
zakupienie przez nas leku. Stan´liÊmy wówczas 

przed ogromnym dylematem, poniewa˝ 10-dnio-

wa kuracja Noxafi lem kosztowa∏a ok. 3700 z∏. 

Leczenie naszego syna tym lekiem mia∏o trwaç 

szeÊç miesi´cy. Taki koszt przerasta∏ mo˝liwoÊci 

naszej rodziny. I wtedy z pomocà przysz∏a Fun-

dacja „Pomoc LeÊnikom”. 

Dzisiaj Karol jest zdrowy i ogromnie wdzi´czny 

za okazanà pomoc. Dzi´ki takim organizac-

jom i ludziom dobrej woli o wra˝liwych ser-

cach mo˝na pomóc przezwyci´˝yç chorob´, 

a nawet uratowaç ludzkie ˝ycie. Okazjà do 

takiej pomocy jest przekazanie 1% podatku na 

konto Fundacji „Pomoc leÊnikom”. To tak nie-

wiele, a mo˝e byç na wag´ ludzkiego ˝ycia. ¸za, 

którà si´ otar∏o i uÊmiech, który wywo∏a∏o – to 

wielkie szcz´Êcie. 

Ma∏gorzata Ko∏odziejczyk
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Z ˝ycia leÊnika

Trzy pytania do Gra˝yny Zagrobelnej, wspó∏twór-

czyni Fundacji „Pomoc LeÊnikom” w KroÊnie.

Przypomnijmy, jak zrodzi∏ si´ pomys∏ powo∏a-
nia fundacji pomagajàcej leÊnikom i ich 
rodzinom.
Ponad 10 lat temu leÊniczy NadleÊnictwa Radymno 

Marian Kubaszak, wype∏niajàc obowiàzki s∏u˝-

bowe, narazi∏ si´ z∏odziejom kradnàcym drewno. 

Zemsta z∏odziei zacz´∏a si´ od pogró˝ek i wybija-

nia szyb, a˝ w koƒcu dotkn´∏a boleÊnie rodzin´ 

leÊniczego: w akcie odwetu spalono mu dopiero 

co wybudowany dom. BezkarnoÊç z∏oczyƒców 

oraz ÊwiadomoÊç, ˝e w Lasach Paƒstwowych nie 

ma mo˝liwoÊci rekompensowania pracownikom 

strat w zwiàzku z pe∏nionà s∏u˝bà, nie wp∏ywa-

∏a pozytywnie na samopoczucie podkarpackich 

leÊników.

Tu˝ po tym wydarzeniu zosta∏am dyrektorem 

RDLP w KroÊnie, zna∏am doskonale t´ spraw´ 

z terenu, zna∏am tak˝e sytuacj´ w leÊnictwie pana 

Kubaszaka. Dlatego wystàpi∏am do leÊników 

podkarpackich z proÊbà o pomoc. Odzew leÊ-

ników zaskoczy∏ wszystkich, szczególnie zaÊ 

pana Mariana. 

Po pewnym czasie zg∏osi∏ si´ on do mnie 

z informacjà, ˝e wykorzysta∏ tylko cz´Êç zebra-

nych Êrodków, reszt´ zaÊ chce przekazaç innym 

leÊnikom, którzy znaleêli si´ w potrzebie. Ten 

pi´kny gest szlachetnego leÊnika sprawi∏ mi 

troch´ k∏opotów. No bo gdzie te pienià˝ki 

mo˝na z∏o˝yç, je˝eli nie mo˝na na kontach fi r-

mowych, funduszu socjalnego i zwiàzkowych? 

I tak w poszukiwaniu rozwiàzaƒ wpad∏am na 

pomys∏ powo∏ania fundacji. To by∏a tylko iskra, 

zaÊ g∏ównym motywem by∏a zwyczajna ch´ç 

pomocy kole˝ankom i kolegom leÊnikom, któ-

rzy nie ze swej winy zostali dotkni´ci chorobà 

lub innym nieszcz´Êciem. Opracowa∏am statut 

i z grupà leÊników powo∏aliÊmy Rad´ Fundacji. 

Po zarejestrowaniu w Sàdzie Rejonowym w Rze-

szowie – rozpocz´liÊmy dzia∏alnoÊç. By∏ to wrze-

sieƒ 2001 roku. 

Jakie sà Pani odczucia po dziewi´ciu latach 
dzia∏alnoÊci Fundacji?
Na pewno radoÊç i szcz´Êcie, a tak˝e odrobina 

dumy. Przede wszystkim jednak uczucie wielkiej 

wdzi´cznoÊci dla grupki ludzi, którzy anonimo-

wo i spo∏ecznie wykonujà teraz najwi´kszà prac´ 

w Fundacji. Sà to panie: El˝bieta Krzakiewicz, 

Gra˝yna Kuêmik, Anna Suwa∏a oraz panowie: Jan 

Kruba, Bogus∏aw Famielec, Kazimierz Niepokój, 

Mieczys∏aw Barç, Jerzy Miliszewski. No i nasza 

„si∏a konstruktywnego spokoju” – prezes Rady 

Przemys∏aw W∏odek. Zbyt ma∏o si´ mówi o ich 

pracy, a sà to ludzie oddani Fundacji ca∏ym ser-

cem. Tylko dzi´ki nim przetrwa∏a ona „z∏e czasy” 

i dzia∏a profesjonalnie.

Do∏àcza do nas te˝ m∏odsze pokolenie leÊników, 

np. Tadeusz Ogonowski, który obs∏uguje naszà 

stron´ internetowà. Wdzi´czna jestem równie˝ 

wszystkim darczyƒcom: zarówno tym, którzy 

dobrowolnie opodatkowali si´ comiesi´cznymi 

wp∏atami, jak te˝ tym, którzy przekazali na konto 

Fundacji 1% podatku.

Jakie sà oczekiwania na przysz∏oÊç? 
Na pewno chcielibyÊmy poprawiç stabilnoÊç 

fi nansowà Fundacji tak, by w jeszcze wi´kszym 

zakresie udzielaç pomocy ludziom, których 

dotkn´∏o nieszcz´Êcie, a tak˝e po to, by mo˝na to 

by∏o robiç w przysz∏oÊci. Bo niestety, nieszcz´Êcia 

nie siedzà w lesie, ale chodzà po ludziach. 

Pragniemy te˝ dotrzeç do wi´kszej liczby sàdów 

powszechnych, aby cz´Êç nawiàzek sàdowych 

za szkodnictwo leÊne trafi a∏a na konto Fundacji. 

Marzeniem jest te˝ dotarcie do wszystkich jed-

nostek PGL LP, by przekazywa∏y cz´Êç dodatnie-

go wyniku fi nansowego na rzecz Fundacji.

W tym miejscu chcia∏abym podzi´kowaç ser-

decznie Zwiàzkowi LeÊników Polskich Okr´gu 

Ma∏opolskiego, który przekaza∏ na konto Fun-

dacji darowizn´ w kwocie 30 831,54 z∏. Sà to 

pieniàdze pochodzàce z rozliczenia kosztów 

ubieg∏orocznego XXI Ogólnopolskiego Rajdu 

LeÊników. Suma ta pozwoli na wsparcie wielu 

potrzebujàcych. ˚yczylibyÊmy sobie, aby grupa 

osób pracujàca na rzecz Fundacji dzia∏a∏a tak jak 

obecnie, abyÊmy nadal byli pe∏ni energii i wiary 

a rodzàce si´ problemy tylko nas wzmacnia∏y. 

AbyÊmy zawsze na czas zdà˝yli z pomocà.             

Rozmawia∏a: Ma∏gorzata Ko∏odziejczyk 

AbyÊmy zdà˝yli z pomocà

Jak wesprzeç Fundacj´ i pomóc 
potrzebujàcym leÊnikom?

Dokunujàc wp∏aty na konto fundacji

24 2030 0045 1110 0000 0024 
6150.
Mo˝na te˝ przekazaç na jej rzecz 1% 

podatku dochodowego podczas wype∏niania zeznania 

podatkowego za rok 2009 (mamy na to czas jeszcze 

do koƒca kwietnia). Pieniàdze zostanà przekazane na 

konto Pomocy LeÊnikom przez urzàd skarbowy.

JeÊli zeznanie wype∏niamy samemu, to w stosownych 

formularzach wystarczy wpisaç:

•  PIT–28, cz´Êç M

poz. 129 – Fundacja Pomoc LeÊnikom w KroÊnie
poz. 130 – nr KRS 0000040564
poz. 131 – wnioskowana kwota, która nie mo˝e 

przekroczyç 1% z poz. 109

•  PIT–36, cz´Êç O

poz. 305 – Fundacja Pomoc LeÊnikom w KroÊnie
poz. 306 – nr KRS 0000040564
poz. 307 – wnioskowana kwota, która nie mo˝e 

przekroczyç 1% z poz. 188

•  Pit–37, cz´Êç H

poz. 124 – Fundacja Pomoc LeÊnikom w KroÊnie
poz. 125 – nr KRS 0000040564
poz. 126 – wnioskowana kwota, która nie mo˝e 

przekroczyç 1% z poz. 120

W tym roku o wype∏nienie zeznania podatkowego 

mo˝na by∏o prosiç (do 12 stycznia) ksi´gowoÊç 

w zak∏adzie pracy. Niestety w formularzu PIT–40 brak 

jest pola, gdzie mo˝na zadeklarowaç przekazanie 

1% na OPP. Miejmy nadziej´, ˝e w przysz∏ym roku ta 

sytuacja ulegnie korzystnej zmianie. 

Fundacja wykaza∏a, ˝e jej dzia∏alnoÊç przynosi kon-

kretne efekty. Na stronie internetowej organizacji 

po˝ytku publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki 

Spo∏ecznej mo˝na zapoznaç si´ ze szczegó∏owymi 

sprawozdaniami z jej dzia∏alnoÊci (https://bopp.
pozytek.gov.pl).
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