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W odpowiedzi na zapytanie posła Krzysztofa Truskolaskiego z dnia 9 marca br.
nr K8ZAP2324 w sprawie zatrudnienia w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
księdza, po otrzymaniu wyjaśnień Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, uprzejmie
odpowiadam poniżej na przedstawione pytania.
1) Na jakiej podstawie w RDLP w Białymstoku zatrudniony został ks. T. Duszkiewicz?
Ksiądz Tomasz Duszkiewicz został zatrudniony w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Białymstoku, jako osoba fizyczna, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).
2) Czy stanowisko, które piastuje w RDLP w Białymstoku T. Duszkiewicz, było wyodrębnione przed
zatrudnieniem jego osoby, czy też zostało wyodrębnione niedawno?
Ksiądz Tomasz Duszkiewicz pracuje w RDLP w Białymstoku na Stanowisku do spraw
Współpracy z Otoczeniem Regionalnym, utworzonym w listopadzie 2016 roku. Pracownik zajmujący
to stanowisko w RDLP w Białymstoku przeszedł do pracy w Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych w Warszawie, a od dnia 3 stycznia 2017 r. na tym stanowisku został zatrudniony
Tomasz Duszkiewicz.
3) Czy decyzja o zatrudnieniu ks. T. Duszkiewicza została uzgodniona przez dyrektora RDLP
w Białymstoku z Dyrektorem Generalnym PGL LP Konradem Tomaszewskim?
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w oparciu o ustawę
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.), Statut nadany PGL Lasy
Państwowe Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
18 maja 1994 r. oraz na podstawie regulaminu organizacyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Białymstoku, kieruje całokształtem działalności RDLP na zasadzie jednoosobowego
kierownictwa i ponosi za nią odpowiedzialność. Stosunki pracy z pracownikami RDLP nawiązuje

i rozwiązuje dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Jedynie w przypadku zastępców
dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, ich powołanie i odwołanie, dyrektor RDLP musi
uzgodnić z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych.
4) Na jakich warunkach wykonywana jest praca i jakiej wysokości wynagrodzenie otrzymuje za nią
wskazana osoba?
Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.) ksiądz Tomasz Duszkiewicz wykonuje
swoje obowiązki w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w systemie telepracy.
Zgodnie z art. 67(5) § 1 Kodeksu pracy telepraca jest pracą, która może być wykonywana regularnie
poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Warunki stosowania telepracy określa
porozumienie zawarte między pracodawcą i zakładową organizacją związkową.
Dane dotyczące zarobków pracownika tj. konkretnej osoby nie wykonującej funkcji
publicznych, są danymi osobowymi i nie podlegają ujawnieniu w trybie dostępu do informacji
publicznej, ponieważ nie jest to informacja publiczna. Uzasadnienie wskazuje wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 9 maja 2014 r. sygn. akt II SA/Rz 248/14, w którym
cyt.: „Zwrócono uwagę, iż wiadomości o wysokości zarobków stanowią dobro osobiste pracownika
w rozumieniu art. 23 i 24 K.c. Wobec tego, do informacji o wynagrodzeniach pracowników nie
wykonujących funkcji publicznych ma zastosowanie zasada ochrony prywatności osoby fizycznej przed
ich ujawnieniem w trybie dostępu do informacji publicznej, wyrażona w treści art. 5 ust. 2 u.d.i.p.
Oznacza to w praktyce, że w przypadku braku zgody osoby nie wykonującej funkcji publicznych na
udostępnienie informacji o uzyskiwanym wynagrodzeniu, żądane przez wnioskodawcę dane nie mogą
zostać przez organ udostępnione. Udostępnienie wbrew woli pracownika naruszałoby jego prawo do
ochrony dóbr osobistych a więc chronionej sfery prywatności”.
5) Jaki jest zakres obowiązków służbowych T. Duszkiewicza?
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z Otoczeniem Regionalnym, które kreuje, wspiera oraz opiniuje działania z zakresu kształtowania
dobrych relacji z otoczeniem regionalnym RDLP w Białymstoku, a także współpracuje z placówkami
oświatowymi w zakresie edukacji społecznej i przyrodniczej. Do zadań tego Stanowiska należy także
zapewnienie funkcjonowania właściwego wizerunku RDLP w Białymstoku, jako organizacji
kompetentnej, otwartej na współpracę oraz przygotowanej na rozwiązywanie konfliktów lokalnych.
Ponadto, stanowisko to kreuje działania RDLP w Białymstoku, które są ważnym elementem
bezpieczeństwa ekologicznego, a także wspiera proces budowy oraz ochrony wizerunku i marki
Lasów Państwowych w otoczeniu regionalnym.

6) Jakie kompetencje do wykonywania przedmiotowej pracy ma wskazana osoba?
Ksiądz Tomasz Duszkiewicz dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami do zajmowania
rzeczonego stanowiska, w tym posiada bogate doświadczenie pedagogiczne. Ukończył Wyższe Studia
Magisterskie na kierunku teologia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Ukończył
studia filozoficzno-teologiczne z przygotowaniem pedagogiczno-katechetycznym na Wyższym
Seminarium Duchownym w Drohiczynie. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego nadany przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie. Ukończył kurs kierowników placówek wypoczynku
dzieci i młodzieży. Poza tym posiada cechy charakteru oraz umiejętności interpersonalne, które
predysponują go do pracy z młodzieżą i na forum publicznym. Fakt przyswojenia sobie umiejętności
interpersonalnych i posiadanie wiedzy społecznej umożliwiającej dokonanie analizy sytuacji
i zastosowanie adekwatnej strategii postępowania oraz odpowiedniej postawy interpersonalnej
nacechowanej pozytywnym nastawieniem do innych, przekłada się wprost na możliwość
wykonywania obowiązków związanych z zatrudnieniem i zwiększa szansę powodzenia w realizacji
powierzonych zadań.
We wcześniejszych latach ksiądz Tomasz Duszkiewicz odbywał praktyki w szpitalu,
w hospicjum i w Domu Opieki Społecznej. Przez kilkanaście lat pracował z dziećmi i młodzieżą
w przedszkolach i w szkołach. Wzbogacał doświadczenie pedagogiczne pracując z młodzieżą
w Katolickim Stowarzyszeniu Młodych i w Caritas Polska. Ksiądz Tomasz Duszkiewicz ma
praktyczną umiejętność koordynowania i współpracy z młodymi ludzi.
7) Czy normalną, akceptowaną przez dyrektora DGLP praktyką będzie zatrudnianie w pozostałych
jednostkach organizacyjnych PGL LP osób duchownych?
Ksiądz Tomasz Duszkiewicz nie został zatrudniony w RDLP w Białymstoku, jako osoba
duchowna w celu świadczenia posługi kapłańskiej. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Białymstoku zatrudniła Tomasza Duszkiewicza, jako osobę fizyczną w celu wykonywania
obowiązków statutowych PGL Lasy Państwowe.
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