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Zmiany w Radzie Krajowej ZLP w RP
Dwudniowe obrady Zjazdu Sprawozdawczego w Sękocinie Starym 18 i 19 marca 2016 roku
poprzedziło posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP w nowym składzie. Najważniejsze tematy, jakie
omawiano dotyczyły spraw organizacyjnych Zjazdu.
Zmiany w Radzie Krajowej są konsekwencją wyborów przeprowadzonych w Okręgu Białostockim oraz
Regionie Górnośląskim w Katowicach.
Bronisław Sasin, Przewodniczący ZLP w RP rozpoczął posiedzenie Rady Krajowej od podziękowań dla
ustępujących członków Rady Krajowej i powitania nowych osób w tym gronie.
Do składu Prezydium Rady Krajowej dołączył
Marek Cholewa z Nadleśnictwa Strzelce Opolskie

– nowy Przewodniczący Regionu Górnośląskiego
w Katowicach.
Nowym członkiem Rady Krajowej został także Adam
Roczniak z Nadleśnictwa Borki, który zastąpił dotychczasowego przedstawiciela Okręgu Białostockiego – Jerzego Sakowskiego z Nadleśnictwa Żednia.
W Radzie Krajowej nie będzie już zasiadał Piotr
Chrzęszczyk z RDLP w Katowicach (Regionu Górnośląskiego w Katowicach).

B. Sasin dziękuje P. Chrzęszczykowi za
pracę w Radzie Krajowej.

G. Cekus wręcza J. Sakowskiemu
okolicznościowy upominek.

Od lewej: M. Cholewa – nowy Przewodniczący ZLP Regionu Górnośląskiego
w Katowicach oraz P. Chrzęszczyk, który
kończy pracę w Radzie Krajowej.

Od lewej: G. Cekus, H. Stachowska, B. Sasin i Z. Czeryba.

J. Sakowski – kończy pracę w Radzie Krajowej, H. Chabowski – Przewodniczący ZLP Okręgu Białostockiego.

Adam Roczniak, nowy członek Rady
Krajowej z Okręgu Białostockiego.

Obradował Związek Leśników Polskich w RP
W dniach 18-19 marca w Sękocinie Starym odbył się Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Związku
Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. 17 Regionów/Okręgów Związku reprezentowało 130
delegatów. Przybyli także przedstawiciele ZLP Parków Narodowych, IBL, DG, BULiGL w Przemyślu
oraz Zespołu Szkół Leśnych w Lesku.
Pierwszy dzień Zjazdu uroczyście otworzył Bronisław Sasin, Przewodniczący ZLP w RP. Poczet sztandarowy wprowadzili na salę przedstawiciele Regionu
Środkowopolskiego w Łodzi. Następnie minutą ciszy
uczczono pamięć zmarłych kolegów, w sposób szczególny mając na myśli Henryka Bartuziego, Zbigniewa
Grugela oraz Bernarda Matuszczaka.
Honorowym gościem obrad Zjazdu była Maria Andrzejczyk, wieloletni Kierownik Biura Związku.
Bronisław Sasin złożył sprawozdanie z prac Rady
Krajowej za 2015 rok.
Protokół Krajowej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności ZLP w RP odczytała Ewa
Dembiczak z Okręgu Krośnieńskiego.
W trakcie obrad Zjazdu wręczono odznaczenia związkowe.
Najwyższym odznaczeniem – „Złotym Znakiem
Związku” zostali uhonorowani: Maria Andrzejczyk,
wieloletni Kierownik Biura Związku, Leszek Anioł
z Regionu Środkowopolskiego w Łodzi oraz Ryszard
Walkowski z Okręgu Lubelskiego.
Natomiast odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali: Ireneusz Lasak z Regionu Radomskiego (Złota Odznaka), Dariusz Żarczyński z Regionu Olsztyńskiego (Srebrna Odznaka), Daniel Bogacki z Regionu
Radomskiego (Srebrna Odznaka) oraz Paweł Malepszy
z ZLP RDLP w Szczecinku (Brązowa Odznaka).

Gośćmi pierwszego dnia Zjazdu byli: Andrzej Borowski, Zastępca Dyrektora Generalnego LP ds. Gospodarki Leśnej oraz Agnieszka Grzegorczyk, Naczelnik
Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy.
Goście zjazdu odpowiedzieli na szereg pytań delegatów. Dyrektor A. Borowski poinformował o przygotowaniach do inwentaryzacji bioróżnorodności
na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Poczet Sztandarowy – Przedstawiciele Regionu Środkowopolskiego
w Łodzi z Przewodniczącym Pawłem Kanią.

Głos zabiera Andrzej Borowski, z-ca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej. Od lewej: J. Przybylski, K. Górski, A. Grzegorczyk,
A. Borowski, B. Sasin, G. Cekus i H. Stachowska.
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Bronisław Sasin składa sprawozdanie z działań Rady Krajowej za
2015 rok.

Ewa Dembiczak odczytuje protokół Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Od lewej: Barbara Jarzębak z Regionu Radomskiego i Janina Pięciak
z Regionu Zachodniego w Szczecinie – protokolantki.

Komisja Skrutacyjna – od lewej: Henryk Wojnowski (Region Zachodni w Szczecinie), Iwona Malinowska (Region Pilski), Daniel Bogacki
(Region Radomski).

Od lewej: Jerzy Przybylski – Honorowy Przewodniczący ZLP w RP
i Krzysztof Górski – Wiceprzewodniczący ZLP w RP.

Zbigniew Nahajowski z Regionu Dolnośląskiego – Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków.
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„Złoty Znak Związku” dla Marii Andrzejczyk, Leszka Anioła oraz
Ryszarda Walkowskiego.

Odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali: Ireneusz
Lasak (Złota), Dariusz Żarczyński (Srebrna), Paweł Malepszy
(Brązowa).

Daniel Bogacki wyróżniony Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Maria Andrzejczyk i Leszek Anioł wyróżnieni „Złotym Znakiem
Związku”.

Delegaci z Regionu Pomorskiego w Toruniu i Regionu Pilskiego.

Delegaci z Regionu Radomskiego.

Na pierwszym planie delegaci z Okręgu Lubelskiego.

Sala obrad – po prawej stronie delegaci z ZLP RDLP w Szczecinku.
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Delegaci z Regionu Górnośląskiego w Katowicach z Marią Andrzejczyk, Bronisławem Sasinem, Jerzym Przybylskim.

W tym celu w ciągu najbliższych dwóch lat we wszystkich nadleśnictwach zostanie stworzonych łącznie około
900 etatów, które będą utrzymywane z Funduszu Leśnego. Zostaną zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin
przyrodniczych, którzy przygotują dokładną inwentaryzację przyrodniczo-leśną, a także inwentaryzację obszarów i obiektów związanych z historią naszego kraju.
Powstaje w tym celu specjalny portal, gdzie będą prezentowane wyniki inwentaryzacji.
Dyrektor Borowski ze zrozumieniem odniósł się do
głosów leśników, którzy podkreślali, że ich zadania,
szczególnie pracowników terenowych wciąż rosną.
B. Sasin przekazał Dyrektorowi Borowskiemu przygotowaną przez leśniczego listę prac i czynności zbędnych,
mało efektywnych, a niepotrzebnie obciążających pracowników terenowych.
Naczelnik A. Grzegorczyk podkreślała potrzebę
zgodnej współpracy przy aktualizacji jednolitego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, do którego
włączono już wiele protokołów dodatkowych. Szereg
uwag i pomysłów do nowelizacji PUZP wniesiono również w trakcie Zjazdu.
Delegatów zjazdowych odwiedzili także przedstawiciele firmy Mentor i przedstawili nową ofertę ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń na życie. Spore zainteresowanie wzbudziła informacja o działalności poradni
leczenia boreliozy pod patronatem prof. Panasiuka.
Zjazd prawie jednogłośnie (przy 3 głosach wstrzymujących się) udzielił Radzie Krajowej ZLP absolutorium za

rok 2015 i uchwalił szereg wniosków do realizacji w najbliższym roku. Kolejny Zjazd, a będzie to Zjazd wybierający nowe władze krajowe, odbędzie się w 2017 roku.
Katarzyna Gozdek-Pawłowska
i Jarosław Szałata
Warszawa, dnia 18.03.2016 r.
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
PODSEKRETARZ STANU
GŁÓWNY KONSERWATOR PRZYRODY
Andrzej Szweda-Lewandowski
Pan
Bronisław Sasin
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w RP
Bardzo dziękuję za zaproszenie na Krajowy Zjazd
Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich w RP,
jednak z uwagi na inne realizowane zadania, nie będę
mógł spotkać się z Państwem w tym dniu.
Życzę Państwu i wszystkim zaproszonym gościom
owocnych obrad, szerokiej wymiany zdań oraz śmiałego
podejmowania tematów ważnych dla polskiego leśnictwa.
Andrzej Szweda-Lewandowski
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
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Sprawozdanie
Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP
za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 15 marca 2016 r.
Najważniejszym wydarzeniem w 2015 r., od ostatniego Zjazdu Sprawozdawczego (w dniach
25-27.03.2015 r.) była zmiana władz resortu oraz kierownictwa Dyrekcji Generalnej LP i Regionalnych
Dyrekcji LP.
Wystąpiły nowe warunki do negocjacji, ale zostały przerwane zaawansowane rozmowy dotyczące
polityki mieszkaniowej oraz realizacji postulatów naszego Związku.
Ważnym wydarzeniem było również odrzucenie wniosku złożonego przez Radę Krajową Związku
Leśników Polskich w RP do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ustawy z dnia
24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z decyzją Rady Krajowej nie odwoływaliśmy się od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Sprawozdanie merytoryczne
Zorganizowanie Związku
Na dzień 31.12.2015 r. Związek zrzeszał 10 774 członków, a na dzień 31 grudnia 2014 r. – 10 637 członków,
co oznacza wzrost o 137 członków. W dniu 31.12.2012 r.
Związek liczył 10 057 członków.
Ilość organizacji wzrosła z 383 do 385/441 jednostek
– wzrost o 2 organizacje.
Nadal funkcjonuje 17 Regionów /Okręgów/ Związku,
a ponadto w skład ZLP w RP wchodzą: Związek Leśników Polskich Parków Narodowych, Związek Leśników Polskich Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
w Przemyślu, Związek Leśników Polskich: w Instytucie Badawczym Leśnictwa, Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych i w Zespole Szkół Leśnych w Lesku.
Największe organizacje zakładowe działają w Nadleśnictwach:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Wipsowo – 67 członków (Olsztyn),
Kolumna – 66/21, Złoczew – 65/24 (Łódź),
Siewierz – 65, Rybnik – 55 (Katowice)
Milicz – 56, Świeradów – 53 (Wrocław)
Dębno – 55 (Szczecin)
Krotoszyn – 54 (Poznań)
Józefów – 54, Chełm – 50 (Lublin)
Borki – 52 (Białystok)
Strzyżów – 51 (Krosno)
Gościno – 51, Czarne – 50 (Szczecinek)
Gorlice – 50 (Kraków)
Kaliska – 49 (Gdańsk)
Roztoczański Park Narodowy – 82

Władze Związku
Rada Krajowa liczy na dzień 15.03.2016 r. 41 członków, a Komisja Rewizyjna 5 członków.
Prezydium Związku od V Zjazdu Delegatów działa
w składzie:
• przewodniczący Bronisław Sasin,
• wiceprzewodniczący: Halina Stachowska, Krzysztof
Górski, Zbigniew Czeryba, Grzegorz Cekus (zastąpił
Jerzego Miliszewskiego),
• przewodniczący Regionów/Okręgów, ZLP Parków Narodowych.
Rada Krajowa – ww. członkowie Prezydium oraz
dodatkowo:
• przewodniczący organizacji IBL, BULiGL, DGLP,
Zespołu Szkół Leśnych w Lesku,
• przedstawiciele z poszczególnych Regionów/Okręgów – po 1 przedstawicielu.
Komisja Rewizyjna pracuje pod przewodnictwem
Janusza Rudy, a członkami Komisji są: Janina Sobczak,
Ewa Dembiczak, Krystyna Sowa, Małgorzata Burdzińska.
Honorowym Przewodniczącym jest Jerzy Przybylski.

Składki członkowskie
Wysokość składki członkowskiej na rzecz Rady Krajowej od 1 marca 2011 r. wynosi 3,50 zł miesięcznie.
Za rok 2015 wszystkie Regiony uregulowały składki.
Jednak wpływy z tego tytułu są bardzo nieregularne
i znacznie opóźnione.

Funkcjonowanie Organów Związku
Od wyborów w listopadzie 2012 r. minęło prawie 3,5
roku, a więc jest to ostatni Zjazd sprawozdawczy w tej
kadencji. Następny Zjazd odbędzie się w listopadzie
2017 r. i będzie to Zjazd sprawozdawczo-wyborczy.
Kadencja władz krajowych nie pokrywa się w wielu przypadkach z kadencjami władz regionalnych
(okręgowych). Coraz częściej wysuwany jest wniosek
o „wyrównanie kadencji”, ale tym wnioskiem powinna zająć się komisja statutowa, którą powinien powołać Zjazd.
W okresie sprawozdawczym Rada Krajowa odbyła
4 posiedzenia oraz 1 posiedzenie Prezydium, w tym spotkanie opłatkowe 11.12.2015 r. z udziałem Wiceministra
Środowiska, Dyrektora Generalnego LP i kapelana warszawskich leśników. Ponadto na bieżąco wymieniane
były informacje i uwagi za pomocą poczty elektronicznej i telefonicznie.
Główne tematy, którymi zajmowała się Rada Krajowa to:

•
•

•
•
•
•

przyśpieszenie sprzedaży mieszkań, umożliwienie
zakupu mieszkań przez wszystkich pracowników LP,
wprowadzenie zmian w protokole dodatkowym nr 24
dot. „Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego
i prot. dod. 25 dotyczącym stawki wyjściowej (do wysokości 1450 zł),
podniesienie stawki na rozjazdy, podniesienie limitu
km, ustalenie dodatku transportowego,
nowelizacji PUZP,
wprowadzenie nowej tabeli płac, podniesienia nagrody jubileuszowej za 45 i więcej lat pracy,
sprawy majątkowe Związku, w tym zmiany organizacyjne w Ośrodku Wypoczynkowym Jantar.

Przewodniczący Związku, poza posiedzeniami Prezydium i Rady Krajowej, wyjeżdżał 75 razy i spędził 108
dni, aby uczestniczyć w posiedzeniach, spotkaniach,
uroczystościach i Zjazdach, w tym w:
• 5 Zjazdach Sprawozdawczych lub Sprawozdawczo-Wyborczych w Regionach/Okręgach: Dolnośląskim,
Krośnieńskim, Warszawskim, Białostockim, Lubelskim,
• 4 posiedzeniach Rad Regionów, Okręgów: Siewierz
(Katowice), Milicz (Wrocław), Toruń,
• 14 nadleśnictw w RDLP w Szczecinie – zebrania
sprawozdawczo-wyborcze oraz interwencje,
• 6 posiedzeń Zgromadzenia Wspólników – Krynica
(2), Jantar (2) oraz 2 posiedzenia współwłaścicieli
majątku Jantar,

•
•
•
•
•
•

3 udziały w spotkaniach i posiedzeniach w Ministerstwie Środowiska (polityka mieszkaniowa, Parki Narodowe),
2 uczestnictwa w Rajdzie Leśników na terenie RDLP
w Warszawie i Mistrzostwach Szachowych w 2016 r.
w Janowie Lubelskim (RDLP Lublin),
3 posiedzenia zespołu ds. mieszkań x 2 dni,
7 posiedzeń negocjacyjnych z Dyrektorem Generalnym LP,
udział w pielgrzymce na Jasną Górę,
2 pogrzeby zmarłych Kol. Henryka Bartuziego i Zbigniewa Grugela.

Negocjacje z Dyrektorem Generalnym LP
W sprawie realizacji postulatów ze Zjazdu oraz dodatkowych postulatów wynikających z notatki ze spotkań central związkowych w sprawie nowelizacji PUZP
odbyły się 4 spotkania, w tym ostatnio z nowym kierownictwem GDLP w dniach:

•
•
•

5.01.2016 r. w Warszawie, negocjacje nagrody rocznej,
21–22.01.2016 r. w Jedlni – przygotowanie wniosków
do nowelizacji PUZP,
16.02. w Warszawie rozmowy nad wnioskami.

Zatrudnienie i Płace w LP
Przeciętne miesięczne zatrudnienie w 2015 r. wyniosło
25.502 etaty (w 2014 r. – 25.376) tj. o 263 etaty mniej od
wielkości planowanej w skali rocznej (plan 25.765 etatów).
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogółem w LP
wyniosło 7.548,9 zł (w 2014 r. 7.228,6 zł), na plan
7.336,4 tj. 102,9% planowanego poziomu w planie zasadniczym.

Płace w Parkach Narodowych
Od 1 stycznia 2012 r. Parki Narodowe zostały przekształcone z jednostek budżetowych w państwowe osoby
prawne. Zatrudnienie w 23 parkach wynosi łącznie 1519
osób. Wynagrodzenie w poszczególnych parkach waha
się od 2900 zł do 4200 zł (średnio około 3600 zł). Od
1 stycznia br. wynagrodzenia wzrosły o 10,5%.

Wykonanie Budżetu Związku za 2015 r.
Budżet roku 2015 wykonano następująco:
przychody 111,04%
koszty 96,93%
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W okresie sprawozdawczym Rada Krajowa przyznała
zapomogi w łącznej kwocie 51.333 zł dla 11 członków
Związku dotkniętych ciężkimi chorobami.
W bieżącym roku, w ramach promocji Związku, zamierzamy ponownie przyznać nagrody dla absolwentów
Średnich Szkół Leśnych w wysokości 16.500 zł.

Działalność Biura Związku
Od 1.01.2016 r. obsadę biura stanowią 2 osoby: Hanna Krych oraz Katarzyna Gozdek-Pawłowska. Maria
Andrzejczyk odeszła na zasłużoną emeryturę z dniem
31.12.2015 r.
Oprócz kontaktów z pracownikami biura ZLP w RP,
istnieje możliwość kontaktu z przewodniczącym za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie, szczególnie w dniach, w których biuro jest nieczynne, m.in.
z powodu urlopów czy chorób.

Działalność Spółek
W Spółce „Sanatorium Uzdrowiskowe Leśnik-Drzewiarz” w Krynicy działa Zarząd w składzie: Prezes Paweł
Macur (od 1 lipca 2015 r.) oraz członkowie: Grzegorz Cekus z ZLP w RP i Krystyna Zientara z ZZ Meblarzy.
Rada Nadzorcza działa w liczbie 5 osób, w tym
3 przedstawicieli Związku Leśników Polskich: Paweł
Kania (Przewodniczący), Urban Kolman, Ewa Dembiczak i 2 przedstawicieli Związku Meblarzy.
W spółce „Sanatorium Uzdrowiskowe Leśnik-Drzewiarz” Związek Leśników Polskich posiada 74% udziałów, a Związek Meblarzy 26% udziałów.
Członkowie Związku nadal korzystają z ulgowych
miejsc w sanatorium „Leśnik-Drzewiarz”.
Związek jest ponadto właścicielem Spółki „Ośrodek
Wypoczynkowy Jantar”, która dzierżawiła od 3 organizacji (2 związków zawodowych i fundacji), będących
współwłaścicielami Ośrodka ich majątek. Związek Leśników Polskich posiadał 37% udziałów w wartości majątku Ośrodka Wypoczynkowego „Jantar”.
Od 1 stycznia 2016 r. spółka działa, zgodnie z decyzją Rady Krajowej, bez umowy na dzierżawę majątku.
Współwłaściciele majątku (ZZ Meblarzy i Fundacja
Ochrony Ziemi i Środowiska) nie zgodzili się na kontynuowanie umowy dzierżawy majątku, żądając ustanowienia spółki z ich udziałem.
W Spółce „Jantar” Zgromadzenia Wspólników reprezentują: Bronisław Sasin, Krzysztof Górski i Andrzej
Borkowski. Rada Nadzorcza działa w składzie 3-osobowym, tj. Przewodniczący Henryk Chabowski, członkowie: Krzysztof Jasieniecki i Dariusz Kowalewski.
8

Współpraca zagraniczna
W czerwcu ub. roku podczas Rajdu Warszawskiego
gościliśmy 3 przedstawicieli Consilvy z Rumunii oraz
w XXIII Mistrzostwach Szachowych Leśników uczestniczyło 3 zawodników z Węgier. Natomiast członkowie naszego Związku ani szachiści, pomimo zaproszeń
z Rumunii i Węgier, nie uczestniczyli w zawodach organizowanych przez organizacje związkowe. Zawody
sportowe na Węgrzech odbywały się w tym samym
terminie co XXVII Rajd, a do Rumunii nie można było
skompletować drużyny szachistów.

Sport, kultura, rekreacja
W okresie sprawozdawczym odbył się XXVII Rajd
Leśników „Warszawa da się lubić”, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie
w dniach 18–20 czerwca 2015 r. Rajd, jak co roku, organizował Związek Leśników Polskich w RP przy wielkim
zaangażowaniu Rady Okręgu Warszawskiego i pomocy
RDLP w Warszawie. Komandorem Rajdu była Kol.
Agata Gazdowska, przewodnicząca Warszawskiego
Okręgu ZLP w RP, która solidnie napracowała się przy
organizacji tak dużej imprezy wspólnie z koleżankami
i kolegami z zespołu organizacyjnego. Finał imprezy odbył się w miejscowości Mrozy. W Rajdzie uczestniczyło
niemal 1300 uczestników.
W dn. 22–24 września odbędzie się XXVIII Rajd Leśników na terenie RDLP w Białymstoku. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w Rajdzie.
W dniach 29–31 maja 2015 roku w Tułowicach odbyły się XVI Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na
Orientację. Jednym ze sponsorów mistrzostw był Związek Leśników Polskich w RP, który już od roku 2005
wspiera finansowo Reprezentację LP – uczniów i opiekunów średnich szkół leśnych.
W dniach 25–28 lutego 2016 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim (RDLP Lublin) odbyły się Międzynarodowe XXIV Szachowe
Mistrzostwa Leśników. Zawody zgromadziły 49 pasjonatów szachów z różnych jednostek związanych
z leśnictwem z całej Polski, a także gości z Węgier.
Kierownikiem imprezy był Urban Kolman, przewodniczący Okręgu Lubelskiego ZLP w RP, który przyczynił się do bardzo dobrej organizacji tej imprezy
sportowej. Uczestników Mistrzostw Szachowych zaszczycił Z-ca Dyr. Generalnego LP Krzysztof Janeczko
i Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski Henryk
Rążewski.

Tytuł Mistrza zdobył Dariusz Rymaszewski z Nadleśnictwa Lwówek Śląski (RDLP Wrocław). Kolejne
miejsca zajęli:
– Nandor Papp z Węgier
– Piotr Dziadoń – N-ctwo Srokowo (RDLP Olsztyn)
Drużynowo Mistrzostwo Polski zdobyli szachiści
z RDLP Wrocław, którzy wyprzedzili Węgrów i RDLP
Olsztyn.
Kolejne XXV Międzynarodowe Mistrzostwa Szachowe Leśników odbędą się w 2017 r. w Sanatorium Leśnik-Drzewiarz w Krynicy.

Działania interwencyjne
Prośby o interwencje i skargi wpłynęły w 2015 roku
do Związku od 6 osób, w tym od członków z Nadleśnictwa Woziwoda w sprawie Zbigniewa Grugela, Władysława Pielechowskiego (z RDLP Szczecin), w związku
z próbą rozwiązania umowy oraz kilkakrotne skargi
K. Dąbkowskiego (RDLP Białystok). Władysław Pielechowski został przywrócony do pracy, na zasadzie porozumienia z Regionem Zachodnim ZLP w RP.
Związek interweniował u dyrektorów RDLP i w nadleśnictwach w sprawach indywidualnych dotyczących
najczęściej zatrudnienia i sprzedaży mieszkań. Były
również prośby przekraczające kompetencje Związku,
a także wnioski nieuzasadnione.
ZLP w RP udzielał także porad i wykładni prawnych,
poprzez kancelarię prawną IURICO, która opracowuje
opinie prawne w sprawach zgłaszanych przez nasze Regiony/Okręgi. W okresie sprawozdawczym dotyczyło to
kilkudziesięciu spraw.

Udział Związku i jego przedstawicieli
w różnego rodzaju działalności
Przewodniczący Związku jest członkiem Kolegium
Lasów Państwowych.
Związek współdziała z ROLP, a kilku działaczy ZLP
zasiada w gremiach kierowniczych struktur krajowych
ROLP, w tym m.in. Kol. Jerzy Przybylski, Daniel Bogacki, Zbigniew Nahajowski.
We władzach samorządowych działa duża reprezentacja członków Związku, kilku w Sejmikach, a kilkunastu
pełni odpowiedzialne funkcje w Radach Powiatów, ponad stu pracuje w Radach Gmin.

Działalność wydawnicza i informacyjna
Rada Krajowa ZLP w RP wydaje biuletyn informacyjny „Leśnik” w jednorazowym nakładzie 1200 egz.

„Leśnik” jest również zamieszczany na stronie internetowej Związku.
Działa zespół ds. polityki informacyjnej w osobach:
B. Sasin, J. Szałata, M. Łach.
Moderatorem strony aktualnie jest Katarzyna Gozdek-Pawłowska.
Po 3 latach funkcjonowania strony (zlpwrp.pl) zanotowaliśmy ponad 380 tysięcy odsłon. Zainteresowanie
stroną stale rośnie, co potwierdzają statystyki.
Ponadto informacje o działalności ZLP ukazują się na
stronie internetowej www.lasy.gov.pl, w „Głosie Lasu”
oraz na Blogu Leśniczego.

Kierunki działania Związku
Działania Związku powinny dotyczyć następujących
obszarów:
1. Mieszkaniowych: Zlikwidowanie mieszkań funkcyjnych i ustalenie dodatków mieszkaniowych.
2. Należności:
– za jazdy terenowe prywatnym środkiem transportowym,
– za utrzymanie kancelarii.
3. Uregulowanie spraw majątkowych Spółki „Ośrodek
Wczasowy Jantar”.
Oddzielnie została omówiona realizacja wniosków ze
Zjazdu Sprawozdawczego w marcu 2015 r.
Dziękuję członkom Rady Krajowej za wsparcie
w tworzeniu wizerunku Związku Leśników Polskich
w RP, a przede wszystkim za wspólną politykę działań
w kierunku realizacji wniosków Zjazdu i wypracowywanych na posiedzeniach Rady Krajowej. W szczególności
pragnę złożyć podziękowanie byłemu wiceprzewodniczącemu Jerzemu Miliszewskiemu oraz aktualnym wiceprzewodniczącym za współpracę, pozostającą zawsze
na najwyższym poziomie merytorycznym.
Serdecznie dziękuję za bardzo dobrą współpracę Pań
z biura Związku, szczególnie Kol. Marii Andrzejczyk,
która przeszła na emeryturę, ale nadal kontaktuje się
z nami, a podczas pracy była duszą i motorem działania
biura i Związku.
Szanownych Delegatów proszę o konstruktywną dyskusję nad sprawozdaniem i oceną działań Rady Krajowej. Proszę o zgłaszanie wniosków do realizacji na
następny okres działania, które będą miały szanse na
zrealizowanie w aktualnej sytuacji gospodarczej i politycznej Lasów Państwowych.
Za Radę Krajową ZLP w RP
Przewodniczący
Bronisław Sasin
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REALIZAZCJA WNIOSKÓW ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO
ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z 25-27 marca 2015 roku
I. Informacje ogólne.
1. Pisma z wnioskami ze Zjazdu zostały przekazane do:
• Ministra Środowiska – 16.04.2015 r. – odpowiedź
z dnia 16.05.2015 r.
• Dyrektora Generalnego LP – 16.04.2015 r. – odpowiedź w dniu 30.10. 2015
2. Rozmowy z kierownictwem resortu i DGLP były
w 2015 roku szczególnie trudne i mało skuteczne.
Szczególną obojętność dało się zauważyć po czerwcowych wyborach prezydenckich. Wiele wniosków
było zbywanych lub wręcz odsuwanych na dalsze
terminy. W czerwcu ub. roku udało się jednak doprowadzić do zmiany interpretacji PUZP, mówiącego
o uprawnieniach do dodatku mieszkaniowego wypłacanego pracownikom, którzy utracili prawo do bezpłatnego mieszkania.

II. Realizacja wniosków:
Wniosek nr 1 – w sprawie kontynuowania działań zmierzających do kompleksowego rozwiązania
problemu mieszkaniowego w Lasach Państwowych
poprzez zmiany w ustawie o lasach i przepisach wykonawczych w celu umożliwienia wykupu wszystkich
mieszkań i osad przez pracowników LP.
Do czasu osiągnięcia porozumienia doprowadzić do:
• wycofania zarządzenia nr 38 DGLP w sprawie
naliczania czynszów
• urealnienia do poziomu cen rynkowych wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego
pracownikom SL za zamieszkiwanie we własnym lokalu
Problem mieszkaniowy w Lasach Państwowych jest
rozwiązany kompleksowo. Od listopada 2015 r. w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych obowiązuje nowa lokalna polityka mieszkaniowa, opracowana
na podstawie wytycznych DGLP, wypracowanych przy
udziale związków zawodowych.
Należy nadmienić, że zauważalne są pierwsze efekty
wprowadzenia nowej polityki mieszkaniowej. Wynikiem ostatniej weryfikacji jest zmniejszenie miesz10

kań niezbędnych o 614 lokali, w tym leśniczówek
o 267 i nadleśniczówek o 28.
We wrześniu 2015 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich organizacji związków zawodowych szczebla krajowego, Dyrekcji Generalnej LP i Ministerstwa Środowiska, na którym oceniono działania
DGLP porządkujące sprawę czynszów. W listopadzie
br. odbyło się kolejne spotkanie, na którym uzgodniono wstępnie wprowadzenie stawek bazowych, oddzielnie dla mieszkań czynszowych i funkcyjnych. Niestety
zmiana kierownictwa w listopadzie 2015 r. wstrzymała zapowiedziane zmiany.
Wniosek dot. urealnienia do poziomu cen rynkowych wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego pracownikom Służby Leśnej za zamieszkiwanie we własnym lokalu nie został akceptowany przez
DGLP, gdyż zasada jego ustalania jest jednoznacznie
opisana w § 8 Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej. Zgodnie z jego treścią zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny. Zmiana tego przepisu
nie leży w kompetencji Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych.
1 grudnia 2015 r., po zmianie kierownictwa resortu,
Związek ponownie wystosował wniosek do Ministra
Środowiska z propozycjami zmiany zapisów w ustawie
o lasach. 17 lutego br. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Środowiska z Podsekretarzem Stanu, Andrzejem
Szwedą-Lewandowskim, w sprawie polityki mieszkaniowej. Propozycje zmian:
1. wprowadzenie zmian w Art. 46 ustawy o lasach,
zmieniających mieszkania dotąd bezpłatne na służbowe mieszkania, udostępniane na zasadach umowy
najmu,
2. ustalenie dodatku mieszkaniowego dla stanowisk
wymienionych w Art. 46 ust. 1. pkt 2 ustawy o lasach,
3. wprowadzenie dodatkowego zapisu, aby pracownikom opuszczającym mieszkanie służbowe przysługiwała odprawa, jeżeli nie będą korzystali z zasobów mieszkaniowych Lasów Państwowych,
4. wprowadzenie zapisu zabraniającego ponownego
zakupu mieszkania na warunkach preferencyjnych,
przez tego samego pracownika.

Wniosek nr 2 – kontynuowanie działań zmie-

rzających do wprowadzenia zapisów w PUZP, dotyczących przyznania dodatku transportowego dla
pracowników LP wykorzystujących samochody prywatne do celów służbowych.
23.11.2015 r. zostało wystosowane pismo do Premier
B. Szydło (a poprzednio 7.01.2015 r. do Premier E. Kopacz) z wnioskiem podwyższenia stawek dla pracowników
terenowych LP i PN. Niezależnie od ww. pism został złożony wniosek do DGLP o zmianę zapisów w PUZP i ustanowienia dodatku 30%, do obowiązujących stawek. W dniu
14 marca br. wpłynął projekt o zmianie ustawy o transporcie drogowym z propozycją zmiany stawek za 1 km.
Rozmowy w sprawie nowelizacji PUZP odbędą się
29-30 marca br.

Wniosek nr 3 – doprowadzenie do realizacji dodatkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego,
o którym mowa w § 36 PUZP na koszt pracodawcy.
Zdaniem poprzedniego kierownictwa DGLP, uruchomienie pracowniczego programu emerytalnego
dla pracowników Lasów Państwowych skutkowałoby
stałym, wieloletnim zobowiązaniem do ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie Lasów Państwowych.
Realizacja wniosku, ze względu na zwiększenie obciążenia kosztami i możliwy wpływ na utrzymanie dobrej
kondycji finansowej Lasów Państwowych, zdaniem
poprzedniego kierownictwa DGLP, nie wydawała się
być uzasadniona.
W styczniu br. ponownie został złożony wniosek o dokonanie zapisu w PUZP o wprowadzeniu programu
ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Wniosek nr 4 – w sprawie przedłużenia okresu

obowiązywania jednorazowej odprawy pieniężnej
dla pracowników, z którym rozwiązano stosunek
pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy na kolejne 5 lat, tj. do 31 grudnia 2020 r.
Poprzednie kierownictwo DGLP odpowiedziało, że
nie przewiduje się systemowych działań restrukturyzacyjnych w Lasach Państwowych, więc nie ma uzasadnienia do wprowadzania zmian, tj. przedłużenia terminu
obowiązywania tej odprawy.
Wniosek został ponowiony w styczniu br. do zestawu
dotyczącego zmian PUZP.

Wniosek nr 5 i 6 dot. Parków Narodowych – do-

prowadzenie do wypłacenia w trybie pilnym pracownikom Parków Narodowych dodatkowych środków
finansowych zapisanych w ustawie budżetowej na
rok 2015.
Doprowadzenie do wprowadzenia systemowych
zmian prawnych dotyczących rozwiązania problemu
niskich płac w Parkach Narodowych, docelowo do
poziomu zbliżonego do płac w Lasach Państwowych.
Poprzednie kierownictwo resortu zapewniało, że będzie
czyniło starania w celu zmniejszenia dysproporcji płacowych w stosunku do pracowników LP. Od 1 stycznia br.
zostały uruchomione podwyżki płac na poziomie 10,5%.
Prowadzone są dalsze rozmowy w tej sprawie z nowym
kierownictwem resortu. 17 lutego br. odbyło się spotkanie
Przewodniczącego ZLP w RP i Przewodniczącego ZLP PN
z Podsekretarzem Stanu Szwedą-Lewandowskim. Według
informacji Podsekretarza Stanu, zostały podjęte prace nad
zmianą ustawy o lasach w zakresie umożliwienia przekazywania przez Lasy Państwowe funduszy na zwiększenie
m.in. funduszu nagród w Parkach Narodowych.

Wniosek nr 7 – w sprawie prowadzenia działań
zmierzających do rozszerzenia uprawnień do umundurowania dla pracowników poza Służbą Leśną.
W sprawie powyższego tematu poprzednie kierownictwo DGLP podtrzymało stanowisko negatywne.
Wniosek został ponowiony w styczniu br.

Wniosek nr 8 – w sprawie kontynuowania działań
zmierzających do zwiększenia zatrudnienia w LP,
szczególnie w terenie.
Wniosek jest stopniowo realizowany. Dane wskazują
na stopniowy wzrost zatrudnienia w latach 2012–2015
(odpowiednio 283 osoby, 330 osób i 337 osób w stosunku do roku poprzedniego). Wzrost ma miejsce również
w zakresie poziomu środków na wynagrodzenia i przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Aktualne kierownictwo DGLP również deklaruje wtrzymanie trendu wzrostowego w zatrudnieniu, szczególnie w terenie.

Wniosek nr 9 – w sprawie doprowadzenia do
wdrożenia we wszystkich nadleśnictwach uproszczonych metod wykonywania szacunków brakarskich
dla wszystkich kategorii cięć.
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Zgodnie z Zarządzeniem nr 12 Dyrektora Generalnego LP z 11 lutego 2015 r., został powołany zespół
do spraw wdrożenia metody obrębowej (statystycznej)
oraz opracowania zmian w zasadach sporządzania szacunków brakarskich drzew na pniu. Efektem pracy zespołu było Zarządzenie nr 33 Dyrektora Generalnego
LP z 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad sporządzania
szacunków brakarskich wprowadzające powyższą metodę do użycia podczas sporządzania szacunków brakarskich drzew na pniu w trzebieżach wszystkich klas
wieku. Poza wprowadzeniem metody obrębowej do
ewentualnego wykorzystania zarządzenie ograniczyło stosowanie metody posztucznej jedynie do użytków
rębnych. W dalszym ciągu podtrzymano możliwość wykorzystywania metody porównawczej do ustalenia rozmiaru pozyskania w użytkach rębnych oraz w użytkach
przedrębnych wszystkich klas wieku, zaś zakres stosowania metody masowej, dotychczas stosowanej w użytkach przygodnych oraz czyszczeniach późnych z masą
(CP-P), poszerzono o użytki przedrębne wszystkich
klas wieku. Wybór metody sporządzania szacunków
brakarskich, spośród dopuszczonych do stosowania dla
poszczególnych rodzajów użytkowania, pozostawiono
w kompetencjach nadleśniczego.

Wniosek nr 10 – w sprawie wprowadzenia transparentnych zasad nagradzania pracowników na
wszystkich szczeblach.
W sprawie możliwości opracowania i wprowadzenia
zasad regulujących nagradzanie pracowników w Lasach
Państwowych, DGLP podtrzymało stanowisko negatywne, odnośnie opracowania Ramowego Regulaminu
Przyznawania Nagród dla wszystkich pracowników
PGL LP. Problem ten będzie przedmiotem rozmów z nowym kierownictwem DGLP.

Wniosek nr 11 – prowadzenie działań zmierzających do stworzenia centrum medycznego zajmującego się kompleksowym leczeniem pracowników
Lasów Państwowych chorych na boreliozę.
Wobec podjętego przez Medicover przedsięwzięcia
powołania Centrum Leczenia Boreliozy w Białymstoku
pod patronatem prof. Anatola Panasiuka, wniosek dotyczący stworzenia centrum medycznego zajmującego się
kompleksowym leczeniem chorych na boreliozę wydaje
się być bezzasadny z uwagi na jego obecną, bieżącą realizację.
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Ponadto, podniesienie jakości diagnostyki i leczenia
skutków boreliozy jest przedmiotem oferty Stowarzyszenia Borrelia przy Nadleśnictwie Świerklaniec. Celem
działania Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy leśnikom i innym osobom narażonym na boreliozę. Stowarzyszenie refunduje m.in.: pobyty w sanatorium osób
chorych na boreliozę.
W tym miejscu należy dodać, że ubezpieczenia zdrowotne, prowadzone przez Medicover zostały z powodzeniem wprowadzone w większości jednostek LP i PN.

Wniosek nr 12 – kontynuowanie działań zmierzających do egzekwowania przestrzegania przez kierowników jednostek LP § 35 ust. 4 PUZP odnośnie
rozliczenia podróży służbowych związanych z działalnością związkową w ramach delegacji.
Odnośnie powyższego wniosku, poprzednie kierownictwo DGLP podtrzymało stanowisko wyrażone w piśmie z 2002 r. Aktualnie trwają rozmowy z nowym kierownictwem LP o sprecyzowanie zapisów.

Wniosek nr 13 – doprowadzenie do realnego poziomu wysokości ryczałtu za utrzymanie kancelarii
leśniczego oraz jej otoczenia.
Problem był omawiany i szczegółowo analizowany
na spotkaniach związków zawodowych z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych.
Pewnym osiągnieciem w tej sprawie było wydanie Zarządzenia Dyrektora Generalnego LP, Nr 79
z 3.11.2015 r. w sprawie określenia standardu pomieszczeń biurowych leśniczego.
Wniosek w sprawie ryczałtu za utrzymanie kancelarii
leśniczego został ponowiony w styczniu br. do zestawu
dotyczącego zmian PUZP.
Podsumowując, realizacja wniosków nie jest satysfakcjonująca, a w przypadku strategicznych spraw
(mieszkania i ekwiwalent za używanie własnych środków transportowych) jest niezadawalająca. Można mieć
nadzieję, że wiele wniosków doczeka się realizacji z aktualnym kierownictwem resortu i DGLP. Szybko i z dużym zaangażowaniem aktualnego Dyrektora Generalnego LP, ruszyły sprawy nowelizacji PUZP.
Bronisław Sasin

Propozycja zabezpieczenia finansowego
pracowników Lasów Państwowych
oraz członków ich rodzin
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ZWIĄZEK LEŚNIKÓW POLSKICH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PROTOKÓŁ
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO
ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH W RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
Sękocin Stary 18–19 marca 2016 r.
Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:
Zbigniew Nahajowski – Przewodniczący (RDLP Wrocław – N-ctwo Milicz)
Piotr Arent – Członek (RDLP Katowice – N-ctwo Rudy Raciborskie)
Leszek Bejgier – Członek (RDLP Olsztyn – N-ctwo Górowo Iławeckie)
Piotr Cebula – Członek (RDLP Lublin – N-ctwo Lubartów)
Maciej Gerber – Członek (RDLP Szczecin – N-ctwo Skwierzyna)
Andrzej Piesyk – Członek (RDLP Poznań – N-ctwo Krotoszyn)
Ireneusz Sokołowski – Członek (RDLP Białystok – N-ctwo Augustów)

UCHWAŁY ZJAZDU
Uchwała nr 1
Zjazd udziela absolutorium Radzie Krajowej za okres od ostatniego zjazdu 26.03.2015 r. do 18.03.2016 r.
Uchwała nr 2
Zjazd nadaje tytuł członka honorowego Związku Kol. Jerzemu Ślusarczykowi oraz Kol. Jerzemu Miliszewskiemu.
Uchwała nr 3
Zjazd zobowiązuje Radę Krajową do podjęcia działań zmierzających do systematycznego wzrostu wynagrodzeń,
awansów w Parkach Narodowych oraz ujednolicenia płac docelowo do wysokości zbliżonej do wynagrodzeń w Lasach Państwowych.

ZJAZD ZOBOWIĄZUJE RADĘ KRAJOWĄ
DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO REALIZACJI
NASTĘPUJĄCYCH WNIOSKÓW:
Wniosek nr 1
Podjęcie działań zmierzających do uchylenia zapisów
art. 58a ustawy o lasach dotyczącego obowiązku odprowadzania do budżetu państwa kwoty 2% przychodów ze
sprzedaży drewna.
Wniosek nr 2
Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zapisu w PUZP zgodnie z poniższą propozycją:
Pracownik, z którym stosunek pracy został w trakcie
roku rozwiązany bez jego winy otrzymuje prawo do nagród i premii proporcjonalnie do przepracowanego okresu.
Prawo to nie wygasa w przypadku zgonu pracownika.
Wniosek nr 3
skreślono
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Wniosek nr 4
Podjęcie działań celem przywrócenia w § 33 PUZP
zapisu umożliwiającego naliczenie nagród jubileuszowych z uwzględnieniem studiów wyższych dla pracowników zatrudnionych po 2002 r.
Wniosek nr 5
Doprowadzenie do zmiany w tekście PUZP zapisu
§ 7 pkt 2 z „w roku” na „w ciągu roku od powierzenia
zastępstwa”.
Wniosek nr 6
Doprowadzenie do dokonania w PUZP zmiany zasad
przyznawania nagród jubileuszowych: 400% podstawy
naliczenia wymiaru i 450% po przepracowaniu 45 lat.

Wniosek nr 7
Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia
zapisu w PUZP zgodnie z poniższą propozycją:
„Pracownikom zatrudnionym na stanowisku leśniczego lub osobie odpowiedzialnej za utrzymanie kancelarii leśnictwa przysługuje zwrot kosztów w wysokości 30% stawki wyjściowej”.
Wniosek nr 8
Wprowadzenie zapisu do PUZP o możliwości pobierania deputatu opałowego w naturze na pisemny wniosek pracownika z początkiem każdego roku kalendarzowego.
Wniosek nr 9
Kontynuowanie działań zmierzających do kompleksowego rozwiązania problemu mieszkaniowego w LP.
Wniosek nr 10
Przywrócenie rocznej indeksacji wynagrodzenia
w wysokości 1,5% wynagrodzenia zasadniczego.
Wniosek nr 11
Podjęcie działań mających na celu wprowadzenie
mechanizmu powodującego uzyskanie przez pracownika mającego 5 lat do emerytury maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego dla danego stanowiska.
Wniosek nr 12
Kontynuowanie działań zmierzających do zmniejszania dysproporcji w wypłatach nagród i likwidacji
w tym zakresie „kominów płacowych”.
Wniosek nr 13
Doprowadzenie do naliczania uprawnionych do
awansów na podstawie pism określających procentowy
udział zatrudnionych z zaokrąglaniem wyniku w górę.
Wniosek nr 14
Podjęcie działań w celu określenia przejrzystych
i zrozumiałych zasad wykonywania zastępstw pracowników.
Wniosek nr 15
Kontynuowanie działań zmierzających do zwiększania zatrudnienia w LP, szczególnie w terenie.
Wniosek nr 16
Kontynuowanie działań związanych z ubezpieczeniami pracowniczymi i wdrożeniem pracowniczych
programów emerytalnych.
Wniosek nr 17
Podjęcie działań zmierzających do utworzenia umowy o dodatkowe świadczenia medyczne i rozszerzenia
kręgu osób uprawnionych do korzystania z pakietów
opieki medycznej (np. Medicover) o emerytów (bez
kryterium wieku) oraz rodzin pracowników.
Wniosek nr 18
Podjęcie działań zmierzających do objęcia pracowników Służby Leśnej ubezpieczeniem od odpowie-

dzialności cywilnej podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Wniosek nr 19
Renegocjowanie umowy w ramach pakietu medycznego z firmami ubezpieczeniowymi o bezpłatny dostęp
do badań genetycznych w kierunku diagnozowania ryzyka wystąpienia nowotworów, oraz o dostęp do leczenia stomatologii zachowawczej.
Wniosek nr 20
Doprowadzenie do zmiany zapisu w §24 pkt 6 statutu Związku Leśników Polskich w RP, celem umożliwienia organizacji zjazdów sprawozdawczych w regionach do końca II kwartału każdego roku.
Wniosek nr 21
Podjęcie działań zmierzających do wyrównania ilości przysługujących punktów sortów mundurowych dla
pracowników Straży Leśnej jak dla pracowników terenowych SL.
Wniosek nr 22
Wprowadzenie zapisów ustawowych umożliwiających zwolnienie z podatku dochodowego kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych
w Parkach Narodowych.
Wniosek nr 23
Wprowadzenie dodatku zwiększającego za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych na
jazdy terenowe jako współczynnik do stawki z zapisem
w PUZP.
Wniosek nr 24
Powołanie Komisji Statutowej.
Wniosek nr 25
Umożliwienie wszystkim delegatom zapoznania się
z treścią materiałów na Zjazd – wcześniejsze udostępnienie sprawozdania Rady Krajowej oraz Komisji Rewizyjnej drogą e-mail lub w dniu zjazdu przed rozpoczęciem obrad.
Wniosek nr 26
Doprowadzenie do zmian upraszczających klasyfikację drewna oraz realizację umów z odbiorcami drewna.
Wniosek nr 27
Prowadzenie działań zwiększających zatrudnienie
w Lasach Państwowych, także poprzez zwiększanie
obsady leśnictw, w których leśniczy odchodzi na emeryturę w ciągu najbliższego roku.
Wniosek nr 28
Prowadzenie działań umożliwiających wszystkim
pracownikom wsparcie finansowe przy budowie własnego domu oraz umożliwienie nabywania zbędnych
gruntów LP pod budowę.
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Pismo do DGLP – wnioski ze Zjazdu do realizacji
L.dz. 114/89/2016 

Warszawa 29.03.2016 r.
Pan
Konrad Tomaszewski
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

Uprzejmie informuję, że podczas Zjazdu Sprawozdawczego Związku Leśników Polskich w RP w dniach 18–19
marca 2016 r. w Sękocinie Starym, zostały przyjęte wnioski zobowiązujące Radę Krajową ZLP w RP do podjęcia
działań zmierzających do ich realizacji.
Poniżej przedstawiam wnioski, które obejmują zakres m.in. kompetencji Pana Dyrektora, z prośbą o ustosunkowanie się do nich i, w miarę możliwości, ich zrealizowanie, a mianowicie:
Wniosek nr 1
Podjęcie działań zmierzających do uchylenia zapisów
art. 58a ustawy o lasach dotyczącego obowiązku odprowadzania do budżetu państwa kwoty 2% przychodów ze
sprzedaży drewna.
Wniosek nr 2
Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zapisu w PUZP zgodnie z poniższą propozycją:
Pracownik, z którym stosunek pracy został w trakcie
roku rozwiązany bez jego winy, otrzymuje prawo do nagród i premii proporcjonalnie do przepracowanego okresu.
Prawo to nie wygasa w przypadku zgonu pracownika.
Wniosek nr 11
Podjęcie działań mających na celu wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego uzyskanie przez pracownika
na 5 lat przed emeryturą maksymalnego wynagrodzenia
przewidzianego dla danego stanowiska.
Wniosek nr 12
Kontynuowanie działań zmierzających do zmniejszania dysproporcji w wypłatach nagród.
Wniosek nr 13
Doprowadzenie do naliczania uprawnionych do
awansów na podstawie pism określających procentowy
udział zatrudnionych z zaokrąglaniem wyniku w górę.
Wniosek nr 14
Podjęcie działań w celu określenia przejrzystych i zrozumiałych zasad wykonywania zastępstw pracowników.
Wniosek nr 15
Kontynuowanie działań zmierzających do zwiększania zatrudnienia w LP, szczególnie w terenie.
Wniosek nr 16
Kontynuowanie działań związanych z ubezpieczeniami pracowniczymi i wdrożeniem pracowniczych programów emerytalnych.
Wniosek nr 18
Podjęcie działań zmierzających do objęcia pracowników Służby Leśnej ubezpieczeniem od odpowiedzialności
cywilnej podczas wykonywania obowiązków służbowych.
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Wniosek nr 21
Podjęcie działań zmierzających do wyrównania ilości przysługujących punktów sortów mundurowych dla
pracowników Straży Leśnej jak dla pracowników terenowych SL.
Wniosek nr 23
Wprowadzenie dodatku zwiększającego za używanie
samochodu prywatnego do celów służbowych na jazdy terenowe jako współczynnik do stawki, z zapisem
w PUZP.
Wniosek nr 26
Doprowadzenie do zmian upraszczających klasyfikację drewna oraz realizację umów z odbiorcami drewna.
Wniosek nr 27
Prowadzenie działań zwiększających zatrudnienie
w Lasach Państwowych, także poprzez zwiększanie obsady leśnictw, w których leśniczy odchodzi na emeryturę w ciągu najbliższego roku.
Wniosek nr 28
Prowadzenie działań umożliwiających wszystkim
pracownikom wsparcie finansowe przy budowie własnego domu oraz umożliwienie nabywania zbędnych
gruntów LP pod budowę.
Treść i numerację wniosków przekazuję jako wypis oryginału Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Większość wniosków powtarza się z poprzednich lat,
ponieważ nie zostały, zdaniem delegatów, wykonane
w dostatecznym stopniu, względnie zostały odrzucone
w trakcie kolejnych negocjacji.
Proszę o uwzględnienie wniosków zgłaszanych przez
delegatów Zjazdu Związku Leśników Polskich w RP reprezentujących, wg stanu na dzień 31.12.2015 r., 10.774
członków.
Z poważaniem
Bronisław Sasin
Przewodniczący ZLP w RP

ZLP w RP ma nową Komisję Statutową
Podczas ostatniego Zjazdu Sprawozdawczego ZLP w RP w marcu br. w Sękocinie Starym, powołano Komisję Statutową. W jej skład wchodzi siedmiu przedstawicieli Regionalnych/Okręgowych
organizacji ZLP w RP.
Zjazd zobowiązał Radę Krajową do podjęcia działań
zmierzających do realizacji 27 wniosków. Jeden z nich
– wniosek 24 – dotyczy powołania Komisji Statutowej.
Głównym zadaniem Komisji będzie zebranie i przygotowanie propozycji nowych postanowień Statutu ZLP
w RP. Ostatnia nowelizacja tego dokumentu miła miejsce po Zjeździe Sprawozdawczym w marcu 2014 roku.
Propozycje zmian w treści Statutu ZLP w RP można
zgłaszać mailowo, na specjalnie w tym celu utworzony
adres: zlp.statut@op.pl

Komisję Statutową tworzą: Marek Cholewa – Przewodniczący Komisji Statutowej (ZLP Regionu Górnośląskiego w Katowicach), Mirosław Choroś (ZLP Regionu Olsztyńskiego), Marcin Kowalski (ZLP RDLP
w Szczecinku), Zbigniew Nahajowski (ZLP w RP Regionu Dolnośląskiego), Mariusz Rosik (ZLP w Zielonej Górze), Jarosław Szałata (ZLP Regionu Zachodniego w Szczecinie) oraz Ireneusz Żelazny (ZLP Okręgu
Krośnieńskiego).

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Rady Okręgowej
Związku Leśników Polskich przy RDLP w Białymstoku
W dniu 24 lutego 2016 roku w Ośrodku Wypoczynkowym Lasów Państwowych w Malinówce odbył
się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Rady Okręgowej Związku Leśników Polskich przy Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
W obradach Zjazdu uczestniczyło 58 delegatów reprezentujących 22 n/w Organizacje Zakładowe ZLP:
Nadleśnictwa Augustów, Bielsk, Borki, Browsk, Czarna
Białostocka, Drygały, Giżycko, Głęboki Bród, Hajnówka, Knyszyn, Maskulińskie, Nurzec, Pisz, Płaska, Pomorze, Rajgród, Supraśl, Szczebra, Waliły i Żednia oraz
organizacja biura RDLP.
W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym RO został Henryk Chabowski, w skład Prezydium RO weszli:
1. Henryk Chabowski – Przewodniczący
2. Zbigniew Płoński – Wiceprzewodniczący
3. Wojciech Świtecki – Wiceprzewodniczący
4. Jarosław Kosiorek – Członek
5. Ireneusz Sokołowski – Członek
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

Delegaci na Zjazd ZLP w RP:
1. Ireneusz Sokołowski – Nadleśnictwo Augustów;
2. Hubert Zawadzki – Nadleśnictwo Giżycko;
3. Krzysztof Rowiński – Nadleśnictwo Szczebra;
4. Marek Zalewski – Nadleśnictwo Czarna Białostocka;
5. Leszek Ciborowski – Nadleśnictwo Pisz;
6. Dariusz Tomaszewski – Nadleśnictwo Pomorze;
7. Dariusz Mytych – Nadleśnictwo Waliły.
Na przedstawiciela Rady Okręgowej w Radzie Krajowej ZLP wybrano w głosowaniu tajnym Adama Roczniaka z Nadleśnictwa Borki.
Henryk Chabowski
Przewodniczący
Rady Okręgowej Związku
Leśników Polskich
przy RDLP w Białymstoku

1. Maciej Koperski – Przewodniczący
2. Dariusz Rocki – Członek
3. Mateusz Pomianek – Członek
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Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich Okręgu
Lubelskiego
W dniach 3–4 marca 2016 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie
Lubelskim odbył się Zjazd Sprawozdawczy ZLP Okręgu Lubelskiego.
Na ogólną liczbę 79, w Zjeździe wzięło udział 63
delegatów, reprezentujących 705 członków naszego
Związku skupionych w 23 organizacjach zakładowych.
Zjazd, po uroczystym wprowadzeniu Sztandaru otworzył
Przewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego – Urban Kolman, serdecznie przywitał gości Zjazdu, a przede wszystkim Bronisława Sasina – Przewodniczącego ZLP w RP,
Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski
– Bartłomieja Kosiarskiego oraz wszystkich Delegatów.
Przewodniczący Urban Kolman przypomniał postać
zmarłego w 2015 roku kolegi Henryka Bartuziego, którego pamięć uczczono minutą ciszy.
W trakcie trwania obrad przybył Adam Kornat – Zastępca Dyrektora RDLP w Lublinie.
Na Przewodniczącego obrad Zjazdu wybrano Piotra
Cebulę.
Bardzo miłym akcentem Zjazdu było wręczenie Kordelasa Leśnika kol. Marianowi Haładajowi, Przewodniczącemu ZLP w Nadleśnictwie Sarnaki, przyznanego
przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Wręczenia zaszczytnego wyróżnienia dokonał Adam
Kornat – Zastępca Dyrektora RDLP w Lublinie.
Za szczególne osiągnięcia w pracy związkowej Przewodniczący ZLP w RP – Bronisław Sasin, w asyście
Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski,
Bartłomieja Kosiarskiego i Urbana Kolmana, Przewodniczącego ZLP Okręgu Lubelskiego wręczył zasłużonym działaczom odznaki związkowe.
Złotą odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”
otrzymali: Honorata Wytrzyszczewska – ZLP w Nadleśnictwie Świdnik oraz Wiesław Wiącek – ZLP w Nadleśnictwie Puławy.
Srebrną odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali: Mirosława Barczyńska – ZLP w Nadleśnictwie Puławy, Grażyna Czeszejko-Sochacka – ZLP
w Nadleśnictwie Chełm, Edward Górski – ZLP w Nadleśnictwie Międzyrzec, Krystyna Kowalczyk – ZLP
w Nadleśnictwie Puławy, Jarosław Ligaj – ZLP w Nadleśnictwie Biała Podlaska, Marian Mazur – ZLP w Nadleśnictwie Chełm oraz Waldemar Szabała – ZLP w Nadleśnictwie Świdnik.
Brązową odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali: Marek Bąk – ZLP w Nadleśnictwie
Chełm, Rafał Cieślak – ZLP w Nadleśnictwie Świdnik,
Agnieszka Filipiuk – ZLP w Nadleśnictwie Międzyrzec,
Leszek Gajuś – ZLP w Nadleśnictwie Lubartów, Aleksandra Górna – ZLP w Nadleśnictwie Biała Podlaska,
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Krzysztof Jaruga – ZLP w Nadleśnictwie Puławy, Marek Kondrat – ZLP w Nadleśnictwie Lubartów, Andrzej
Kosonoga – ZLP w Nadleśnictwie Chełm, Marek Kowalczyk – ZLP w Nadleśnictwie Lubartów, Tadeusz Kuniniec – ZLP w Nadleśnictwie Puławy, Stanisław Kuta
– ZLP w Nadleśnictwie Puławy, Sławomir Markiewicz
– ZLP w Nadleśnictwie Tomaszów, Krzysztof Mikołajczak – ZLP w Nadleśnictwie Sobibór, Marek Słotwiński – ZLP w Nadleśnictwie Tomaszów oraz Magdalena
Szczepanik – ZLP w Nadleśnictwie Świdnik.
Sprawozdanie z działalności Rady Okręgu Lubelskiego ZLP złożył Przewodniczący Urban Kolman, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej
Przewodniczący – Franciszek Cieplak.
W dalszej części Zjazdu głos zabierali goście. Jako
pierwszy wystąpił Bartłomiej Kosiarski, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski, który powitał
uczestników Zjazdu na terenie „swojego” nadleśnictwa.
Podziękował ZLP Okręgu Lubelskiego za zorganizowanie Zjazdu na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski oraz
życzył owocnych obrad, ciekawych wniosków i możliwości ich realizacji.
Następnie głos zabrał Przewodniczący ZLP w RP
kol. Bronisław Sasin, który serdecznie podziękował za
organizację XXIV Szachowych Mistrzostw Polski Leśników o Puchar Przewodniczącego ZLP w RP, które
odbyły się 25–28 lutego br. właśnie w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim. Pogratulował kol. Urbanowi Kolmanowi bardzo
dobrej organizacji imprezy, podziękował również za
możliwość zwiedzenia, przy okazji zawodów Roztocza i Puszczy Solskiej. W swym przemówieniu zwrócił
uwagę, iż Okręg Lubelski to jedna z liczniejszych organizacji regionalnych w kraju, z satysfakcją podkreślił
również fakt dużego zaangażowania Okręgu Lubelskiego w działalność ZLP na szczeblu krajowym. Zapoznał
zgromadzonych z postępem prac nad nowelizacją PUZP,
poinformował, że centrale związkowe porozumiały się
w wielu kwestiach i wypracowały wspólne wnioski,
które zostały przedłożone Dyrektorowi Generalnemu
LP. W związku z tym istnieją duże szanse, że wiele tematów uda się tym sposobem przeforsować. Omawiając zagadnienia związane z polityką mieszkaniową,
Przewodniczący Bronisław Sasin podkreślił, iż nasz
Związek ma wypracowane, niezmienne stanowisko,
którego głównym postulatem jest umożliwienie sprzedaży zbędnych mieszkań wszystkim pracownikom, przy

Urban Kolman, Przewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego, otwiera
Zjazd Sprawozdawczy.

Sala obrad – delegaci.

Odznaczeni Złotą Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”:
H. Wytrzyszczewska, W. Wiącek.

Głos zabiera Bronisław Sasin – Przewodniczący ZLP w RP.

Odznaczeni Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Odznaczeni Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

czym związek uważa, iż leśniczówki w dobrym stanie
technicznym i o korzystnej lokalizacji powinny pozostać
w zasobach LP. W tym względzie należy również mieć
na uwadze uwarunkowania lokalne, zależnie od regionu
kraju. Związek chce doprowadzić do ustanowienia dodatku mieszkaniowego dla osób, które stracą prawo do
mieszkań służbowych jak również doprowadzić do pozbawienia prawa zakupu mieszkań z zasobów LP osób,

które już raz takie mieszkania nabyły gdyż obecnie prawo tego nie zabrania.
W dalszej części Zjazdu, już w formie dyskusji, poruszono wiele problemów dotykających pracowników:
– kwestia zwiększenia zatrudnienia w związku ze
stale wzrastającym rozmiarem zadań,
– sprawa refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych przy pracy z rejestratorem,
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Uczestnicy Zjazdu Sprawozdawczego ZLP Okręgu Lubelskiego.

– konieczność uregulowania kwestii dyżurów p. poż.
i podwyższenia wypłacanego za nie dodatku,
– sprawa przydziału 40 punktów na sorty mundurowe dla pracowników poza służbą leśną,
– sprawa ekwiwalentu pieniężnego za opuszczenie
mieszkania służbowego osobom przechodzącym
na emeryturę.
Po dyskusji i omówieniu sprawozdań – Zjazd przyjął
sprawozdanie Rady Okręgu za okres sprawozdawczy.
Adam Kornat – Zastępca Dyrektora RDLP w Lublinie w swym wystąpieniu przedstawił sytuację ekonomiczną i poziom realizacji zadań w dyrekcji lubelskiej
Lasów Państwowych w roku 2015, a także na początku
br. Głównymi tematami dyskusji z dyrektorem były
sprawy wielkości zatrudnienia głównie w terenie,
sprawa zbyt krótkiego czasu na realizację wszelkiego
rodzaju sprawozdań i zapytań wypływających z regionalnej dyrekcji. Zgłoszono propozycje dotyczące rozwiązania problemu trudno zbywalnych sortymentów,
które nastręczają wiele problemów służbie terenowej.
Omówiono także sprawę drewna pozaklasowego liściastego i przedłożoną przez Związek propozycję treści
warunków technicznych na ten sortyment. Jednym
z istotnych problemów w dyskusji było przedstawie20

Adam Kornat, Z-ca Dyrektora RDLP w Lublinie wręcza Kordelas
Leśnika kol. M. Haładajowi.

nie polityki mieszkaniowej w lubelskiej dyrekcji. Na
pytania w powyższych kwestiach odpowiedzi udzielał
Adam Kornat, który zapewnił, iż wszelkie postulaty,
które pojawiły się w trakcie tej dyskusji a skierowane
do RDLP w Lublinie zostaną przekazane Dyrektorowi
Regionalnemu.
W końcowej części Zjazdu kol. Urban Kolman,
członek Rady Nadzorczej Sanatorium „Leśnik-Drzewiarz” w Krynicy Zdroju przekazał informacje na temat prowadzonych prac modernizacyjnych w sanatorium. Przebudowa kotłowni, montaż instalacji solarnej,
docieplenie budynku głównego, remonty pokoi oraz
szereg innych prac zmierzają do podniesienia standardu i unowocześnienia ośrodka tak, aby sprostał coraz
wyższym wymaganiom gości i stał się wizytówką ZLP.
Zachęcał do korzystania przez członków związku z sanatorium, a także do reklamowania wśród załóg naszego ośrodka.
Kolega Adam Horecki – przedstawiciel Okręgu Lubelskiego ZLP w lubelskiej fundacji „Pomocna Dłoń”
przedstawił zakres działania stowarzyszenia na rzecz
potrzebujących leśników i ich rodzin. Zaapelował
o zwiększenie środków pieniężnych przekazywanych
przez pracowników nadleśnictw na fundację i rozpropagowanie wśród załóg potrzeby wspierania fundacji.
Przewodniczący Urban Kolman wystąpił z propozycją,
aby każda organizacja zakładowa przekazała dobrowolną kwotę na konto fundacji.
Na zakończenie Zjazd przyjął uchwały i wnioski
skierowane do Rady Okręgu, a także do Rady Krajowej
ZLP, które były wynikiem dwudniowej, konstruktywnej dyskusji. Przede wszystkim Zjazd wyraził poparcie
dla działań Rady Krajowej podjętych w kierunku nowelizacji zapisów Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Lasach Państwowych.
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich
Okręgu Lubelskiego
Urban Kolman

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy ZLP Regionu Górnośląskiego
W dniach 14–15 marca 2016 roku odbył się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Związku Leśników Polskich
Regionu Górnośląskiego w Katowicach, w którym wzięło udział 119 delegatów z 33 Zakładowych
Organizacji Związkowych. Gościem Zjazdu był Bronisław Sasin – Przewodniczący ZLP w RP.
Pierwszego dnia Zjazdu ustępujący Przewodniczący,
kol. Grzegorz Cekus, złożył sprawozdanie z działalności
Rady Regionu.
Skarbnik – kol. Marek Cholewa przedstawił informację finansową. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – kol.
Jan Górecki, złożył sprawozdanie z działalności komisji,
w którym pozytywnie ocenił pracę ustępującego prezydium i rady.
Przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium Radzie Regionu Górnośląskiego oraz przyjęciem
sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący ZLP w RP, Bronisław Sasin, w swoim
wystąpieniu szczegółowo zapoznał zebranych z działaniami, jakie Rada Krajowa prowadziła w minionym okresie.
Następnie odpowiadał na pytania z sali.
Przystąpiono do wyborów Przewodniczącego ZLP Regionu Górnośląskiego. Zgłoszono kandydatów: Marka
Cholewę, Piotra Chrzęszczyka i Jerzego Kulę. Wybory rozstrzygnęły się w drugiej turze, a Przewodniczącym został
kol. Marek Cholewa.
W wyborach na delegata do Rady Krajowej zgłoszono
dwie kandydatury kol.: Grzegorza Cekusa i Marka Łacha.
Delegatem został wybrany kol. Grzegorz Cekus.
Spośród dwóch zgłoszonych kandydatów na stanowisko
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: kol. Jana Góreckiego i Dariusza Jędrzejca, Przewodniczącym wybrano
Jana Góreckiego.

Wyłoniono dwóch członków Komisji Rewizyjnej – kol.
Dariusza Jędrzejca i kol. Bożenę Kawecką.
W czasie wyborów delegatów na Zjazd Krajowy Związku zgłoszono 14 kandydatur, spośród których wyłoniono
11 delegatów: Stanisław Hałacz, Andrzej Rzeszutek, Piotr
Chrzęszczyk, Włodzimierz Wolny, Krzysztof Seweryn,
Andrzej Gajda, Wojciech Kubica, Marek Łach, Olga Oleksiak, Grzegorz Sokołowski i Piotr Arent.
Po krótkiej przerwie odbyło się zebranie Rady Regionu
Górnośląskiego, w czasie którego wyłoniono dwóch zastępców Przewodniczącego ZLP Regionu Górnośląskiego.
Zgłoszono kandydatury kol.: Andrzeja Gajdy, Marka Łacha i Stanisława Hałacza. Zgłoszeni wyrazili chęć kandydowania. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani Marek
Łach i Andrzej Gajda.
Przystąpiono do wyboru czterech członków Prezydium
Rady Regionu. Zgłoszono kandydatury kol.: Stanisława
Hałacza, Piotra Chrzęszczyka, Wojciecha Kubicy, Piotra
Arenta i Krzysztofa Seweryna. Członkami Rady Regionu zostali wybrani: Stanisław Hałacz, Piotr Chrzęszczyk,
Wojciech Kubica i Piotr Arent. Na tym zakończono zebranie Rady Regionu.
W czasie zebrania Prezydium Rady Regionu, które
odbyło się jeszcze tego samego dnia, nastąpiło ukonstytuowanie się Prezydium. Przewodniczący zaproponował,
aby powierzyć pełnienie funkcji sekretarza Związku kol.
Stanisławowi Hałaczowi, a funkcję skarbnika Związku kol.
Piotrowi Arentowi. Nie było innych propozycji. Przeprowadzono głosowanie i jednogłośnie przyjęto propozycje
Przewodniczącego. Pierwszy dzień obrad zakończył się
w późnych godzinach wieczornych.
W drugim dniu Zjazdu delegaci zapoznali się ze zgłoszonymi projektami uchwał i wniosków. Po burzliwej dyskusji przeprowadzono głosowanie i spośród 19 zgłoszonych projektów przyjęto 14 uchwał.

Sala obrad Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego ZLP Regionu Górnośląskiego w Katowicach.

Od lewej: członek prezydium – Wojciech Kubica, sekretarz – Stanisław Hałacz, z-ca przewodniczącego – Andrzej Gajda, przewodniczący – Marek Cholewa, z-ca przewodniczącego – Marek Łach,
skarbnik – Piotr Arent, członek prezydium – Piotr Chrzęszczyk.
Trzech Przewodniczących: wybrany – Marek Cholewa, ZLP w RP –
Bronisław Sasin, ustępujący – Grzegorz Cekus.
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Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów ZLP w RP
Regionu Olsztyńskiego
8 kwietnia 2016 roku odbył się w Olsztynie IV Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Związku
Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego. Delegaci reprezentowali
ponad 580-osobowe grono związkowców zrzeszonych w 20 organizacjach zakładowych.
Po wprowadzeniu Sztandaru Regionu, Przewodniczący Związku, kol. Andrzej Borkowski dokonał otwarcia
Zjazdu. Przywitał przybyłego na obrady gościa, kol. Bronisława Sasina, Przewodniczącego Związku Leśników
Polskich w RP, a także delegatki i delegatów na Zjazd.
Dokonano wyboru przewodniczącego Zjazdu. Został
nim kolega Mirosław Choroś.
Przystąpiono do realizacji kolejnych punktów programu
Zjazdu. W części proceduralnej przyjęto program i regulamin obrad. Wybrano 5-osobową Komisję Skrutacyjno-Wyborczą. Komisja na podstawie listy obecności stwierdziła,
że w Zjeździe uczestniczy 74 spośród 89 wybranych delegatów, co stanowi 83% i Zjazd jest prawomocny. Wybrano
3-osobową Komisję Uchwał i Wniosków.
W dalszej części Zjazdu sprawozdanie Rady Regionu
za okres od poprzedniego Zjazdu Sprawozdawczego złożył Przewodniczący Regionu, kol. A. Borkowski. Rada
Regionu poinformowała Zjazd o swoich działaniach
w okresie sprawozdawczym, o wykonaniu preliminarza
budżetowego za rok 2015 oraz o planach na rok 2016.
Przedstawiono realizację uchwał z poprzedniego Zjazdu.
Sprawozdania z pracy w ramach Rady Krajowej złożyli jej członkowie, koledzy M. Choroś i A. Borkowski.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Regionu za miniony okres przedstawił jej przewodniczący, kol. Bogdan
Cybulski. Sprawozdanie zakończył zgłoszeniem wniosku o udzielenie absolutorium dla Rady Regionu.
Do sprawozdań odniósł się w dyskusji Przewodniczący ZLP w RP, Bronisław Sasin. Delegaci uznali spra-

wozdania za wyczerpujące i nie zgłosili żadnych uwag.
Postawiony przez Komisję Rewizyjną wniosek o udzielenie absolutorium dla Rady Regionu został jednogłośnie przyjęty w głosowaniu.
Przystąpiono do przeprowadzenia wyborów nowych
władz Regionu.
Na Przewodniczącego ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego zgłoszono tylko jedną kandydaturę kol. Andrzeja Borkowskiego. W wyniku tajnego głosowania kol. Borkowski
został wybrany Przewodniczącym na kolejną kadencję.
Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Regionu
zgłoszono jednego kandydata, kol. Bogdana Cybulskiego, który również został wybrany na następną kadencję.
Wyborem koleżanek Jadwigi Gajdamowicz oraz Mirosławy Głowackiej uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej Regionu.
Na przedstawiciela Regionu do Rady Krajowej kandydował tylko kol. Mirosław Choroś. W wyniku wyborów został wybrany na członka Rady Krajowej nowej
kadencji.
Jako ostatnie odbyły się wybory delegatów na Zjazd
Krajowy Związku.
Regionowi Olsztyńskiemu, zrzeszającemu 586 członków, przysługiwało prawo wyboru 6 delegatów. Zostało
zgłoszonych 9 kandydatów: kol. Dariusz Żarczyński, Kinga Sulej, Andrzej Chojnacki, Mirosława Głowacka, Stefan
Podsiadłowski, Alfred Borowski, Zbigniew Ulatowski,
Bogdan Cybulski i Lech Piotr Kilanowski. W wyniku przeprowadzonego głosowania, delegatami na Zjazd Krajowy

Otwarcie Zjazdu – Andrzej Borkowski.

Prezydium Zjazdu – G. Sulej, B. Sasin, A. Borkowski, M. Choroś,
B. Cybulski.
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Sala obrad – delegaci.

Odznaczeni – złota i srebrne odznaki.

Odznaczeni – brązowe odznaki.

Podziękowanie Henrykowi Nowackiemu.

zostali wybrani kol.: D. Żarczyński, K. Sulej, M. Głowacka, St. Podsiadłowski, Z. Ulatowski i B. Cybulski.
W trakcie przeprowadzania wyborów, między głosowaniami, kolega Bronisław Sasin informował zebranych
o bieżących działaniach i negocjacjach prowadzonych
przez Związek na szczeblu krajowym.
Po przerwie obiadowej wznowiono obrady Zjazdu.
Przewodniczący Regionu, A. Borkowski przywitał przybyłych na obrady gości w osobach Pani Urszuli Pasławskiej i Pana Jerzego Antoniego Gosiewskiego – Posłów
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pani Małgorzaty
Błyskun – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
Nastąpiła uroczystość wręczenia odznaczeń związkowych przyznanych dla wyróżniających się członków
Związku.
Złotą odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”
została uhonorowana kol. Regina Abramczyk z organizacji w Nadleśnictwie Wielbark.
Srebrne odznaki „Zasłużony dla Leśników Polskich”
otrzymali kol.: Ireneusz Jałoza z organizacji w Nadleśnictwie Ciechanów, Jadwiga Gajdamowicz z organizacji

w Nadleśnictwie Górowo, Krzysztof Grabowski z organizacji w Nadleśnictwie Ciechanów, Henryk Maziuk z organizacji w Nadleśnictwie Górowo, Grażyna Zakrzewska z organizacji w Nadleśnictwie Lidzbark oraz Andrzej
Ziółkowski z organizacji w Nadleśnictwie Bartoszyce.
Brązowymi odznakami „Zasłużony dla Leśników
Polskich” wyróżniono kol.: Andrzej Chojnacki z organizacji w Nadleśnictwie Górowo, Bożena Krawcewicz-Pampuch z organizacji w Nadleśnictwie Bartoszyce,
Władysław Mandziak z organizacji w Nadleśnictwie
Górowo oraz Wiesław Oziewicz z organizacji w Nadleśnictwie Bartoszyce.
Aktu dekoracji dokonali Przewodniczący ZLP w RP
– Bronisław Sasin, w towarzystwie Pani Małgorzaty
Błyskun, Dyrektora RDLP w Olsztynie oraz Przewodniczącego Regionu A. Borkowskiego. Odznaczonych
nagrodzono brawami.
W związku z zakończeniem kolejnej kadencji jako
członka Komisji Rewizyjnej Regionu oraz przejściem
na emeryturę, kol. Henryk Nowacki otrzymał okolicznościowy adres z podziękowaniem od Rady Regionu za
długoletnie działanie w organach Związku.
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Następnie głos zabrali goście Zjazdu. Po wystąpieniach była okazja do zadawania pytań, z czego delegaci
chętnie skorzystali. Pytania dotyczyły zarówno spraw
pracowniczych jak i ogólnych.
W przerwie obrad Zjazdu odbyło się posiedzenie
Rady Regionu. Dokonano na nim wyboru Prezydium.
Wiceprzewodniczącymi Rady Regionu zostali: kol. Mirosław Choroś z Ciechanowa i Gerard Sulej z Iławy.
Sekretarzem Rady wybrano Rafała Ptaszkiewicza z Miłomłyna. Skład Prezydium uzupełniają koledzy: Grzegorz Baniak z Górowa, Stefan Posiadłowski z Jagiełka
oraz Zbigniew Ulatowski z Przasnysza.
W dalszej części obrad Komisja Uchwał i Wniosków
przedstawiła delegatom propozycje zgłoszonych uchwał
i wniosków. Po przedstawieniu nad wszystkimi propozycjami odbyła się dyskusja, a następnie głosowanie.
Przyjęto następujące uchwały i wnioski:

Uchwała nr 1

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP popiera uchwały i wnioski
Zjazdu Krajowego ZLP w RP z dnia 18–19.03.2016 r.
szczególnie dotyczące:
1. Poparcia działań ZLP w RP Parków Narodowych,
dotyczących sfery organizacji i płac.
2. Kompleksowego rozwiązania problemu mieszkaniowego w PGL LP.
3. Przywrócenia rocznej indeksacji wynagrodzenia
o 1,5%.
4. Wprowadzenia regulaminów nagród, uzgadnianych ze Związkami Zawodowymi, na wszystkich
szczeblach organizacyjnych LP.
5. Zwiększenia zatrudnienia na stanowiskach terenowych w związku ze stale rosnącymi zadaniami na
tych stanowiskach.
6. Wprowadzenia odpowiednich zapisów w PUZP,
regulujących właściwą rekompensatę wydatków
poniesionych na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych.
Jednocześnie zwracamy się do Rady Krajowej ZLP
w RP o bardzo zdecydowane działania zgodne ze Statutem jak i Ustawą o Związkach Zawodowych w celu
realizacji ww. postulatów, które zgłaszane są przez
wszystkie instancje związkowe już od wielu lat.
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Uchwała nr 2

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP zobowiązuje delegatów na
Zjazd Krajowy ZLP w RP w roku 2017, do zgłoszenia
wniosków do Komisji Statutowej dotyczących zmian:
1. Wyrównania okresów kadencji we wszystkich regionach.
2. Zmiany sposobu wybierania Wiceprzewodniczących Rad wszystkich szczebli.
3. Wprowadzenia obowiązku uchwalenia regulaminów funkcjonowania Rad Związku, Prezydium
tych Rad jak i Komisji Rewizyjnej wszystkich
szczebli. Regulaminy te powinny być opracowane
i przyjęte na Zjazdach lub Walnych Zebraniach organizacji związkowych.
4. Wprowadzenia zapisu Statutowego określającego
procedurę postępowania Zjazdu lub Walnego Zebrania w wypadku nie uzyskania przez odpowiednie władze Związku, wymaganego przez Statut corocznego absolutorium.
5. Dokonania zmian statutowych, rozwiązujących
jednoznacznie sprawę przynależności do Związku
osób zaliczanych do grupy tzw.: „pracodawców”.
Wniosek 1
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP zwraca się poprzez swoich
przedstawicieli do Rady Krajowej ZLP w RP z wnioskiem o pilne podjęcie działań zmierzających do wycofania przez Dyrektora Generalnego LP Zarządzenia nr 38
DGLP, dotyczącego naliczania czynszów.
Wniosek 2
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP zwraca się poprzez swoich
przedstawicieli do Rady Krajowej ZLP w RP z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do ustalania terminów przeprowadzania kontroli planowanych oraz takich jak FSC i PEFC w okresie pozaurlopowym (poza
miesiącami lipiec, sierpień).
Podsumowania obrad Zjazdu dokonał Przewodniczący Regionu, A. Borkowski. Po wyprowadzeniu Sztandaru Zjazd został zamknięty.
Andrzej Borkowski
Przewodniczący Związku Leśników Polskich
Regionu Olsztyńskiego

Jerzy Miliszewski przeszedł na emeryturę
W dniu 1 kwietnia br. w Nadleśnictwie Rymanów (RDLP Krosno), odbyło się uroczyste spotkanie
z okazji zakończenia pracy zawodowej Kol. Jerzego Miliszewskiego.
Jerzy Miliszewski przez 47 lat pracował w Lasach
Państwowych. Swoją aktywność zawodową rozpoczął
w Nadleśnictwie Rymanów, w 1969 roku. Od września
1971 roku aż do przejścia na emeryturę pracował na stanowisku leśniczego leśnictwa Darów.
Wiele lat prowadził działania na rzecz Związku
Leśników Polskich w RP. Przez trzy kadencje piastował funkcję Zastępcy Przewodniczącego ZLP w RP,
a przez cztery kadencje był Przewodniczącym Okręgu
Krośnieńskiego ZLP w RP, który od początku organizował.
Jerzy Miliszewski otrzymał Kordelas Leśnika Polskiego w 2000 roku, dwa lata później został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
a w 2009 roku otrzymał Złoty Znak Związku, najwyższe odznaczenie Związku Leśników Polskich. Decyzją
Zjazdu Delegatów ZLP w RP, który odbył się 18–19
marca 2016 roku, Jerzemu Miliszewskiemu nadano tytuł
Honorowego Członka Związku.
Jerzy Miliszewski jest członkiem Zarządu Fundacji
Pomocy Leśnikom, w której udziela się aktywnie i po-

Ksiądz Andrzej Panek, w tle kapliczka ufundowana przez J. Miliszewskiego.

Tekst umieszczony na płycie kapliczki.

Jerzy Miliszewski na tle ufundowanej przez siebie kapliczki.

maga w uzyskaniu pomocy finansowej w krytycznych
sytuacjach zdrowotnych i losowych.
Uroczystość oficjalnego podziękowania za czas pracy zawodowej poprzedziło poświęcenie kapliczki ufundowanej przez Jerzego Miliszewskiego, która stanęła
w miejscowości Surowica w gminie Komańcza, na prywatnej działce, przyległej do leśnictwa Darów.
Wszystkich zgromadzonych na tę uroczystość przywitał Paweł Panaś, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów. Po modlitwie i przepięknej, okolicznościowej ho25

Uczestnicy uroczystego poświecenia kapliczki – drugi od prawej Nadleśniczy Paweł Panaś.

Uczestnicy spotkania w Nadleśnictwie Rymanów.

milii, ksiądz Andrzej Panek, proboszcz parafii Wisłok
Wielki, poświecił kapliczkę.
Na koniec wystąpił Jerzy Miliszewski, który podziękował za przybycie i wymienił przyczyny, dla których
ufundował kapliczkę. Powiedział, między innymi:
„Czułem, że jestem coś winien tej ziemi, tak ciężko doświadczonej przez historię, na której dane mi było spędzić całe aktywne życie zawodowe”.
Kolejna część uroczystości odbyła się w siedzibie
Nadleśnictwa Rymanów.
Nadleśniczy Paweł Panaś opisał długą drogę zawodową i społeczną Jerzego Miliszewskiego. W swoim wystąpieniu podkreślił zasługi Jerzego w prowadzeniu bardzo
trudnego leśnictwa, nieszablonowe podejście do gospodarki leśnej, otwartość na nowoczesne metody pracy i zasługi dla załogi, jako szefa organizacji związkowej.
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Następnym punktem programu były życzenia oraz
wręczenie kwiatów i upominków.
W imieniu Nadleśnictwa życzenia, kwiaty i upominek
wręczyli Nadleśniczy Paweł Panaś, Zastępca Nadleśniczego Maria Szkutnik oraz przedstawiciel leśniczych Leszek
Gęborys. Bronisław Sasin, Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP, wręczył upominek i okolicznościowy grawerton. Z życzeniami i upominkiem wystąpił także
Andrzej Jonasz, Leśniczy z Nadleśnictwa Brzegi Dolne,
wieloletni działacz Związku Leśników Polskich Okręgu
Krośnieńskiego oraz Rady Krajowej i przyjaciel Jurka.
Następnie z życzeniami i upominkiem pośpieszył emerytowany dyrektor RDLP Krosno i były Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów Bogusław Famielec oraz nowo mianowany Leśniczy Leśnictwa Darów – Artur Kotyrba, który
pracował z Jerzym przez 11 lat jako podleśniczy.

REGIONALNA DYREKCJA
LASÓW PAŃSTWOWYCH
W KROŚNIE
Pan Jerzy Miliszewski
Leśniczy w Nadleśnictwie Rymanów

Okolicznościowy grawerton od Rady Krajowej ZLP w RP dla
J. Miliszewskiego.

Jerzy Miliszewski z zaciekawieniem ogląda upominek od ZLP w RP.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 pracowników Nadleśnictwa oraz emerytowany Leśniczy Zdzisław Dymacz,
u którego Jerzy Miliszewski odbywał staż i emerytowana
główna księgowa Teresa Biniek, z którą zaczynał staż.
Odczytano również list od byłego Nadleśniczego Jana
Cygana, który ze względu na chorobę nie mógł uczestniczyć w spotkaniu oraz list gratulacyjny od Pani Dyrektor
RDLP w Krośnie Grażyny Zagrobelnej. Podczas 47-letniej
pracy Jerzy Miliszewski pracował pod kierownictwem
siedmiu nadleśniczych, czterech niestety już nie żyje.
Miłym akcentem uroczystości było wręczenie odznaczeń
związkowych „Zasłużony dla Leśników Polskich”, o które wystąpił Jerzy Miliszewski, jako przewodniczący organizacji zakładowej ZLP w RP w Nadleśnictwie Rymanów.
Odznaczenia wręczył Przewodniczący ZLP w RP
Bronisław Sasin w asyście obecnego przewodniczącego organizacji zakładowej Łukasza Michalaka i byłego
przewodniczącego Jerzego Miliszewskiego.
Odznaczenia otrzymali:
– złotą odznakę – Nadleśniczy Paweł Panaś
– srebrną odznakę – strażnik leśny Tadeusz Łuszcz.

Żałuję, że nie mogę osobiście podziękować Panu Leśniczemu za lata pracy na rzecz Lasów Państwowych,
zatem proszę przyjąć tą drogą moje słowa uznania i gratulacje z okazji przejścia na zasłużoną emeryturę.
Znakomitych leśników mamy w kraju wielu, ale tylko
jednostki osiągają takie sukcesy, jak Pan, na tak rozlicznych polach działania. Od lat podziwiam Pana aktywność w Związku Leśników Polskich – organizacji, która
dzięki aktywnym działaczom, kontynuuje wspaniałe tradycje leśne II Rzeczpospolitej. Jest Pan też znany i lubiany wśród myśliwych, jako znakomity hodowca i etyczny
łowca. Z kolei Pańska sława jako pszczelarza i wytwórcy
najwyższej klasy produktów pochodzących z pszczelich
pożytków, dawno przekroczyła granice regionu. W ostatnich latach zauważyłam też wielką Pana aktywność na
portalu społecznościowym – zamieszczane tam treści
wskazują na wielkie umiłowanie lasu i spraw przyrody.
Jestem przekonana, że tej działalności, mimo przejścia
w stan pozasłużbowy – nie zaniecha Pan z dnia na dzień
i wciąż wielu ludzi będzie mogło dowiadywać się, co dobrego słychać w Darowskim Lesie.
Przełożeni wielokrotnie mieli okazję wyrażać uznanie dla Pańskiego zaangażowania, przyznając i wnioskując o w pełni zasłużone odznaki honorowe i odznaczenia. Bardzo ucieszyłam się, widząc Honorową Cechówkę Leśną w Pana ręku podczas ubiegłorocznych
obchodów Święta Lasu. Szczerze wszystkich wyróżnień gratuluję!
Za honor poczytuję sobie również możliwość przekazania na ręce Pana Leśniczego serdecznych życzeń
pomyślności osobistej i dla całej Rodziny.
Darz Bór!
Grażyna Zagrobelna
Dyrektor RDLP w Krośnie
Na zakończenie uroczystego spotkania głos zabrał
emerytowany Leśniczy Jerzy Miliszewski, który wzruszonym głosem podziękował za życzenia, kwiaty i upominki oraz podzielił się osobistymi refleksjami, szczególnie z trudnego okresu początku kariery zawodowej.
Wspominał dobre i trudne czasy, ale zawsze miło wspominane i na zawsze zapamiętane z miłości do lasu.
Po oficjalnej uroczystości wszyscy uczestnicy zostali
zaproszeni do restauracji „Jaś Wędrowniczek.”
Tekst: Bronisław Sasin
Foto: Piotr Róźowicz, Łukasz Michalak
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Koleżance

Jolancie Bochenek
Członkowi Prezydium
Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego
Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Siostry Barbary
Rada Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego

Januszowi Sala
członkowi Związku
przy Nadleśnictwie Tuchola
wyrazy współczucia z powodu tragicznej śmierci

żony Anny
Składają koleżanki i koledzy
ze Związku Leśników Polskich
Regionu Pomorskiego
w Toruniu
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