
NASZE SPRAWY
V ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-

WYBORCZY ZWIĄZKU LEŚNIKÓW 
POLSKICH W RP

W dniach 23-24 listopada 2012 r. w Spale obradował 
V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku. W Zjeź-
dzie wzięło udział 140 delegatów, którzy reprezentowali 
wszystkie  organizacje  regionalne/okręgowe  Związku, 
Parki  Narodowe  i  Biuro  Urządzania  Lasu  i  Geodezji 
Leśnej  w  Przemyślu.  Sprawozdanie  Rady  Krajowej 
Związku  za  okres  sprawozdawczy  złożył  Przewodni-
czący Jerzy Przybylski (sprawozdanie w dalszej części 
biuletynu). Sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej 
przedstawił  jej  Przewodniczący  Zbigniew  Matyśkie-
wicz. Zjazd udzielił absolutorium Radzie Krajowej.
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Zjazd  dokonał  wyboru  władz  Związku:  przewod-
niczącym  Związku  został  wybrany  Bronisław  Sasin, 
przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej został 
wybrany Janusz Ruda, członkami Krajowej Komisji Re-
wizyjnej: Małgorzata Burdzińska, Ewa Dembiczak, Ja-
nina Sobczak i Krystyna Sowa. Rada Krajowa Związku 
na  pierwszym  posiedzeniu  w  nowej  kadencji  wybrała 
wiceprzewodniczących Związku,  którymi  zostali:  Zbi-
gniew  Czeryba,  Krzysztof  Górski,  Jerzy  Miliszewski 
i Halina Stachowska.

Zjazd  zaszczycili  swoją  obecnością:  Podsekretarz 
Stanu, Główny Konserwator  Przyrody  Janusz  Zaleski, 
Doradca Dyrektora Generalnego LP Zofia Chrempińska 
i Dyrektor RDLP w Łodzi Edward Janusz.

Miłym akcentem Zjazdu było wręczenie odznaczeń 
państwowych, resortowych i związkowych.

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok ,
składamy wszystkim, życzenia: zdrowia, pogody ducha, 

i przeżywania Bożego Narodzenia w radości i cieple rodzinnej atmosfery.
Niechaj zbliżający się Nowy Rok

niesie wszystkim nadzieję, że będzie szczęśliwy w osobiste doznania. 
Spełnienia zamierzeń, dążeń zawodowych i związkowych  

oraz  wiele satysfakcji z własnych dokonań
życzy

Rada Krajowa 
Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej
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Przewodniczący ZLP w RP Jerzy Przybylski składa sprawozdanie 
Rady Krajowej

Delegaci z Katowic (na pierwszym planie)

Delegaci z Zielonej Góry Delegaci z Lublina

Delegaci  z  Poznania,  na  pierwszym planie  Janusz Ruda  –  nowy 
Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej

Delegaci z Piły
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 Delegaci z  Łodzi Delegaci z Olsztyna i Białegostoku

Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Zbigniew Matyśkie-
wicz składa sprawozdanie Komisji

Odznaczeni  odznaczeniami  państwowymi Marek Słatyński,  Jan 
Słomiany  i Piotr Kozłowski

Odznaczeni odznaką honorową „Zasłużony dla Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki   Wodnej”  przez  Podsekretarza  Stanu Głównego 
Konserwatora Przyrody Janusza Zaleskiego (od lewej stoją) Jerzy 
Sakowski, Agata Gazdowska i Romuald Dreger 

Delegaci z Wrocławia
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Głos zabiera minister Janusz Zaleski Odznaczeni Złotą Odznaką Związkową „Zasłużony dla Leśników 
Polskich”

Delegaci z Gdańska Odznaczeni Srebrną odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”

Głos zabiera Zofia Chrempińska Doradca Dyrektora Generalnego LP
Odznaczeni Złotym Znakiem Związku  (od  prawej) Henryk Cha-
bowski, Ewa Dembiczak, Jan Słomiany, Jan Płuciennik, Krystyna 
Sowa, Jerzy Ślusarczyk
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Delegaci z Olsztyna Głos zabiera  nowy Przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin    

Delegaci z Radomia Po wyborach Przewodniczącego ZLP w RP  

Widok ogólny na salę obrad (od prawej) Protokalanci   Zjazdu Aldona  Iwin  i  Janina Sobczak, 
pracownice Biura ZLP w RP – Kierownik Biura Maria Andrzejczyk 
i Główny Księgowy Hanna Krych
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Krzyżem  Kawalerskim  Orderu  Odrodzenia  Polski 
zostali uhonorowani:

1. Piotr Kozłowski
2. Jan Słomiany
Srebrnym Krzyżem Zasługi został uhonorowany:
1. Marek Słatyński
Odznaką honorową „ Za zasługi dla Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej” zostali uhonorowani:
1. Agata Gazdowska
2. Jerzy Sakowski
3. Romuald Dreger
4. Tomasz Sobaszek
Wręczenia  odznaczeń  dokonał  Podsekretarz  Stanu 

Janusz  Zaleski  oraz  Przewodniczący  ZLP w RP  Jerzy 
Przybylski.

W imieniu odznaczonych głos zabrał Piotr Kozłow-
ski,  który  podziękował  za  tak  wysokie  odznaczenia 
i stwierdził, że będzie to jeszcze większa mobilizacja do 
pracy zawodowej i społecznej.

Przewodniczący Związku Leśników Polskich  Jerzy 
Przybylski uhonorował odznaczeniami związkowymi:

ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU – najwyższe odznacze-
nie związkowe otrzymali:

1. Henryk Chabowski
2. Ewa Dembiczak
3. Jan Słomiany
4. Jan Płuciennik
5. Krystyna Sowa
6. Jerzy Ślusarczyk
7. Włodzimierz Wojtczak
8. Grzegorz Godlewski – nie wręczono z uwagi na 

nieobecność na Zjeździe. 

Odznaki związkowe „Zasłużony dla Leśników Pol-
skich”

Złotą odznakę otrzymali:
1. Jerzy Derlicki
2. Mirosława Głowacka
3. Hanna Krych
4. Krzysztof Kucharski
5. Stanisław Przytulski
6. Krzysztof Wojtaszek

Delegaci z Torunia  Delegaci z Warszawy

Delegacja ZLP w RP: Przewodniczący Bronisław Sasin, były Przewod-
niczący Jerzy Przybylski i Janina Sobczak składają wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem zamordowanych leśników  w Spale

Odznaczeni Brązową Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”  przez 
Przewodniczącego ZLP w RP Jerzego Przybylskiego
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Srebrną odznakę otrzymali:
1. Piotr Cebula
2. Agata Gazdowska
3. Maciej Gerber
4. Antoni Kołodyński
5. Dariusz Kowalewski
6. Ireneusz Lasak
7. Władysław Myszke
8. Zbigniew Płoński
Brązową odznakę otrzymali:
1. Lech Białoń
2. Dariusz Boruta
3. Marcin Kowalski
4. Jerzy Sakowski
5. Dariusz Żarczyński
Wręczenia odznaczeń dokonał Przewodniczący ZLP 

w RP Jerzy Przybylski w asyście doradcy Dyrektora Ge-
neralnego LP Zofii Chrempińskiej oraz Dyrektora RDLP 
w Łodzi Edwarda Janusza.

Zjazd  uhonorował  tytułem  Honorowego  Przewod-
niczącego Związku Jerzego Przybylskiego, który pełnił 
funkcję przewodniczącego przez 19 lat.

Podsekretarz  Stanu  Janusz  Zaleski  podziękował  za 
zaproszenie na Zjazd, przedstawił prace nad planowaną 
niebawem zmianą ustawy o lasach. Do tej pory wpłynęło 
ponad 100 uwag do projektu w ramach konsultacji spo-
łecznych.  Minister  J.  Zaleski  deklarował  otwartość  na 
zmiany i korekty projektu, m.in. w sprawach mieszkanio-
wych. Sporą część dyskusji poświęcono sprawie niezmie-
nianej od 2007 roku stawki za kilometr przebiegu samo-
chodu prywatnego używanego przez leśników do celów 
służbowych. Janusz Zaleski określił się, że  jest zwolen-
nikiem urealnienia tych kosztów poprzez inne zapisy, być 
może w PUZP, ale jak powiedział: „nie widzi szansy ani 
w tym roku, ani w przyszłym, aby minister finansów dał 
się  przekonać  do  zmiany  stawki  za  1  km”. Deklarował 
także  szybkie  zajęcia  stanowiska  wobec  zgłoszonego 
wcześniej  problemu  związanego  z  koniecznością  bar-
wienia logo LP nabijanego na drewnie podczas odbiórki. 
Ustosunkował się również do propozycji zmiany w usta-
wie  o  lasach  tj.  zatwierdzanie  Planu  Urządzenia  Lasu 
przez Dyrektora Generalnego LP zamiast ministra środo-
wiska. Pan  Janusz Zaleski podziękował  za  zaproszenie, 
życzył owocnych obrad, trafnych wyborów. Podziękował 
również za współpracę dotychczasowemu Przewodniczą-
cemu Jerzemu Przybylskiemu.

Doradca Dyrektora Generalnego Pani Zofia Chrem-
pińska w  imieniu Dyrektora Generalnego LP omówiła 
bieżącą sytuację finansową oraz zapowiedziała niewiel-
kie zmiany w zatrudnieniu na 2013 rok, polegające na 
zwiększeniu  liczby  pracowników  o  około  300  etatów. 
DGLP  śledzi  na  bieżąco  prace  nad  ustawą  o  lasach. 
Stwierdziła,  że ZLP w RP  jest ważnym partnerem dla 
Dyrektora Generalnego LP. Poinformowała również, że 
5 grudnia 2012 odbędzie się spotkanie central związko-

wych  z  Dyrektorem  Generalnym  LP Adamem Wasia-
kiem dotyczące negocjacji płacowych na rok 2013. 

Zjazd podjął uchwały  i wnioski, które publikujemy 
poniżej.

Maria Andrzejczyk

UCHWAŁY ZJAZDU

Uchwała nr 1
Zobowiązuje się Radę Krajową do podjęcia wszyst-

kich możliwych działań  zmierzających do komplekso-
wego  rozwiązania  problemu  mieszkaniowego  w  La-
sach  Państwowych  poprzez  zapisy  w  znowelizowanej 
ustawie o lasach i w przepisach wykonawczych, w celu 
przyspieszenia  wykupu  wszystkich  mieszkań  i  osad 
przez pracowników i byłych pracowników LP oraz ro-
dzinom po zmarłym pracowniku LP.

Do czasu sprzedaży doprowadzić do ustalenia realnego 
dodatku  mieszkaniowego  obejmującego  budynki  miesz-
kalne  i gospodarcze w pełni  rekompensującego utracony 
przywilej korzystania z mieszkań bezpłatnych i osad.

Uchwała nr 2
Zobowiązuje się Radę Krajową do kontynuacji działań 

w sprawie zmian w zasadach zatrudniania pracowników 
LP – zatrudnienie na umowę o pracę zamiast powołania.

ZJAZD ZOBOWIĄZUJE RADĘ KRAJOWĄ DO 
PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO 
REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH WNIOSKÓW:

Wniosek nr 1
Doprowadzenie  do  pełnego  pokrycia  kosztów  uży-

wania  samochodów prywatnych do  celów  służbowych 
poprzez  wprowadzenie  dodatku  do  wypłacanych  ry-
czałtów za jazdę terenową  lub dodatku transportowego, 
zwiększenie limitu z tytułu zastępstwa od 1 dnia.

Wniosek nr 2
Doprowadzenie  do  podnoszenia  stawki  wyjściowej 

oraz nowych, korzystnych zasad wynagradzania.
Wniosek nr 3
Doprowadzenie do wdrożenia ramowych zasad oraz 

regulaminów przyznawania nagród i premiowania.
Wniosek nr 4
Doprowadzenie do zmiany zasad przyznawania na-

gród jubileuszowych: za 40 lat pracy – 400% i za 45 lat 
pracy i więcej – 450%.

Wniosek nr 5
Doprowadzenie  do  wprowadzenia  zmian  wzorów 

umundurowania  typu  korporacyjnego  (np.  koszul  let-
nich  wyjściowych  na  wzór  służb  mundurowych)  oraz 
rozszerzenia uprawnień  do umundurowania dla pracow-
ników poza Służbą Leśną.

Wniosek nr 6
Doprowadzenie do możliwości sanatoryjnego lecze-

nia boreliozy w Krynicy Zdroju w sanatorium Leśnik-
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-Drzewiarz,  z  jednoczesnym  podjęciem  działań  zmie-
rzających  do  ujednolicenia  metodyki  badań  zgodnych 
z Polską Normą,  jednoznacznego określenia następstw 
choroby zawodowej  i prawidłowego określenia  ryzyka 
zawodowego oraz ponoszenia przez pracodawcę kosz-
tów dojazdów i leczenia.

Wniosek nr 7
Doprowadzenie do wycofania  zapisów na dokumen-

tach spedycyjnych drewna obarczających odpowiedzial-
nością pracowników LP za ewentualne przeładunki.

Wniosek nr 8
Doprowadzenie  do  zwiększenia  dotacji  z  budżetu 

Państwa  dla  Parków  Narodowych  rekompensujących 
brak podwyżek za ostatnie 4 lata, zmierzających do wy-
równania dysproporcji płacowych pomiędzy pracowni-
kami Parków Narodowych a Lasów Państwowych.

Wniosek nr 9
Doprowadzenie  do  ustanowienia    w  porozumieniu 

z  DGLP  szczegółowych  zasad  realizacji  postanowień 
Prot.  Dod.  w  części  dotyczącej  mieszkań  zamiennych 
w  sytuacji  opuszczania  mieszkań  funkcyjnych  przez 
nadleśniczych i leśniczych wobec coraz mniejszej bazy 
mieszkaniowej LP. Wystąpienie do DGLP o pilne usta-
lenie  rekompensaty  za  opuszczenie  mieszkania  funk-
cyjnego  i  zrzeczenie  się  prawa do  lokalu  zamiennego. 
Rozważenie możliwości  wypłaty  takiego  ekwiwalentu 
najbliższej rodzinie, wspólnie mieszkającej w przypad-
ku śmierci uprawnionego pracownika przed jego przej-
ściem  na  emeryturę,  w  przypadku  braku  możliwości 
przeniesienia rodziny do mieszkania zamiennego.

Wniosek nr 10
Doprowadzenie  do  stworzenia  systemu  pomocy  dla 

pracowników  LP zaspokajających potrzeby mieszkaniowe 
we własnym zakresie (budowa domu, zakup mieszkania)

Wniosek nr 11
Doprowadzenie do ustanowienia zapisów prawnych 

umożliwiających wykup nieruchomości  ( gruntów, bu-
dynków  gospodarczych)  pozostałych  po  sprzedaży 
mieszkań oraz gruntów  zbędnych dla gospodarki leśnej.

Wniosek nr 12
Doprowadzenie  do wprowadzenia  zapisu  do  PUZP 

umożliwiającego pobieranie deputatu opałowego z góry.
Wniosek nr 13
Doprowadzenie do jednolitej procedury rozliczania dy-

żurów p-pożarowych pełnionych przez pracowników LP.
Wniosek nr 14
Podjąć  działania  zmierzające  do  wyliczenia  przez 

wyspecjalizowaną,  niezależną  instytucję  faktycznego 
nakładu  czasu  pracy  na  stanowiskach  terenowych,  na 
których obowiązuje system zadaniowy pracy z uwzględ-
nieniem wszystkich wymagań pracodawcy określonych 
instrukcjami, zarządzeniami i procedurami.

Wniosek nr 15
Doprowadzenie do maksymalnego uproszczenia wy-

konywania szacunków brakarskich w oparciu o metodę 

obrębową i zasoby SILP. Uruchomić aplikację Notatnik 
i Brakarz również w komputerze  leśniczego. 

Wniosek nr 16
Doprowadzenie  do  zapisu  w  PUZP  przyznającego 

prawo do  refundacji  kosztów zakupu okularów korek-
cyjnych dla pracowników terenowych pracujących z re-
jestratorami i komputerami.   

Wniosek nr 17
Zobowiązuje  się  Radę  Krajową  do  ustalenia  zasad  

prowadzenia polityki informacyjnej ZLP w RP.   

GRatULaCjE dLa 
PRZEWOdNICZĄCEGO ZWIĄZKU

Warszawa, dnia 30.11.2012 r.

Pan
Bronisław Sasin
Przewodniczący
Związek Leśników Polskich w RP
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa

Szanowny Panie Przewodniczący,
W związku  z wyborem Pana na Przewodniczącego 

Związku  Leśników  Polskich w RP  składam  Panu  ser-
deczne gratulacje i życzę owocnej i wytrwałej pracy dla 
dobra Związku i polskich leśników.

Głęboko wierzę, iż dotychczasowa dobra współpraca 
Związku Leśników Polskich w RP z resortem środowi-
ska  będzie  kontynuowana,  a  jej  skutki  będą widoczne 
i odczuwalne przez wszystkich leśników. 

Z poważaniem
Janusz Zaleski

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska

* * * 

Warszawa, 26 listopada 2012 r.

Szanowny Pan
Bronisław Sasin 
Przewodniczący Związku 
Leśników Polskich w RP

Szanowny Panie Przewodniczący!
Chciałbym przekazać serdeczne gratulacje w związ-

ku z objęciem przez Pana stanowiska Przewodniczącego 
Związku Leśników Polskich w RP.

Obrona  interesów  polskiego  leśnictwa  oraz  praw, 
godności  zawodowej  i  interesów  członków  Związku, 
troska o rozwój i trwałość gospodarki leśnej, czyli sta-
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tutowe  zadania  Związku  Leśników  Polskich,  stawiają 
przed jego Przewodniczącym szereg istotnych wyzwań, 
których spełnienie z pewnością stanie się źródłem głę-
bokiej satysfakcji.

Jestem przekonany, że Pańskie doświadczenie zawo-
dowe  i  zaangażowanie  pozwolą  Panu  znakomicie wy-
wiązać się z powyższych obowiązków.

Pragnę  przekazać  życzenia  pomyślności  i  wytrwa-
łości  w  pełnieniu  tej  istotnej  funkcji  oraz  satysfakcji 
z wykonywanej pracy, zdrowia i wszelkiej pomyślności 
zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Z poważaniem
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

Mgr inż. Adam Wasiak

POdZIęKOWaNIa Za GRatULaCjE

Warszawa,  5.12.2012 r. 

Pan
Janusz Zaleski
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska  

Serdecznie  dziękuję  za  przesłane  gratulacje  i  ży-
czenia  skierowane  do  mnie w liście oraz telefonicznej 
rozmowie, po objęciu funkcji przewodniczącego Związ-
ku  Leśników Polskich w RP.
Podjąłem  się  tej  roli  ponieważ  jestem  przekonany, 

że moje 41-letnie doświadczenie zawodowe  i niewiele 
krótsza działalność związkowa pozwolą należycie wy-
wiązać się z roli jaka przypadła mi na tak zaszczytnym 
stanowisku. 
Jestem  również  przekonany  że  dotychczasowa  do-

bra współpraca z resortem środowiska będzie kontynu-
owana, a  jej skutki będą widoczne i odczuwalne przez 
wszystkich leśników.

Przewodniczący
Bronisław Sasin

* * * 

Warszawa, 5.12.2012 r.

Pan
Adam Wasiak
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych 

Serdecznie dziękuję za przesłane gratulacje i życzenia 
skierowane w liście oraz bezpośrednio do mnie, po ob-
jęciu funkcji przewodniczącego Związku Leśników Pol-
skich w RP.

Podjąłem się  tej  roli ponieważ  jestem przekonany,  że 
moje 41-letnie doświadczenie zawodowe i niewiele krót-
sza  działalność  związkowa pozwolą  należycie wywiązać 
się z roli jaka przypadła mi na tak zaszczytnym stanowisku. 

Jestem przekonany, że wspólnie z Panem Dyrektorem 
i całym kierownictwem Lasów Państwowych będziemy 
działać w interesie leśnictwa, w trosce o rozwój i trwa-
łość  gospodarki  leśnej.  Nie  powinniśmy  jednak  zapo-
mnieć o podstawowym zadaniu jakim jest zapewnienie 
praw i godności zawodowej pracownikom oraz o popra-
wie bytu materialnego im i ich rodzinom. 

Głęboko wierzę, że dotychczasowa dobra współpraca 
Związku z kierownictwem Lasów Państwowych będzie 
kontynuowana, a jej skutki będą widoczne i odczuwalne 
przez wszystkich leśników.

Przewodniczący
Bronisław Sasin

SPRAWOZDANiE 
RadY KRajOWEj ZWIĄZKU 
LEŚNIKÓW POLSKICH W RP 

Za OKRES Od 25 maRCa 2011 R. 
dO 23 LIStOPada 2012 R.

Zorganizowanie Związku

W  dniu  31.12.2011  r.  Związek  liczył  9729  człon-
ków. (Wg wstępnych danych na 31 października 2012 r. 
– 10 002 członków).

Ilość  organizacji  wzrosła  z  376  do  378  w  dniu 
31.12.2011 i 379 w dniu 31.10.2012.

Liczba członków ogółem na dzień 31.12.2011 wzro-
sła o 131 w porównaniu z rokiem 2010 i o 273 na dzień 
31.10.2012. 

Nadal funkcjonuje 17 Regionów /Okręgów/ Związku, 
a ponadto w skład ZLP w RP wchodzą: Związek Leśni-
ków Polskich Parków Narodowych, Związek Leśników 
Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Przemyślu, 
Związek Leśników Polskich w  Instytucie Badawczym 
Leśnictwa i Związek Leśników Polskich w Dyrekcji Ge-
neralnej Lasów Państwowych. 

Poszczególne Regiony/Okręgi Związku posiadają na-
stępujące  liczby członków: Białystok 641, Gdańsk 216, 
Katowice  917,  Kraków  289,  Krosno  652,  Lublin  640, 
Łódź  703,  Olsztyn  536,  Piła  346,  Poznań  686,  Radom 
594, Szczecin 990, Szczecinek 612, Toruń 374, Warsza-
wa 317, Wrocław 501, Zielona Góra 511, Parki Narodowe 
413, DGLP 36, BULiGL 15, IBL 13 (stan na 31.10.2012).

Władze Związku

Władze Związku od  IV Zjazdu Delegatów działały 
w  składzie:  przewodniczący  Jerzy  Przybylski,  wice-
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przewodniczący: Paweł Kania, Jerzy Miliszewski, Ste-
fan Krejmer i Bronisław Sasin. Od końca 2011 r. Stefan 
Krejmer przestał pełnić funkcję wiceprzewodniczącego 
w zw. ze zmianami we władzach Regionu Radomskiego.

Zmienił  się  skład osobowy Rady Krajowej: odeszli 
z Rady: Krzysztof Jankowski, Zbigniew Sprengel i Ma-
rian Wróblewski, a w skład Rady weszli: Barbara Iwań-
ska, Dariusz Kowalewski i Andrzej Tomana. 

Komisja Rewizyjna pracowała pod przewodnictwem 
Zbigniewa Matyśkiewicza.

Rada Krajowa liczyła na dzień 23.11.2012 r. 40 człon-
ków a Komisja Rewizyjna – 5 członków. 

Składki członkowskie

Wysokość składki członkowskiej na rzecz Rady Kra-
jowej od 1 marca 2011 r. uległa zmianie i wynosi 3,50 
zł miesięcznie. Za rok 2011 wszystkie Regiony uregulo-
wały składki.

Funkcjonowanie Organów Związku

Rada Krajowa odbyła w okresie sprawozdawczym 
8 posiedzeń.

Prezydium Rady Krajowej odbyło 4 posiedzenia.
Głównymi tematami posiedzeń były sprawy: 
zachowanie  LP  w  rękach  państwa,  przyśpieszenie 

sprzedaży  mieszkań,  umożliwienie  zakupu  mieszkań 
przez wszystkich pracowników LP, wprowadzenie zmian 
w protokole dodatkowym nr XVII dotyczących dodatku 
mieszkaniowego, podniesienie stawki na rozjazdy, pod-
niesienie limitu km, ustalenie dodatku transportowego, 
wprowadzenie nowej tabeli płac, podniesienia nagrody 
jubileuszowej za 40  i więcej  lat pracy organizacja  raj-
dów leśnika i mistrzostw szachowych, sprawy majątko-
we związku, w tym zmiany organizacyjno-prawne w sa-
natorium Leśnik-Drzewiarz w Krynicy. 

Związek  podniósł  także  problem  zmiany  zarządze-
nia dotyczącego drewna kłodowanego oraz wystąpił do 
DGLP o odejście od wykonywania szacunków brakar-
skich metodą tradycyjną.

Przewodniczący Związku brał udział w okresie spra-
wozdawczym w 90 posiedzeniach, spotkaniach, uroczysto-
ściach i Zjazdach, w tym w 3 Zjazdach Sprawozdawczych 
lub Sprawozdawczo-Wyborczych w Regionach. 

Praca Związku opierała  się,  tak  jak w  roku ubiegłym, 
na zespołach powołanych do rozwiązywania konkretnych 
spraw.

Zespół  ds.  płac  i  świadczeń  działał w  składzie  8-oso-
bowym: Paweł Kania, Stefan Krejmer, Jerzy Miliszewski, 
Urban Kolman, Jerzy Przybylski, Bronisław Sasin, Mariusz 
Rosik i Grzegorz Cekus. Zespół zbierał się 3-krotnie  i na 
spotkaniach negocjacyjnych z DGLP omawiał i ustalał po-
ziom nagród oraz podniesienie stawki wyjściowej, sprawę 
dodatku mieszkaniowego oraz odprawy mieszkaniowej. 

Komisja  Społeczna  Sanatorium  Leśnik-Drzewiarz 
działała  do  końca  czerwca  2012  r. w  składzie: Halina 
Stachowska, Stefan Krejmer, Włodzimierz Wolny i Ma-
rian Wróblewski  i  odbyła w okresie  sprawozdawczym  
7  posiedzeń.  W  związku  z  przekształceniami  organi-
zacyjno-prawnymi  w  sanatorium  Leśnik-Drzewiarz 
w Krynicy powołana została Rada Nadzorcza „Sanato-
rium Uzdrowiskowego Leśnik Drzewiarz spółka z o.o.” 
w liczbie 7 osób, w tym 5 przedstawicieli Związku Le-
śników Polskich i 2 przedstawicieli Związku Meblarzy. 
Rada Nadzorcza odbyła 2 posiedzenia. Działa stała Ko-
misja Statutowa Związku w składzie 5-osobowym, któ-
rej przewodniczy Mirosław Choroś. 

Opiniowanie aktów prawnych 

Rada Krajowa wyrażała opinie do następujących ak-
tów prawnych:

1.  Założeń do nowelizacji ustawy o lasach – 2-krotnie. 
2.  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmienia-

jącego  rozporządzenie  w  sprawie  warunków  ustalania 
oraz  sposobu  dokonywania  zwrotu  kosztów  używania 
do  celów  służbowych  samochodów  osobowych,  mo-
tocykli  i motorowerów niebędących własnością praco-
dawcy – projekt z 1 lipca 2011 r. 

3.  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie wykorzystywania  le-
śnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego 
pochodzenia.

4.  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  zmienia-
jącego  rozporządzenie  w  sprawie  wykazu,  obszarów 
i  mapy  regionów  pochodzenia  leśnego  materiału  roz-
mnożeniowego. 

Współpraca z organami Państwa, rządu 
i kierownictwem Lasów Państwowych

W  posiedzeniach  Rady  Krajowej  wziął  udział  1  raz 
podsekretarz stanu, Główny Konserwator Przyrody Janusz 
Zaleski i 4 razy Dyrektor Generalny LP wraz z zastępcami 
i naczelnikami wydziałów z DGLP. Minister Środowiska 
Marcin Korolec spotkał się z Prezydium Rady Krajowej. 

Przewodniczący Związku spotkał się 3-krotnie z pod-
sekretarzem  stanu,  Głównym  Konserwatorem  Przyro-
dy oraz odbył  4  spotkania  z Dyrektorem Generalnym. 
Dyrektor Generalny wziął udział w zakończeniu Rajdu 
Leśnika w 2011 r. oraz patronował Rajdowi Leśników 
w Radomiu w 2011 r. i objął patronat nad Rajdem Leśni-
ków w Pile w 2012 r. 

W 2 zespołach powołanych przez Dyrektora Gene-
ralnego LP: ds. Pracowniczego Programu Emerytalnego 
pracowało 2 przedstawicieli Związku – odbyły się 3 po-
siedzenia oraz spotkanie z Komisją Nadzoru Finansowe-
go. W zespole zajmującym się problematyką mieszka-
niową Związek reprezentował jeden przedstawiciel.
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W Kolegium Lasów  Państwowych  Związek  Leśni-
ków  Polskich  reprezentuje  przewodniczący.  Kolegium 
zbierało się 3-krotnie.

REaLIZaCja UCHWaŁ  
IV ZjaZdU dELEGatÓW

ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH W RP
W jEdLNI, 25 maRCa 2011 R.

Uchwała nr 1
Zobowiązuje się Radę Krajową do podjęcia działań 

zmierzających  do  niedopuszczania  do  zwalniania  pra-
cowników w ramach optymalizacji zatrudnienia. 

1. Dyrektor Generalny LP odpowiadając pismem 
z dnia 16.05.2011 r. stwierdził, że w opracowanych 
przez RDLP programach optymalizacji struktur or-
ganizacyjnych i poziomu zatrudnienia w nadleśnic-
twach, zgodnie z zaleceniem, nie zakłada się zwolnień 
pracowników. Zmiany w zatrudnieniu mają odby-
wać się w drodze naturalnych odejść.

2. Po swoim powołaniu na Dyrektora Generalnego 
Adam Wasiak podjął decyzję o odejściu od tzw. opty-
malizacji zatrudnienia, a w planie swoich działań za-
pisał konieczność zwiększenia zatrudnienia w LP.

Uchwała nr 2
Zobowiązuje  się Radę Krajową do podjęcia wszyst-

kich  możliwych  działań  zmierzających  do  komplekso-
wego rozwiązania problemu mieszkaniowego w Lasach 
Państwowych poprzez zapisy w znowelizowanej ustawie 
o lasach i przepisach wykonawczych, w celu przyśpiesze-
nia wykupu wszystkich mieszkań i osad przez pracowni-
ków LP. Do  czasu  sprzedaży  doprowadzić  do  ustalenia 
realnego dodatku mieszkaniowego obejmującego budyn-
ki  mieszkalne  gospodarcze  w  pełni  rekompensującego 
utracony przywilej korzystania z mieszkań bezpłatnych.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego z dnia 
16.05.2011 r. jest negatywna w odniesieniu do zwięk-
szenia dodatku mieszkaniowego obejmującego bu-
dynki mieszkalne i gospodarcze. DGLP stwierdza, że 
wnioski dotyczące zmian prawa winny być zgłoszone 
do Ministerstwa Środowiska przy opiniowaniu pro-
jektu noweli ustawy o lasach. Rada Krajowa wystę-
powała kilkakrotnie do Ministra Środowiska o wpro-
wadzenie do ustawy o lasach możliwości sprzedaży 
wszystkich lokali mieszkalnych i osad pracowni-
kom Lasów Państwowych. Minister pismem z dnia 
30.03.2011 r. odpowiedział, że przy negatywnym sta-
nowisku innych central związkowych oraz Dyrektora 
Generalnego LP kierownictwo resortu nie przychyli-
ło się do wniosku ZLP w RP i nie wprowadziło zmian 
legislacyjnych w tym zakresie. Związek otrzymał 
ostatnio pismo Ministra Środowiska datowane na 
30.10.2012 r. z prośbą o zgłoszenie uwag do projek-
tu noweli ustawy o lasach. Rada Krajowa przedsta-

wi odpowiednie wnioski m.in. dotyczące rozwiązania 
problemu mieszkaniowego w LP.

Uchwała nr 3
Zobowiązuje się Radę Krajową do podjęcia działań 

zmierzających  do  zmiany  rozporządzenia  o  mundurze 
leśnika.

Jak wynika z uzyskanych informacji od Dyrek-
tora Generalnego LP wprowadzono zarządzeniem  
nr 54 z 6.07.2012 r. DGLP nowe, lepsze tkaniny uży-
wane przy szyciu sortów mundurowych. Ponadto jest 
w przygotowaniu tzw. ubiór korporacyjny, który ma 
objąć mundur codzienny i terenowy oraz koszulki 
polo, t-schirt i bieliznę i będzie wpisany do PUZP. 
Trwają również prace nad zmianą rozporządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie munduru leśnika.

Uchwała nr 4
Zobowiązuje się Radę Krajową do podjęcia działań 

w sprawie zmian w zasadach zatrudniania pracowników 
LP – zatrudnienie na umowę o pracę zamiast powołania.

Kolejne wystąpienia RK w tej sprawie doprowa-
dziły do zmiany stanowiska podsekretarza stanu Ja-
nusza Zaleskiego dotyczącego wyłączenia z procedury 
powołania pracowników LP zatrudnionych na więk-
szości stanowisk. Obecnie w projekcie noweli ustawy 
o lasach z powołania wyłącza się wszystkie stanowiska 
w LP poza Dyrektorem Generalnym LP, który będzie 
powoływany przez ministra właściwego do spraw śro-
dowiska oraz zastępców Dyrektora Generalnego i dy-
rektorów regionalnych dyrekcji LP powoływanych 
przez Dyrektora Generalnego LP.

Uchwała nr 5
Zobowiązuje  się  Radę  Krajową  do  prowadzenia 

działań zmierzających do zwiększenia odprawy dla pra-
cowników nieposiadających uprawnień emerytalno-ren-
towych i przedemerytalnych zwalnianych z winy praco-
dawcy z 30 000 zł do 60 000 zł.

Dyrektor Generalny odpowiadając na ten po-
stulat zgłoszony także na poprzednim Zjeździe 
Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 31.03.2010 r. 
stwierdził, że dotychczasowy poziom tej odprawy był 
uzgodniony z centralami związkowymi. Odprawa ta 
została wprowadzona głównie z myślą o pracowni-
kach zakładów LP, gdyż w innych jednostkach LP nie 
zakładano tego typu zwolnień. Podniesienie wysoko-
ści odprawy do 60 000 zł mogłoby zagrozić brakiem 
możliwości udźwignięcia takiego ciężaru finansowe-
go przez zakłady LP o zasięgu regionalnym.

ZJAZD ZOBOWIĄZUJE RADĘ KRAJOWĄ DO 
PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO 
REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH WNIOSKÓW:

Wniosek 1
Wystąpić do Dyrektora Generalnego o wykupienie dla 

wszystkich  zainteresowanych  pracowników  zbiorowego 
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pakietu medycznego na  zasadzie  abonamentowej.  Jedno-
cześnie podjąć działania mające na cele wdrożenie pracow-
niczych programów emerytalnych pracowników LP.

DGLP stwierdził, że sprawa zakupu pakietów me-
dycznych ze względu na obowiązek podatkowy oraz 
względy organizacyjne (rozproszenie jednostek) na-
leży rozwiązywać na poziomie każdej z tych jedno-
stek. Wiele jednostek LP korzysta już z takich pakie-
tów medycznych. Jeśli chodzi o działania dotyczące 
uruchomienia PPE, to po wystąpieniach ZLP Dy-
rektor Generalny powołał Zespół ds. PPE, w którym 
uczestniczyli 2 przedstawiciele ZLP. Zespół przedsta-
wił Dyrektorowi sprawozdanie ze swoich ustaleń. 

Wniosek 2
Zniesienie blokady udziału w konkursach na stano-

wiska  nadleśniczego  i  dyrektora  RDLP wykraczającej 
poza ustawę o lasach (możliwość udziału w konkursach 
osób nie zajmujących stanowisk kierowniczych).

Na wniosek ZLP w RP z dnia 24.11.2011 r. Dy-
rektor Generalny pismem GK 1101-43/12 z dnia 
25.06.2012 r. skierowanym do dyrektorów RDLP 
polecił przestrzeganie wymagań formalnych zapisa-
nych w ustawie o lasach i w rozporządzeniu o służbie 
leśnej w stosunku do osób biorących udział w kon-
kursach na nadleśniczych, w związku z tym zaleca 
dopuszczenie do konkursów pracowników nie za-
trudnionych na stanowiskach kierowniczych. 

Wniosek 3
Podjąć prace na  rzecz wprowadzenia w życie hasła 

„Czyste biurko leśnika”
Projekt „Puste biurko leśnika” jest w DGLP reali-

zowany na bieżąco. Postulaty zgłaszane na forum są 
analizowane i wiele z nich zostało wdrożonych.

Wniosek 4
Skierowanie do Dyrektora Generalnego LP wniosku 

o objecie pracowników LP ochroną prawną, tzn. repre-
zentowanie pracownika przez prawnika w sytuacji kon-
fliktów prawnych  związanych  z wykonywaniem czyn-
ności służbowych.

W odpowiedzi Dyrektor Generalny stwierdził, że 
ze względu na obowiązujący stan prawny realiza-
cja tego postulatu nie jest możliwa. Można rozwa-
żyć objecie pracowników usługą ubezpieczeń praw-
nych, jednak wymaga to dokonania analizy prawnej 
oraz opłacalności przedsięwzięcia. Niezależnie od 
tego uruchomiony został produkt ubezpieczeniowy 
– ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pra-
cowników LP, zawierane i opłacane indywidualnie 
przez pracowników.

Wniosek 5
Zintensyfikowanie  działań mających  na  celu wpro-

wadzenie stawek za 1 km jazdy w terenie na samochody 
prywatne używane do celów służbowych.

Pomimo wielokrotnych wystąpień do Ministra 
Infrastruktury (21.03.2011; 17.06.2011; 29.09.2011); 

Ministra Transportu (28.12.2011; 7.05.2012) Pre-
zydenta RP (12.01.2012 r., 20.03.2012) i wszystkich 
klubów parlamentarnych nie udało się wprowadzić 
podwyższonej stawki na rozjazdy. Nasze wystąpienia 
poparł Minister Środowiska i Dyrektor Generalny 
LP. Wszystko okazało się nieskuteczne. W tej sytu-
acji Związek wystąpił do Dyrektora Generalnego 
LP o podniesienie limitu km, co Dyrektor wziął pod 
uwagę zwracając się do dyrektorów RDLP pismem 
z dnia 26.03.2012 r. z prośbą o uwzględnienie naszego 
postulatu. W większości jednostek LP korekty in plus 
dokonano.

Wniosek 6
Wystąpić  do Ministra  Środowiska  o  zniesienie  ko-

nieczności barwienia logo LP stosowanego do legaliza-
cji drewna zgodnie z Rozporządzeniem MŚ.

Po naszym wystąpieniu Ministerstwo Środowiska 
zwróciło się do DGLP z prośbą o opinię. DGLP popar-
ła nasz wniosek. Rozporządzenia z dnia 24 lutego 1998 
w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna… 
nie zostało zmienione poza zmianą jednostek admini-
stracyjnych nadzorujących legalność pozyskania w la-
sach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Wniosek 7
Podjąć  wszystkie  możliwe  działania  zapewniające 

indeksację stawki wyjściowej dla wszystkich pracowni-
ków.

W trakcie negocjacji central związkowych z Dy-
rektorem Generalnym LP, które odbyły się 27 maja 
2011 r. stawka wyjściowa została podniesiona do 1190 
zł z dniem 1 czerwca 2011 r., a w negocjacjach z dnia 
24 kwietnia 2012 r. uzyskano wzrost stawki wyjścio-
wej do kwoty 1260 zł od dnia 1 kwietnia 2012 r. 

Wniosek 8
Doprowadzić  do  zmiany  zapisu  par.  30  PUZP  na: 

„pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 2 lata do 
osiągnięcia wieku emerytalnego przyznaje się kategorię 
zaszeregowania co najmniej o jeden szczebel wyższą od 
maksymalnie przysługującej na danym stanowisku.”

Dyrektor Generalny stwierdził, że obecnie obo-
wiązujące zapisy w PUZP i w rozporządzeniu Mi-
nistra Środowiska z 14.01.2002 r. w sprawie stano-
wisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania 
w Służbie Leśnej pozwalają pracownikom, którym 
pozostało mniej niż 2 lata do emerytury otrzymać 
o jeden stopień wyżej od maksymalnego dla danego 
stanowiska. W przypadku zmiany zapisu tylko w par. 
30 PUZP Służba Leśna byłaby pozbawiona przywile-
ju obligatoryjnego awansowania.

Wniosek 9
Podjąć działania umożliwiające rekompensatę zaku-

pu okularów korekcyjnych  także dla osób pracujących 
na rejestratorze leśniczego.

W związku z pismem Głównego Inspektora Pracy 
rejestrator nie spełnia kryteriów pozwalających na 
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objęcie go zakresem przedmiotowym rozporządzenia 
Ministra Pracy i PS w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy na stanowiskach wyposażonych w moni-
tory ekranowe. Jedynym możliwym rozwiązaniem wg 
opinii Gł. Inspektora Pracy jest zastosowanie środ-
ków zaradczych na stanowisku pracy, gdzie stwier-
dzony poziom ryzyka obsługi rejestratora wymusza 
stosowanie dedykowanej ochrony narządu wzroku. 

Wniosek 10
Podjąć  działania  sankcjonujące  zasilanie  Funduszu 

Socjalnego także z odpisu z zysku.
W odpowiedzi DGLP z 16.05.2011 r. stwierdzono, 

że ze względu na fakt niewypracowania zysku przez 
wszystkie jednostki LP zysk nie może być przeznaczo-
ny na zasilenie Funduszu Socjalnego, choć przepis par. 
19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.12.1994 
r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finanso-
wej w PGL Lasy Państwowe przewiduje przeznaczenie 
15% zysku na nagrody, zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych i cele społecznie użyteczne. Po zmianach ka-
drowych w DGLP w lutym 2012 r. zmieniło się podejście 
kierownictwa LP do tej kwestii i obecnie jest możliwość 
zasilania Funduszu Świadczeń Socjalnych z zysku. 

Wniosek 11
Umowy  na  mieszkania  powinny  być  zawierane  na 

czas nieokreślony (mieszkania pozostałe i rotacyjne).
Wg DGLP umowa na czas nieoznaczony może do-

tyczyć tylko mieszkań przeznaczonych do sprzedaży. 
Natomiast umowy związane z lokalami mieszkalny-
mi, które nie są przewidziane do sprzedaży powinny 
uwzględniać charakter pracy i warunki zatrudnienia 
najemcy.

Wniosek 12
Doprowadzić do uściślenia zasad nadzoru  służb  le-

śnych nad Zakładami Usług Leśnych i odpowiedzialno-
ści za przestrzeganie przepisów bhp.

Wg opinii DGLP ZUL-e w rozumieniu Kodeksu 
Pracy są takimi samymi pracodawcami jak nadle-
śnictwa. Podlegają więc tym samym normom praw-
nym, ponosząc pełną odpowiedzialność za ich łama-
nie, w tym za nieprzestrzeganie przepisów i zasad 
bhp. Odpowiedzialność ZUL przed zlecającym prace 
nadleśnictwem ograniczona jest wyłącznie do zawar-
tej umowy i płynących z niej zobowiązań stron umo-
wy. Na kierownikach jednostek leży obowiązek odpo-
wiedniego konstruowania umowy, w której zostanie 
jasno określona odpowiedzialność stron za przestrze-
ganie przepisów bhp. Pomocna w tym zakresie jest 
„Instrukcja bhp przy wykonywaniu podstawowych 
prac z zakresu gospodarki leśnej” wprowadzona Za-
rządzeniem Nr 36 DGLP z dnia 24.04.2012 r.

Wniosek 13
Doprowadzić do ustalenia  jednolitych, prostych za-

sad  udostępniania  powierzchni  do  celów  pozyskania 
drewna metodą samowyrobu.

Zasady udostępniania powierzchni do celów po-
zyskania drewna metodą samowyrobu są we wszyst-
kich jednostkach LP takie same, gdyż powierzchnie 
i działki robocze wskazuje leśniczy lub podleśniczy 
(miejsce pozyskania i drogę wywozową). Pracownik 
LP jest również zobowiązany do przeprowadzenia 
instruktażu dla podejmujących samowyrób, w za-
kresie bezpiecznego wykonywania pracy, wraz z uzy-
skaniem na piśmie potwierdzenia odbycia instruk-
tażu (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu 
gospodarki leśnej – Dz.U. nr 161 poz. 1141). Zgodnie 
z art. 35 ustawy o lasach nadleśniczy może wydać za-
sady precyzujące zagadnienie samo wyrobu w zarzą-
dzeniu w sprawie zasad sprzedaży i obrotu drewnem 
w nadleśnictwie na dany rok. 

Wniosek 14
Podjąć działania  zmierzające do wypracowania no-

wych  zasad  określania  miąższości  drewna  stosowego, 
dopuszczających tolerancje 5% dokładności pomiaru.

DGLP stwierdza, że realizacja tego postulatu jest 
niemożliwa ze względu na przyjęte metody rozlicza-
nia surowca drzewnego i na skutki finansowe. Istotny 
jest tu także postępujący proces mechanizacji prac 
leśnych w zakresie pozyskania i wzrostu dokładności 
pomiaru surowca drzewnego.

StaNOWISKa KRajOWEGO ZjaZdU 
dELEGatÓW

ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH 
W RZECZYPOSPOLItEj POLSKIEj

STANOWISKO NR 1:
W związku  ze  zlekceważeniem  postulatów  dotyczą-

cych m.in.  zmian  w  ustawie  o  ochronie  przyrody  oraz 
w ustawie o  lasach odnoszących się do praw pracowni-
ków parków narodowych i Lasów Państwowych wyraża-
my wotum nieufności wobec kierownictwa Resortu Śro-
dowiska z ministrem Andrzejem Kraszewskim na czele.

Rada Krajowa przekazała stanowisko Ministrowi 
Środowiska oraz Premierowi Donaldowi Tuskowi. Po 
wyborach w roku 2011 Ministrem Środowiska został 
Marcin Korolec.

STANOWISKO NR 2:
Krajowy Zjazd Delegatów Związku Leśników Pol-

skich w RP wyraża stanowczy sprzeciw wobec zamiaru 
komercjalizacji  i  prywatyzacji  Biura  Urządzania  Lasu 
i Geodezji Leśnej.

Minister Środowiska i Dyrektor Generalny LP nie 
zajęli stanowiska w tej sprawie.

STANOWISKO Nr 3:
Krajowy Zjazd Delegatów ZLP w RP wyraża głębo-

kie  zaniepokojenie  sytuacją  dotyczącą  stosunków  pra-
cowniczych  w  Nadleśnictwie  Maskulińskie  w  RDLP 
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Białystok. Związek oczekuje niezwłocznej, stanowczej 
reakcji  kierownictwa  LP  oraz  informacji  o  podjętych 
działaniach. 

DGLP poinformował, że w Nadleśnictwie Masku-
lińskie przeprowadzono kontrolę poprawności go-
spodarki drewnem. W jej wyniku podjęto działania 
naprawcze, które również uwzględniają poprawę at-
mosfery wśród pracowników tej jednostki. Sytuacja 
w tym nadleśnictwie będzie monitorowana na bieżą-
co przez RDLP w Białymstoku. 

STANOWISKO Nr 4:
Krajowy Zjazd Delegatów ZLP w RP wyraża zanie-

pokojenie sytuacją pracowników zatrudnionych w LKP 
Puszcza Białowieska. Oczekujemy pilnego wyjaśnienia 
sytuacji leśników z Puszczy Białowieskiej.

Minister Środowiska pismem z dnia 26.04.2011 r.  
odpowiadając stwierdził, że sytuacja pracowników 
zatrudnionych w Leśnym Kompleksie Promocyj-
nym Puszcza Białowieska nie ulega zasadniczym 
zmianom wobec dyskusji jaka toczy się w związku 
z projektami powiększenia Białowieskiego Parku 
Narodowego oraz w związku z ograniczeniem po-
zyskania drewna z puszczy. Od przeformułowania 
gospodarki leśnej w puszczy nie ma odwrotu. Sze-
roki zakres realizacji także innych niż użytkowanie 
celów zrównoważonej gospodarki leśnej, stwarza 
możliwości pełnego zatrudnienia dotychczasowych 
pracowników. Minister zwrócił się do DGLP o za-
pewnienie miejsc pracy w LKP Puszcza Białowieska 
w długookresowym wymiarze czasu oraz monitoro-
wanie sytuacji w tym zakresie. Dyrektor Generalny 
LP w piśmie z dnia 16.05.2011 stwierdził, że nie są 
mu znane okoliczności, w wyniku których sytuacja 
pracowników zatrudnionych w nadleśnictwach Bia-
łowieża, Hajnówka i Browsk miałaby ulec znaczne-
mu pogorszeniu i które mogą być przyczyną zanie-
pokojenia. 

Sport, kultura, rekreacja

W okresie  sprawozdawczym odbyły  się dwa Rajdy 
Leśnika. XXIII Rajd „Śladami dinozaurów” zorganizo-
wany przez Region Radomski ZLP w dniach 26-28 maja 
2011  r. na  terenie RDLP w Radomiu zgromadził 1741 
rajdowiczów oraz XXIV Rajd „Dolinami Gwdy i Note-
ci” zorganizowany przez Region Pilski ZLP przy wspar-
ciu  Dyrekcji  Regionalnej  i  Związku  „Solidarność”, 
w dniach 6-8 września 2012 r. na terenie RDLP w Pile, 
który zgromadził 1834 uczestników. 

W dniach 3-4  czerwca 2011  r.  odbyły  się XIII Mi-
strzostwa Polski Leśników w biegach na orientację na 
terenie Nadleśnictwa Maskulińskie. ZLP w RP sponso-
rował wyjazd 4 osób – młodzieży z techników leśnych 
na XVIII Mistrzostwa Europy w  dniach  9-13  sierpnia 
2010 r., zorganizowane przez Lasy Państwowe Norwe-

gii  w  Lilienhammer.  Reprezentacja  Polski  zdobyła  21 
medali, w tym 7 medali złotych a uczniowie techników 
leśnych, m.in. sponsorowani przez nasz Związek, zdo-
byli medali 15. W dniach 1-3 czerwca 2012 r. odbyły się 
XIV Mistrzostwa Polski Leśników w biegach na orien-
tację. Wzięło w nich udział ponad 200 uczestników. XIX 
Mistrzostwa Europy odbyły się w Druskiennikach na Li-
twie. Polska reprezentacja zdobyła 25 medali. Ucznio-
wie techników leśnych z Rucianego, Białowieży i Gora-
ja zdobyli 11 medali, w tym 4 złote.

W dniach 1-4 marca 2012 r. odbyły się XX Szachowe 
Mistrzostwa Polski Leśników w Ośrodku Kultury Leśnej 
w Gołuchowie. Wzięło w nich  udział  –  62  zawodników, 
w tym 3 Węgrów. Zwycięzcą został Dariusz Rymaszewski 
przed Jędrzejem Adamczewskim  i Maciejem Adamczew-
skim. Turniej drużynowy wygrała drużyna Ośrodka Kultu-
ry Leśnej w Gołuchowie przed RDLP Wrocław i Węgrami.

Ponadto,  tak  jak  co  roku,  odbywały  się  imprezy  re-
gionalne, (Spartakiady RDLP Kraków i w RDLP Zielona 
Góra, zawody strzeleckie m.in. w Łodzi, Olsztynie, Szcze-
cinku i w Warszawie, mistrzostwa w piłce nożnej w Olsz-
tynie, Radomiu, turniej kręglarski w Pile oraz wiele innych, 
także  zakładowych  imprez,  których  organizatorami  bądź 
współorganizatorami byli członkowie naszego Związku). 

Odznaczenia i uroczystości 

10  sierpnia  2012  odbyła  się  uroczystość  nadania 
sztandaru Pilskiemu Regionowi Związku. Uroczystości 
nadano szczególną oprawę – od poświęcenia sztandaru 
w kościele w Wieleniu po uroczyste nadanie i wręczenie 
sztandaru  przewodniczącemu  Włodzimierzowi  Wojt-
czakowi i jego mocne wystąpienie okolicznościowe.

W okresie sprawozdawczym odznaczono 8 osób Zło-
tym Znakiem Związku, a 223 członków Związku odzna-
czeniem „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Współpraca zagraniczna

W dniach 26-27 września 2011 r. odbyła się w Pra-
dze Międzynarodowa Konferencja organizowana przez 
Międzynarodową  Federację  Związków  Zawodowych 
Pracowników  Budownictwa,  Przemysłu  Drzewnego 
(i  Leśnictwa)  poświęcona  sprawom  podniesienia  ran-
gi  związków  zawodowych,  ich  atrakcyjności,  powięk-
szania  szeregów  związkowych.  Podnieśliśmy  problem 
utrzymania lasów – dobra ogólnospołecznego w rękach 
państwa. Związek LP w RP reprezentowały 2 osoby.

W dniach 3-4 czerwca 2011 r. w Mistrzostwach Spor-
towych Leśników Chorwackich wzięła udział 4-osobo-
wa  ekipa  szachistów  pod  kierownictwem  Jerzego Mi-
liszewskiego. W dniach 26-27 sierpnia 2011 r. w Spar-
takiadzie  Leśników Węgierskich  w Vac  nad  Dunajem 
wzięła  udział  3-osobowa  ekipa  szachistów  kierowana 
przez Jerzego Przybylskiego.
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W dniach  31.08-2.09.2012  r. w  kolejnej  Spartakia-
dzie  Leśników Węgierskich  wzięła  udział  3-osobowa 
grupa szachistów kierowana przez Marka Sasina.

W  tym  samym  roku,  w  dniach  2-3.08.  odbyły  się 
Międzynarodowe Zawody Sportowe Leśników „Consi-
lva Cup”, w których wzięła udział  ekipa 4  szachistów 
pod kierownictwem Jerzego Miliszewskiego. 

W dniach 11-13.06.2012 gościliśmy w Polsce prze-
wodniczącego  rumuńskiego  związku  „Consilva”  Ma-
riana Stoicescu. Wizyta została podsumowana podpisa-
niem porozumienia o współpracy.

16 maja  2012  r.  złożył wizytę  na  posiedzeniu  Pre-
zydium  Rady  Krajowej  ZLP  w  RP Marion  Hellmann 
– sekretarz Międzynarodowej Federacji Związków Za-
wodowych  Pracowników  Budownictwa,  Przemysłu 
Drzewnego (i Leśnictwa) (BWI) w związku z rezygna-
cją z udziału ZLPwRP w strukturach BWI.

Płace, zmiany w zatrudnieniu

Zatrudnienie w Lasach Państwowych w latach 2005 
– 2010 przedstawiało się następująco: 

Zatrudnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012#
Ogółem 25.860 26.020 26.054 25.192 24.733 24.798 24.812
Służba Leśna  15.457 15.842 16.282 16.382 16.294  16.370 16.374 
Adm. poza SL  6.430 6.471 6.248 5.825 5.615 5.717 5.751
Robotnicy stali  3.230 3.130 3.041 2.806 2.633 2.521 2.465
Robotnicy sezonowi  1.349  577 483 179  191  190  222
# rok 2012 stan na 30 września

Płace w LP

Średnia  płaca w  LP w  latach  2011  i  2012 wzrosła 
średnio rocznie o ok. 7% przy średniej inflacji ok. 3,5% 
rocznie realny wzrost płac wynosi 3,5%.

Płace w Parkach Narodowych

Od 1 stycznia 2012 r. parki narodowe zostały prze-
kształcone z jednostek budżetowych w państwowe oso-
by prawne. Zatrudnienie w 23 parkach wynosi  łącznie 
1519 osób i jest niższe od łącznego zatrudnienia na ko-
niec 2010 r. o 60 osób (dane na koniec roku 2011).

Średnia  płaca w  parkach  jest  na  poziomie  średniej 
krajowej.

działania interwencyjne

Działania interwencyjne dotyczyły Piotra Laszczyń-
skiego ponad 2,5 roku temu odwołanego ze stanowiska 
zastępcy  nadleśniczego  w  nadleśnictwie  Lubin,  który, 
pomimo  dobrej  oceny  otrzymanej  w  trakcie  kontroli 
pełnej,  został  wyrzucony  z  pracy.  Kolejne  odwołanie 

Związku kierowane do nowych władz LP – przyniosło 
pozytywny skutek. Piotr został zatrudniony w LP a Sąd 
Najwyższy przyjął wniosek Związku o kasację. Związek 
interweniował także w związku z mobbingiem stosowa-
nym wobec  jednego  z  naszych  członków przez  nadle-
śniczego z terenu RDLP w Białymstoku – ta sprawa jest 
w toku.

ZLP w RP udzielał także porad i wykładni prawnych. 
Zatrudniamy kancelarię prawną, która opracowuje opi-
nie prawne w sprawach zgłaszanych przez nasze Regio-
ny/Okręgi.  W  okresie  sprawozdawczym  dotyczyło  to 
kilkunastu spraw.

Związek interweniował u Dyrektora Generalnego LP 
i  dyrektorów RDLP w  sprawach  indywidualnych  doty-
czących  najczęściej  sprzedaży  mieszkań. Występowali-
śmy  do  Prezydenta,  klubów  parlamentarnych, Ministra 
Infrastruktury a potem Transportu i Gospodarki Morskiej 
w  sprawie  podniesienia  stawki  km;  do Ministra  Środo-
wiska w sprawie zmiany zapisów ustawy i rozporządzeń 
dotyczących  sprzedaży mieszkań;  do DGLP w  sprawie 
wypłaty  nagród,  podniesienia  stawki  wyjściowej,  przy-
śpieszenia sprzedaży mieszkań i zmiany zapisów proto-
kołu dodatkowego nr 17 do PUZP w celu ustalenia rucho-
mego  dodatku mieszkaniowego, wprowadzenia  odpraw 
mieszkaniowych dla leśniczych i nadleśniczych, urucho-
mienia  w  LP  Pracowniczego  Programu  Emerytalnego, 
zmniejszenia obciążenia pracą pracowników terenowych 
poprzez zmianę zarządzenia o drewnie kłodowanym oraz 
przez odejście od tradycyjnej metody szacunków brakar-
skich na rzecz metody obrębowej.

Najważniejsze sprawy 
w kadencji 2007-2012

Najpoważniejszą sprawą stała się obrona Lasów Pań-
stwowych  przed  włączeniem  ich  do  sektora  finansów 
publicznych, co skutkowałoby odebraniu LP wszystkich 
środków finansowych, uniemożliwiłoby normalne funk-
cjonowanie LP.

Nasz  Związek  zaprotestował  przeciw  przyjętym 
planom Ministra  Finansów  na  posiedzeniu  Prezydium 
w dniu 19 sierpnia 2010 r. publikując swoje stanowisko, 
które  zostało przesłane do Prezydenta, Premiera, Mar-
szałków Sejmu i Senatu, klubów parlamentarnych oraz 
Ministra Środowiska i DGLP. Następnym krokiem były 
ustalenia Rady Krajowej przyjęte w Jantarze 14 wrze-
śnia 2010, które przewidywały trójstopniowy harmono-
gram działań. 

1. Publikacja w dziennikach krajowych apelu o obro-
nę LP wraz z sugestią wysyłania protestów do Marszałka 
Sejmu. 

2. Zebranie  podpisów pod  protestem  i  ich  złożenie 
Marszałkowi Sejmu.

3. Zorganizowanie wspólnej demonstracji związków 
działających w LP pod Sejmem.
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W „Rzeczpospolitej” z dnia 22.09.2010 r. ukazał się 
nasz apel w obronie Lasów Państwowych.

20 października 2010 delegacja ZLP, Solidarności i Ru-
chu Obrony Lasów Polskich w imieniu demonstrujących 
pod Sejmem 200 leśników złożyła Marszałkowi Schetynie 
207 tys. podpisów pod protestem przeciw włączeniu LP do 
sektora finansów publicznych. Do Marszałka bezpośrednio 
wpłynęło ok. 65 tys. podpisów pod protestem. 

Na bieżąco śledziliśmy prace nad ustawą o finansach 
publicznych biorąc udział w posiedzeniach plenarnych 
Sejmu i jego komisji, jak również Komisji Ochrony Śro-
dowiska Senatu.

Efektem  nieugiętego  stanowiska  Rządu  była  decy-
zja  wspólna  central  związkowych  o  zorganizowaniu 
demonstracji pod Sejmem. W dniu 24 listopada 2010 r. 
odbyła się 6,5 tys. (w tym ok. 4000 członków ZLPwRP) 
demonstracja leśników, zapewne pierwsza taka w naszej 
historii.  Uchroniliśmy  Lasy  Państwowe  przed włącze-
niem do sektora finansów publicznych i obroniliśmy na-
sze miejsca pracy.

Udział Związku i jego przedstawicieli 
w różnego rodzaju działalności

Związek jest członkiem FSC Polska, w którym przed-
stawiciel Związku jest członkiem Sądu Koleżeńskiego, 
oraz członkiem PEFC – krajowego systemu certyfikacji 
i jednym z jego założycieli.

Przewodniczący Związku  jest  członkiem Kolegium 
LP.

Związek współdziała z ROLP, a kilku działaczy ZLP 
zasiada w gremiach kierowniczych  struktur krajowych 
ROLP, w tym na funkcji wiceprzewodniczącego, człon-
ka Prezydium i członków Zarządu.

Działacze  Związku  pracują  również  w  strukturach 
Polskiego Związku Łowieckiego a także SITLiD, PTL, 
Lidze  Ochrony  Przyrody  (w  której  mamy  przewodni-
czącego  LOP  na Dolnym  Śląsku).  Duża  reprezentacja 
członków Związku działa w samorządach, w tym jeden 
został starostą, kilkunastu pełni odpowiedzialne funkcje 
w Radach Powiatów, ponad stu pracuje w Radach Gmin.

działalność wydawnicza i informacyjna

Rada  Krajowa  ZLP  w  RP  wydaje  biuletyn  infor-
macyjny  „Leśnik”  w  jednorazowym  nakładzie  1900 
egzemplarzy. W  okresie  sprawozdawczym wydano  19 
numerów w 14 edycjach. Związek posiada stronę inter-
netową oraz pocztę elektroniczną.

Udzielanie pomocy finansowej

W okresie sprawozdawczym Rada Krajowa przyzna-
ła zapomogi 4 członkom Związku dotkniętych ciężkimi 
chorobami w kwocie 18 000 zł. 

majątek Związku

W związku ze zmianą ustawy o działalności leczni-
czej Sanatorium „ Leśnik-Drzewiarz” w Krynicy , które 
zarejestrowane  było  jako  Niepubliczny  Zakład  Opie-
ki Zdrowotnej  z dniem 30 czerwca 2012  r.  przestawał 
formalnie  istnieć. W  tej  sytuacji  koniecznym  stało  się 
przekształcenie w Spółkę z o.o. „Sanatorium Uzdrowi-
skowe Leśnik Drzewiarz”. W spółce Związek Leśników 
Polskich  posiada  74%  udziałów  a  Związek  Meblarzy 
26% udziałów (bez zmian w stosunku do sytuacji przed 
przekształceniem). 

Członkowie Związku  korzystać  będą  nadal  z  ulgo-
wych miejsc w sanatorium „Leśnik- Drzewiarz”.

Związek jest właścicielem Spółki „Ośrodek Wypoczyn-
kowy Jantar”, która dzierżawi od 3 organizacji ( 2 związ-
ków  zawodowych  i  fundacji),  będącymi  właścicielami 
Ośrodka, ich majątek. Związek Leśników Polskich posiada 
37% udziałów w Ośrodku Wypoczynkowym „Jantar”. 

Wykonanie Budżetu Biura Związku

Budżet roku 2011 wykonano następująco:
przychody w 98,95% 
koszty w 99,86% 
Budżet za rok 2012 do 31.10.2012 r. wykonano na-

stępująco: 
Przychody w 83,31%
Koszty 74,10% 
Fundusz  strajkowy  na  dzień  31.12.  2011  wynosił  

108 325,54 zł.

działalność Biura Związku

Działalność Biura Związku obejmuje m.in.:
–   obsługę organów statutowych Związku,
–   koordynowanie pracy organów, zespołów, komisji 
Związku

–   prowadzenie finansów Związku,
–   pomoc w  rozliczaniu finansów organizacji  regio-
nalnych i zakładowych, 

–   wydawanie  biuletynu  „Leśnik”  i  prowadzenie 
strony internetowej,

–   prowadzenie ewidencji odznaczeń,
–   koordynację  wypoczynku  członków  Związku 
w  Sanatorium  „Leśnik-Drzewiarz”  i  w  Ośrodku 
Jantar,

–   sprawy organizacyjne Mistrzostw Szachowych,
–   sprawy organizacyjne Rajdu Leśnika,
–   prowadzenie kancelarii Związku. 

Kierunki działania Związku

Działania Związku powinny dotyczyć następujących 
obszarów:
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1. Organizacyjnego: Utrzymania jednolitej struktury 
organizacyjnej Lasów Państwowych. 

2.  Zatrudnienia:  Zmiany  zasad  zatrudniania  pra-
cowników LP – stworzenie możliwości zatrudniania na 
umowę o pracę zamiast powoływania.

3.  Wynagrodzeń:  Wdrożenie  nowej  tabeli  płac 
uwzględniającej obciążenie pracą.

5. Świadczeń pracowniczych: rozwiązania problemu 
mieszkaniowego w LP. 

6.  Ochrony  zdrowia  i  bhp:  profilaktyka  i  leczenie 
chorób odkleszczowych. 

7. Zabezpieczenia emerytalnego – uruchomienie Pra-
cowniczego Programu Emerytalnego. 

Rada Krajowa ZLP w RP 
w imieniu Rady
Przewodniczący
Jerzy Przybylski

WYStĄPIENIa dO mINIStRa 
ŚROdOWISKa

Uwagi ZLP do projektu założeń zmian 
w ustawie o lasach

Warszawa, dn. 29.11.2012 r.

Pan
Marcin Korolec
Minister Środowiska

Szanowny Panie Ministrze.
W  wyniku  przeprowadzonych  konsultacji  wśród 

członków  naszego  Związku  przedstawiamy  uwagi  do 
projektu założeń nowelizacji ustawy o lasach.

Związek  Leśników  Polskich  pozytywnie  opiniuje 
zmiany dotyczące sposobu zatrudniania pracowników LP. 
Większość propozycji Pana Ministra jest do zaakceptowa-
nia. Są jednak obszary, co do których zgłaszamy poważne 
zastrzeżenia. Przede wszystkim brak jest propozycji doty-
czących rozwiązania nabrzmiałego problemu mieszkanio-
wego, a zmiany te są oczekiwane od dawna. W związku 
z tym proponujemy konkretne zmiany zapisów w Art. 46:

1. w ust.  1.2) usunąć  słowa  „bezpłatnego mieszka-
nia” i zmienić treść na: służbowego mieszkania, udo-
stępnianego na zasadach umowy najmu, na stano-
wiskach określonych przez ministra właściwego do 
spraw środowiska. 

2. w ust. 4. zmienić treść na: Minister właściwy do 
spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
dodatek mieszkaniowy przysługujący na stanowi-
skach wymienionych w Art. 46 ust. 1 pkt. 2.

W przypadku zmian ww. powinien być uchylony Art. 
46. ust. 3. 

3.w Art. 46 dodać pkt. 5 Pracownikowi opuszcza-
jącemu mieszkanie służbowe przysługuje odprawa 
mieszkaniowa w wysokości określonej przez Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych. 

oraz wprowadzić następujące zmiany w Art. 40a:
1. dodać w ust. 1 na końcu: Do sprzedaży mogą być 

zakwalifikowane lokale mieszkalne, których wiek 
przekroczył 10 lat.

2.  w  ust.  4  słowa  „których  są  najemcami”  (wiersz 
trzeci) zastąpić słowami: którzy posiadają tytuł praw-
ny do mieszkania (jeżeli nie zostanie zmieniony ust. 1.2 
Art. 46). 

3. w ust.  5.  po  słowach:  „po  pracownikach”  dodać 
słowa „i byłych pracownikach”; nowe brzmienie po po-
prawce: Przepis ust. 4 stosuje się również do osób bli-
skich, pozostałych po pracownikach oraz byłych pra-
cownikach, które w dniu ich śmierci zamieszkiwały 
razem z nimi. Dalej ust. 5 bez zmian. 

Jeżeli  zostałby  zniesiony  przywilej  mieszkań  bez-
płatnych,  to  mieszkania  powinny  być  wynajmowane 
na zasadach ogólnych na czas nieokreślony, a dodatek 
mieszkaniowy powinien  rekompensować koszty utrzy-
mania substancji mieszkaniowej. 

Dodatek powinien obowiązywać wszystkich pracow-
ników  uprawnionych  do  służbowego  mieszkania,  bez 
względu  na  rodzaj  zajmowanego  mieszkania  (własne, 
wykupione z LP czy mieszkania służbowe).  Wszyscy, 
którzy nabyli prawo do mieszkań bezpłatnych wcześniej 
i będą korzystać dalej z mieszkań służbowych powinni 
otrzymać  dodatek  równy  naliczonemu  czynszowi  albo 
otrzymać  rekompensatę  za  opuszczenie  lokalu  LP  lub 
wykupić dotychczasowy lokal zgodnie z Art. 40a. 

Alternatywna  zmiana  proponowanego  zapisu  
w Art.  46  1.2  pozwoli  na  sprzedaż mieszkań  funkcyj-
nych (leśniczówek i nadleśniczówek) położonych poza 
miejscem wykonywania pracy oraz znajdujące się w bu-
dynkach wielorodzinnych, blokach i w złym stanie tech-
nicznym.

Ponadto proponujemy zmienić  treść w Art. 46a na: 
Pracownikom SL używającym własnych pojazdów 
do celów służbowych w jazdach lokalnych może być 
przyznane prawo do zwrotu kosztów związanych 
z używaniem tych pojazdów – do wysokości miesięcz-
nego ryczałtu pieniężnego lub do wysokości 1 km 
przebiegu pojazdu ustalonych przez Ministra Środo-
wiska (Dyrektora Generalnego LP).

Powyższa zmiana umożliwi wprowadzenie dodatku 
komunikacyjnego do stosowanych limitów kilometro-
wych za używanie własnych pojazdów do celów służ-
bowych. Stawka  za  przejechany  km  nie  zmieniła  się 
od 5 lat a koszt paliwa i utrzymania pojazdów wzrósł 
łącznie ok. 70%. Służby terenowe ponoszą ciężar dofi-
nansowania lasów państwowych i coraz częściej nawo-
łują do przeprowadzenie akcji protestacyjnej, polegają-
cej na wymówieniu umów na korzystanie z własnych 
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pojazdów. Tylko wyraźny wzrost  stawki  i  zastosowa-
nie mnożników za jazdę terenową poprawi tę sytuację 
i uspokoi nastroje.

W kwestii opisanej w pkt. C.1. „Projektu założeń do 
projektu  ustawy  o  lasach”  informujemy,  że  nie  jeste-
śmy zwolennikami propozycji przeniesienia uprawnień 
Ministra  Środowiska  do  zatwierdzania  planów  urzą-
dzenia  lasu  na Dyrektora Generalnego LP. Obniży  to 
rangę planu urządzenia w stosunku np. do miejscowe-
go planu zagospodarowania,  co przyniesie wiele pro-
blemów. Zatwierdzanie planów urządzenia lasu dla LP 
powinno nadal znajdować się w kompetencji Ministra 
Środowiska.

Z poważaniem 
Przewodniczący
Bronisław Sasin 

NEGOCjaCjE CENtRaL 
ZWIĄZKOWYCH Z dYREKtOREm 

GENERaLNYm LP

Informacja ze spotkania central związków 
zawodowych z dyrektorem Generalnym 

Lasów Państwowych  
w dniu 5 grudnia 2012 r.

W  dniu  5.12.2012  r.  odbyły  się  negocjacje  central 
związków  zawodowych  z  dyrektorem  generalnym  LP 
Adamem Wasiakiem.

Związek  Leśników  Polskich  w  RP  reprezentowali: 
Bronisław  Sasin,  Zbigniew Czeryba, Grzegorz  Cekus, 
Krzysztof Górski, Jerzy Przybylski, Jerzy Miliszewski, 
Paweł Kania, Stefan Krejmer.

W dyskusji i negocjacjach poruszono m.in. następu-
jące tematy:

1. Sytuację ekonomiczną LP 
Przed  przystąpieniem  do  właściwych  negocjacji 

omówiono bieżącą sytuacją ekonomiczną LP. Przedsta-
wione zostały również zamierzenia kierownictwa LP na 
rok przyszły, w tym szczególnie interesujące pracowni-
ków  plany  dotyczące  poziomu  zatrudnienia,  funduszu 
płac oraz zamierzeń inwestycyjnych. W dwóch pierw-
szych kwestiach planowany jest wzrost a w trzeciej 
mimo lekkiego obniżenia nadal utrzymanie wysokie-
go poziomu nakładów na inwestycje.

2. Politykę mieszkaniową 
W roku  bieżącym wydano  już  ok.  1500  decyzji  na 

sprzedaż  lokali  mieszkalnych  a  sprzedano  do  końca 
października 1023. Na dzień dzisiejszy wartości te prze-
kraczają  już wykonanie  ubiegłoroczne,  do  końca  roku 
spodziewany jest dalszy ich wzrost. Strona związkowa 
docenia postęp w tym zakresie jednakże stoimy na sta-

nowisku, że potrzebne są dalsze prace nad komplekso-
wym  rozwiązaniem  spraw  mieszkaniowych  a  wyko-
nanie założeń w zakresie sprzedaży zbędnej substancji 
mieszkaniowej jest jeszcze dalekie od docelowego.

Uzgodniono, że konieczna jest konsultacja ze 
związkami zawodowymi planów i zamierzeń doty-
czących spraw mieszkaniowych na każdym etapie 
począwszy od formułowania założeń polityki miesz-
kaniowej w nadleśnictwach i na poziomie regionów. 

3. Sprawy płacowe 
Uzgodniono:

   Wypłatę nagrody świątecznej w wysokości  jednako-
wej dla każdego pracownika LP do dnia 12 grudnia br. 

   Wypłatę nagrody kwartalnej o charakterze uznaniowo 
-motywacyjnym do dnia 4 stycznia 2013 

   Wypłatę  nagrody  rocznej  o  charakterze  uznaniowo-
-motywacyjnym do dnia 10 stycznia 2013 

   Wysokość ww. nagród podobnie jak w ubiegłym roku.
   Wzrost stawki wyjściowej  (tzw. punktu) od 1 stycz-
nia 2013. Wysokość zmiany zostanie ustalona po za-
kończeniu sprzedaży drewna w procedurze e-drewno 
z końcem stycznia przyszłego roku.
4. Ubezpieczenia pracownicze
Strona  związkowa  podniosła  potrzebę  opracowania 

systemu ubezpieczeń pracowników LP m.in. od chorób 
odzwierzęcych. W chwili obecnej coraz większa liczba 
leśników  boryka  się  z  problemem  boreliozy  i  innych 
chorób związanych ze środowiskiem pracy. Uważamy, 
że ze strony pracodawcy powinni oni otrzymać daleko 
idącą pomoc w walce ze skutkami chorób a także pomoc 
w celu szybkiej i właściwej diagnozy. Jednym ze sposo-
bów zrealizowania tego postulatu może stać się system 
ubezpieczeń finansowanych ze środków LP. 

5. Zmiany w PUZP
Uzgodniono,  że  protokołem  dodatkowym  nr  20  do 

PUZP wprowadzone zostaną następujące zmiany:
   Wzrost nagrody jubileuszowej do 400% za 40 i więcej 

lat pracy. 
   Zmianę  zapisu  §  20a  PUZP  dotyczącą  dodatków 
mieszkaniowych  dla  osób,  które  utraciły  w  wyniku 
rozporządzenia  z  roku  2009  prawo  do  bezpłatnego 
mieszkania, a którym mieszkania te nie zostały sprze-
dane.  Wysokość  dodatku  stanowić  będzie  różnicę 
pomiędzy kwotą 300 PLN a wysokością naliczonego 
czynszu i zmieniać się będzie wraz z jego wzrostem 
(lub spadkiem). Zmiana ta pozwoli na zrekompenso-
wanie  start  spowodowanych  odebraniem  przywileju 
do bezpłatnego mieszkania. 

   Objęcie  statusem  absolwenta  również  osób  kończą-
cych studia 3 stopnia. 

   Podniesienie maksymalnej wysokości możliwej staw-
ki zaszeregowania dla niektórych stanowisk robotni-
czych (dotyczy to kierowców). 

   Zmianę zapisów dotyczących miejsca pracy  tak aby 
ustalane  ono  było  dla  każdego  pracownika w  umo-
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wie  o  pracę  z  wyłączeniem  stanowisk  nadleśnicze-
go,  zastępcy nadleśniczego  i  inżyniera nadzoru –  tu 
miejscem pracy pozostanie teren nadleśnictwa i leśni-
czego,  podleśniczego  i  gajowego  – miejscem  pracy 
pozostanie teren leśnictwa. 
Ponadto  związki  zawodowe  podniosły  potrzebę 

zmian m.in. w zakresie:
   jednoznacznego określenia, że możliwy jest pobór de-
putatu opałowego w naturze z góry za cały rok z za-
strzeżeniem, że w  razie wygaśnięcia  stosunku pracy 
wartość nadebranego drewna podlegałaby zwrotowi,

   możliwości  wypłacenia  jednorazowego  ekwiwalen-
tu dla osób uprawnionych do bezpłatnych mieszkań, 
którzy dobrowolnie by je opuścili zrzekając się prawa 
do lokalu zastępczego, 

   konieczności wprowadzenia zapisu o możliwości re-
fundacji  kosztów zakupu okularów korekcyjnych  ze 
wskazań lekarskich dla pracowników pracujących na 
rejestratorach, 

   zaliczania do stażu pracy okresów zatrudnienia w pry-
watnych firmach urządzania lasu, 

   poziomu stawki bazowej do obliczenia wysokości na-
grody jubileuszowej. 
Dla dalszego opracowania zmian w PUZP powo-

łany został przez wszystkie związki zawodowe zespół, 
w skład którego ze strony ZLP weszli: Bronisław Sa-
sin, Jerzy Przybylski, Paweł Kania, Grzegorz Cekus, 

Poruszony został  również problem związany z   po-
datkiem od nieruchomości w świetle interpretacji ogól-
nej Ministra Finansów.

Uzgodniono, że radca prawny GDLP przedstawi wła-
sną interpretację do 15.12.2012 r. 

Przewodniczący ZLP w RP
Bronisław Sasin

 

POdSUmOWaNIE XXIV RajdU 
LEŚNIKa „dOLINamI GWdY 

I NOtECI” 2012

Ostateczne  zakończenie  Rajdu  „Dolinami  Gwdy 
i Noteci” 2012 w RDLP w Pile.

W dniu 12 listopada 2012 r. z inicjatywy Komandora 
XXIV Rajdu Leśników „Dolinami Gwdy i Noteci” 2012 
Włodzimierza Wojtczaka  odbyło  się  spotkanie  organi-
zatorów rajdu w RDLP w Pile. Na spotkanie w Nadle-
śnictwie Tuczno przybyli koordynatorzy ze wszystkich 
20 pilskich nadleśnictw i Dyrekcji. Związek Leśników 
Polskich  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  reprezentował 
Przewodniczący Jerzy Przybylski. W imieniu Dyrekto-
ra RDLP w Pile na spotkanie przybył Główny Księgo-
wy Dyrekcji Teofil Stępień. Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Tuczno  mgr  inż.  Marcin  Majchrzak,  jako  gospodarz 
miejsca  spotkania,  przywitał  wszystkich  zebranych, 

oddając  głos  Komandorowi  Rajdu  Włodzimierzowi 
Wojtczakowi,  który  skierował  podziękowanie  do  tych 
wszystkich,  którzy  rajd  organizowali.  Stwierdził,  że 
w  jego ocenie organizacja  rajdu się powiodła, a ocenę 
za rajd wystawią jego uczestnicy – koleżanki i koledzy 
leśnicy  z  całej  Polski.  Przedstawiciel  Dyrekcji  Teofil 
Stępień w  imieniu Dyrektora RDLP w  Pile  podzięko-
wał Komandorowi  Rajdu,  Komitetowi  Organizacyjne-
mu  i  Koordynatorom,  ocenił,  że  organizacja  rajdu  to 
było duże wyzwanie,  któremu pilscy  leśnicy  sprostali. 
Przewodniczący ZLP w RP Jerzy Przybylski stwierdził, 
że  był  to wyjątkowy  rajd  zarówno  ze  strony  sprawnej 
organizacji jak i kończącego rajd spotkania wszystkich 
uczestników rajdu w pięknym, dającym odczucie otwar-
tej przestrzeni miejscu.

Następnie zebrani w dyskusji podzielili się spostrze-
żeniami wskazując sytuacje bądź zdarzenia, które w pa-
mięci  zarówno  uczestników  jak  i  organizatorów  rajdu 
zostaną na długie lata. 

Na zakończenie spotkania Komandor Rajdu Włodzi-
mierz Wojtczak  w  asyście  Przewodniczącego  Jerzego 
Przybylskiego  i  Przedstawiciela  RDLP  w  Pile  Teofila 

Wręczenie statuetki i dyplomu

Od  lewej: Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuczno – Marcin Majchrzak, 
Przewodniczący ZLPwRP Jerzy Przybylski, Główny Księgowy RDLP 
Piła – Teofil Stępień i Komandor Rajdu – Włodzimierz Wojtczak
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Stępnia oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Tuczno mgr 
inż. Marcina Majchrzaka wręczyli organizatorom Rajdu 
statuetki  i dyplomy – podziękowania w okolicznościo-
wej oprawie z leśnym pozdrowieniem Darz Bór kiero-
wane  od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
Adama  Wasiaka  i  Przewodniczącego  Związku  Leśni-
ków Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Przy-
bylskiego.

Romuald Dreger

BIEGI Na ORIENtaCję

POdZIęKOWaNIa

Białowieża, 19 listopada 2012 r.

Pan
Jerzy Przybylski
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w RP

Dyrekcja Technikum Leśnego w Białowieży składa 
gorące podziękowanie  za dofinansowanie wyjazdu na-
szej młodzieży na XIX Mistrzostwa Europy Leśników 

w Biegach na Orientację Litwa 2012. Bez pomocy trud-
no byłoby pokryć koszty ich pobytu.

Uczniowie naszej  szkoły godnie  reprezentowali nie 
tylko szkołę w Białowieży, ale również Polskę.

W biegu sprinterskim zdobyto dwa medale:
Karol Pietraszko (kat. M20) – złoty medal, Magdale-

na Doroszczyk (kat. W18) – brązowy medal.
W biegu dłuższym średnim, tzw. „middle distance":
Karol  Pietraszko  (kat.  M20)  –  złoty  medal,  Kinga 

Bobryk (kat. W18) – brązowy medal.
Sztafety:
sztafeta  chłopców  w  kategorii  M20  (Szymon  Gra-

bowski, Karol Pietraszko) – złoty medal, Kinga Bobryk 
wchodziła w skład sztafety startującej w kat. M20, któ-
ra zdobyła brązowy medal, Dawid Nowicki dołączył do 
sztafety w kat. Ml8, która również zdobyła brązowy me-
dal.

Jeszcze  raz  bardzo  dziękujemy  i  liczymy  w  przy-
szłości  na  dalszą  pomoc.  My  ze  swojej  strony  zrobi-
my wszystko, aby Reprezentacja Polski Leśników była 
dumna z młodzieży z Białowieży.

Z leśnym pozdrowieniem 
DARZ BÓR

Dyrektor
mgr Anna Kulbacka

Uczestnicy spotkania podsumowującego XXIV Rajd Leśnika


