidzianym do egzekwowania zapisów 

umownych. Zakres zagadnień monitoringu nie stanowi listy zamkniętej, jednak nie zaleca się 

jego poszerzania - za wyjątkiem sytuacji prowadzenia prac po zdarzeniach o charakterze 

klęskowym /np. wiatrołomy itp./. 
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Szczegóły w tej sprawie zostały przekazane kierownikom Nadleśnictw nadzorowanych 

przez RDLP w Zielonej Górze, a także zostaną omówione podczas dorocznego spotkania 

Dyrektora RDLP w Zielonej Górze ze służbami terenowymi /leśniczowie, podleśniczowie/ w dniu 

24 stycznia 2020 roku. 

Mam nadzieję, że podjęte działania będą przyjęte pozytywnie ze strony przedsiębiorców 

leśnych i przyczynią się do poprawy szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy.

Z poważaniem

Wojciech Grochala
Dyrektor RDLP w Zielonej Górze
/podpisano elektronicznie/

W załączeniu:
Lista monitoringowa /Check Lista/

Do wiadomości:
DK, DP, ER
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