STOWARZYSZENIE KOBIET LASU

INFORMACJA
O SPOTKANIU DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
Z PRZEDSTAWICIELKAMI STOWARZYSZENIA KOBIET LASU
Spotkanie odbyło się 16 kwietnia 2018 w siedzibie Dyrekcji Generalnej LP. Udział wzięli:
Ze strony DGLP:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Andrzej Konieczny - Dyrektor Generalny
Krzysztof Janeczko - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Sławomir Trzaskowski - Dyrektor CILP
Anna Malinowska - Rzecznik Prasowy LP
Paulina Bień - Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Marcin Gołębiowski – Naczelnik Gabinetu Dyrektora

Ze strony SKL:
1.
2.
3.
4.
I.

Izabela Pigan – Prezes
Anna Struś-Płociszko – Skarbnik
Magdalena Lisiecka-Ozimińska – Komisja Rewizyjna
Dorota Bogdańska – Komisja Rewizyjna
Dyrektor

Generalny

rozpoczynając

spotkanie

przywitał

przybyłych

i przedstawił krótką relację z porannego pobytu w Białowieży, skąd w ramach
projektu kompleksowej ochrony żubra wyjeżdżał do Hiszpanii transport
9 osobników tego gatunku. Następnie Dyrektor

podkreślił rolę kobiet,

których w Lasach Państwowych jest około 7320, i oddał głos przedstawicielkom
Stowarzyszenia.
II.

Prezes SKL przedstawiła przybyłe na spotkanie panie, po czym omówiła genezę
i główne cele działania Stowarzyszenia. SKL zawiązało się w roku 2010, obecnie
liczy blisko 390 członkiń. Podstawowymi celami są: wspieranie i integracja
kobiet w leśnictwie, rozwój zawodowy i osobisty, motywacja, wyłanianie kobiet
liderek, wsparcie w godzeniu ról zawodowych i rodzinnych, ochrona praw
kobiet. Zestawienie dotychczasowych działań, ich tematykę wraz z liczbą
uczestników, przekazano Dyrektorowi w formie pisemnej. Prezes SKL podkreśliła,
że działalność Stowarzyszenia jest obopólną korzyścią. Poprawia ona wizerunek
LP jako firmy przyjaznej, usprawnia komunikację, wspierając jednocześnie
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mocno zaangażowane w swoją pracę zawodową kobiety, co z pewnością
wzmacnia ich identyfikację z Lasami. Tożsame działania na rzecz wsparcia
kobiet są podejmowane w wielu firmach, w których kobiety stanowią
mniejszość - działania te, co warto podkreślić, są jednak inicjowane przez
zarządy firm, a nie jako oddolne inicjatywy.
III.

Przedstawione zostały plany na rok bieżący, w szczególności zorganizowanie
międzynarodowej konferencji z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości oraz
uzyskania

przez

kobiety

praw

wyborczych.

Inicjatywa

ta

została

zaaprobowana przez Dyrektora, z jednoczesnym wskazaniem na zbliżający się
niebawem Dzień Matki i propozycją Dyrektora dotyczącą pokazania leśniczek
również w tej roli.
zaproponował

Jako kolejne przedsięwzięcie wspólne,

konferencję

„Rola

kobiet

w leśnictwie”,

Dyrektor

zaplanowaną

na 8 marca 2019 r.
IV.

Dyrektor CILP przedstawił dotychczasową współpracę z SKL, która była
prowadzona

na

podstawie

zarządzenia

dotyczącego

komunikacji

wewnętrznej oraz opartego na nim porozumienia o współpracy pomiędzy
stronami. Stowarzyszenie było traktowane jako grupa interesariuszy pozytywnie
wpływających na zagadnienie. Wskazał, że CILP częściowo – wspólnie z SKL dofinansowywał przedsięwzięcia i wnioskował o utrzymanie dotychczasowego
trybu współpracy. Zastępca Dyrektora Generalnego zauważył, że ponoszone
przez Lasy Państwowe koszty są do zaakceptowania.
V.

Największą barierą w działalności SKL w roku ubiegłym, był problem zasad
uczestnictwa

członkiń

i

sympatyczek

w

seminariach,

konferencjach,

czy warsztatach. Wobec powyższego, przedstawicielki SKL wnioskowały
o jednakowe traktowanie w tym zakresie wszystkich stowarzyszeń działających
w obszarze LP. Naczelnik ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi podkreślała, że
delegowanie pracownika jest możliwe tylko w przypadku pokrywania się
tematyki konferencji lub szkolenia z zakresem obowiązków. Alternatywnym
wyjściem jest reprezentacja zakładu pracy lub usprawiedliwiona nieobecność
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Proponowanym rozwiązaniem
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regulującym sporny obszar byłoby zapisanie jednoznacznych zasad w
Ponadzakładowym
zobowiązały

się

Układzie

Zbiorowym

do

zbadania

Pracy.

Przedstawicielki

wszystkich

SKL

możliwości

i zaproponowania możliwego rozwiązania w powyższym zakresie.

VI.

Dyrektor Generalny, podsumowując i zamykając spotkanie, wskazał na liczne
trudne sytuacje wokół Lasów Państwowych, gdzie widzi znaczącą rolę kobiet,
jako osób promujących LP, ocieplających wizerunek i łagodzących konflikty.
Wskazał

też,

jak

bardzo

ważna

jest

samorządna

realizowana właśnie w formie m.in. stowarzyszeń.
zostało

potraktowane

jako

zapoznanie

się

z

działalność,

Aktualne spotkanie

obszarem

działalności

Stowarzyszenia Kobiet Lasu. Prezes SKL wskazała, iż ważnych tematów,
które można poruszyć jest zbyt dużo, żeby wyczerpać problematykę
w ramach jednego spotkania i wskazane byłoby cykliczne ich organizowanie.
Dyrektor również wyraził wolę kolejnych spotkań.
Na tym spotkanie zakończono.
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