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POSIEDZENIA PREZYDIUM  

I RADY KRAJOWEJ ZLP W RP

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZLP w RP 
w dniu 14 lutego 2013 r. 

W posiedzeniu Prezydium Związku Leśników Polskich 
w RP uczestniczyli przewodniczący Regionów (Okręgów). 
Posiedzenie  prowadził  przewodniczący  Bronisław  Sasin. 
Zrealizowane zostały wszystkie punkty planu posiedzenia. 
Najważniejsze były omówione w poniższej kolejności:
1.  Uzgodniono projekt budżetu na 2013 r., który będzie 

poddany pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu 
Rady Krajowej Związku.

2.  Omówione zostały sprawy organizacyjno-finansowe 
Związku, w tym realizacja składek za 2012 r. Ustalo-
no, że składki z organizacji zakładowych będą prze-
kazywane tylko do Regionów (Okręgów), które będą 
się rozliczały ze Związkiem Krajowym. 

3.  Omówiono  stan Związku oraz  liczebność organiza-
cji w poszczególnych Regionach. Stan członków na 
31.12.2012 r., wg sprawozdań wynosi 10 170 osób. 

4.  Przyjęty został kierunek prowadzenia negocjacji pła-
cowych z dyrektorem generalnym LP w dn. 15 lute-
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go br. Uznano, że podwyższenie wartości punktu 
jest priorytetowe i powinno być wynegocjowane 
nawet kosztem nagród.

5.  W dyskusji nad planem pracy Prezydium i Rady usta-
lono,  że  odbędzie  się  5  posiedzeń  Rady  Krajowej. 
Pierwsze posiedzenie odbędzie się w Krynicy w dn. 
18-19 marca, drugie w Jantarze na przełomie maja/
czerwca  br.,  trzecie  we Wrocławiu  w  czasie  trwa-
nia Rajdu Leśników, tj. w dn. 8-10 sierpnia, czwarte 
w Puszczykowie na przełomie września/października 
oraz piąte posiedzenie na początku grudnia w Sęko-
cinie połączone z obchodami 95-lecia Związku Le-
śników Polskich. 

   Posiedzenia  Prezydium,  2-3  będą  się  odbywały 
w Warszawie.

   Zjazd  Krajowy  (Sprawozdawczy)  odbędzie  się 
w I kwartale 2014 r. w Sękocinie lub Spale.

6.  Uzgodniono ogólne kierunki polityki  informacyjnej 
na stronie internetowej, w tym z poszczególnych Re-
gionów (Okręgów).

7.  O  przygotowaniach  do  Rajdu  poinformował  Zbi-
gniew  Czeryba  –  przewodniczący  Regionu  Dolno-
śląskiego. Informacja o szczegółach przebiegu Rajdu 
będzie ogłoszona w I dekadzie kwietnia br.

Pełnych radosnej nadziei Świąt Wielkanocnych,  
rodzinnego ciepła,  

miłych spotkań przy Wielkanocnym stole
życzy w imieniu

Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący
Bronisław Sasin
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Rada Krajowa ZLP w RP 

W dniach 18-19.03.2013  r. w Sanatorium Uzdrowiskowym „Leśnik–Drzewiarz” w Krynicy Zdrój  odbyło  się 
posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP.

Posiedzenie poświęcone było przede wszystkim omówieniu i zatwierdzeniu budżetu na 2013 r. oraz zapoznaniu 
członków Rady Krajowej z wynikami za 2012 r. uzyskanymi w Spółce „Sanatorium Uzdrowiskowe Leśnik-Drze-
wiarz” w Krynicy Zdrój oraz Spółki „Ośrodek Wczasowy Jantar” w Jantarze.

Budżet na 2013 r. (III wersja projektu), którą wcześniej otrzymali członkowie Rady Krajowej drogą elektronicz-
ną, po omówieniu przez przewodniczącego Bronisława Sasina został zatwierdzony. 

Sprawozdanie z działalności Spółki z o.o. „Sanatorium Uzdrowiskowe Leśnik-Drzewiarz” w Krynicy Zdrój za 
okres od 1.08 do 31.12.2012 roku (od chwili założenia spółki) złożyła Prezes Spółki Danuta Kiełtyka. Wynik finan-
sowy za ten okres działalności Spółki jest dodatni. Sprawozdanie szczegółowe zostanie przedłożone przez Zarząd 
i zatwierdzone zostanie przez Zgromadzenie Wspólników w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowe-
go tj. do 30.06.2013 r.

W dyskusji nad sprawozdaniem Spółki poruszone zostały również sprawy personalne przedstawicieli Związku Le-
śników Polskich (współwłaściciela Spółki) desygnowanych do Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie z działalności Spółki „Ośrodek Wczasowy Jantar” w Jantarze złożył Przewodniczący Rady Nad-
zorczej Henryk Chabowski. Wynik finansowy za 2012 rok  również  jest dodatni. W dyskusji nad sprawozdaniem 

Członkowie Prezydium, na pierwszej fot. od lewej wiceprzewodniczący: Halina Stachowska, Jerzy Miliszewski, Zbigniew Czeryba, na drugim, 
pośrodku przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Ruda oraz członkowie Prezydium – po lewej Włodzimierz Wojtczak i Urban Kolman

Bronisław Sasin otwiera obrady  Fot. J. Szałata Pani Prezes Spółki Danuta Kiełtyka składa sprawozdanie

  Fot. J. Szałata



3

Spółki zwrócono uwagę na konieczność zmian personalnych w Radzie Nadzorczej a przede wszystkim na zmniej-
szenie składu ilościowego do 3 osób.

W związku ze zmianą na stanowisku przewodniczącego Związku podjęte zostały uchwały w sprawie desygno-
wania do władz Zgromadzenia Wspólników Spółki w Krynicy i w Jantarze Bronisława Sasina w miejsce Jerzego 
Przybylskiego. 

Na posiedzeniu Rady Krajowej ZLP w RP omówione zostały ponadto:
1.   Stanowisko Związku w negocjacjach z Dyrektorem Generalnym  LP, które odbędą się 22.03.2013 r.
2.   Stanowisko w sprawie podatku od nieruchomości będących w zarządzie Lasów Państwowych – decyzje o dal-

szych działaniach zostaną podjęte po spotkaniu z Dyrektorem Generalnym LP.
3.   Stanowisko Rady Krajowej ZLP Parków Narodowych. 
4.   Wykorzystanie wolnych miejsc w Sanatorium w Krynicy.
5.   Ustalone zostały zasady polityki informacyjnej Związku.
6.   Przedstawiono informację o  Turnieju Szachowym, który odbył się w dniach 27.02– 2.03. br. w Łagowie.
7.   Omówiono przygotowania do XXV Rajdu Leśników – trasy i koszt zostaną opublikowane na początku kwietnia br.
8.   Dokonano wyboru Komisji zadaniowych.
9.   W pozostałych sprawach zostały omówione m.in.: 

– biegi na orientację 6-10.08.2013 r.
– składki i rozliczenie z Regionami (Okręgami),
– termin Rady Krajowej w Jantarze,
– 95-lecie ZLP – propozycje programu, 
– omówiono skargi i zażalenia. 

10.  Na zakończenie odbyła się dyskusja nad ww. tematami. 

Członkowie Rady Krajowej (od lewej) Andrzej Borkowski, Mirosław 
Choroś, Paweł Kania i Jan Płuciennik

W dyskusji głos zabiera Marcin Kowalski (RDLP Szczecinek) 

  Fot. J. Szałata

Członkowie Rady Krajowej

Członkowie Rady Krajowej (od lewej) Marek Słowikowski, Agata 
Gazdowska i Jerzy Przybylski
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SPOTKANIA CENTRAL 
ZWIĄZKOWYCH Z DYREKTOREM 

GENERALNYM
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Wyniki spotkań negocjacyjnych 
central związkowych 

z Dyrektorem Generalnym LP 

1) w dniu 15 lutego 2013 r.

Strony  spotkania  ustaliły,  że  kontynuując  zasady 
awansów  płacowych  stosowane  w  latach  ubiegłych, 
w  roku  bieżącym będą  uruchomione  awanse  od  1  lip-
ca 2013 r., dla 1/3 pracowników w wysokości zgodnej 
z PUZP, na jednego pełnozatrudnionego.

Ponadto  po  I  kwartale  br.  zostanie  wypłacona  na-
groda motywacyjna w  średniej  kwocie  o  20%  niższej 
od nagrody za  I  kwartał w 2012  roku. Termin  jej wy-
płacenia  ustalono  do  dnia  12  kwietnia  br.  Obniżony 
poziom nagrody ma związek ze zmianą wartości punk-
tu. Odnośnie wzrostu stawki wyjściowej przyjęto usta-
lenie,  że  podwyżka  ta  zostanie  wprowadzona  od  dnia  
1 kwietnia 2013  r., natomiast z uwagi na  tendencję na 
rynku drzewnym (spadające ceny drewna) oraz ogólną 
sytuację gospodarczo-ekonomiczną,  jej wartość będzie 
przedmiotem dyskusji w dn. 15 marca br. Istnieje rów-
nież konieczność zaakceptowania planu finansowo-go-
spodarczego przez Ministra Środowiska, który zgodnie 
z ustawą o  lasach zatwierdza plan LP. W planie finan-
sowo-gospodarczym na 2013r. przewiduje się wysokość 
nagród  na  jednego  pełnozatrudnionego  pracownika  na 
poziomie  planu  ubiegłego  roku.  Uczestnicy  spotkania 
przyjęli, że ww. podwyżka wartości punktu będzie po-
kryta ze środków planowanych na nagrody.

2) w dniu 22 marca 2013 r.

W dniu  22 marca  br.  odbyły  się  negocjacje  central 
związkowych  z  Dyrektorem  Generalnym  Lasów  Pań-
stwowych w  sprawie poziomu wynagrodzeń  i  polityki 
awansowania w 2013 r.

Uzgodniono, że nagrody kwartalne oraz z okazji Dni 
Lasu  będą  uzależnione  od  sytuacji  finansowej  Lasów 
Państwowych.

Omówiono również zmiany do PUZP związane z wpro-
wadzeniem  nowych  stanowisk  pracowniczych  w  zakre-
sie  informatyki  oraz  uzgodniono  interpretację  dotyczącą 
stosowania przepisu § 3 Protokołu dodatkowego nr 15 do 
PUZP w związku § 2 Protokołu dodatkowego nr 17. 

Uzgodniono  następującą  interpretację:  Odprawa 
przysługująca pracownikom na zasadach okre-

ślonych w § 3 Protokołu dodatkowego nr 15 z dn.  
18 maja 2009 r. roku do Układu, będzie przysługi-
wała pracownikom, z którymi stosunki pracy zostały 
rozwiązane z przyczyn dotyczących zakładu pracy 
w okresie do dnia 31 grudnia 2015 r. 

SPOTKANIE ZWIĄZKÓW 
ZAWODOWYCH

Komunikat ze spotkania przedstawicieli 
ZLP w RP i NSZZ Solidarność

W dniu 25.02.2013 w Puszczykowie odbyło się spo-
tkanie ww. Związków Zawodowych w sprawie noweli-
zacji Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla 
pracowników PGL LP.

W drodze negocjacji strony zgodnie ustaliły:
•  potrzebę nowelizacji zapisów PUZP
•  listę tematów do dalszych prac
•  porozumienie na temat dalszego trybu prac. 

Podpisano:
1.  Bronisław Sasin
2.  Zbigniew Kuszlewicz

UCHWAŁY V ZJAZDU ZLP W RP

Pismo Ministra Środowiska do DGLP

Warszawa, dnia 28.01.2013 r.
Pan 
Adam Wasiak 
Dyrektor Generalny 
Lasów Państwowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa

Dot. wniosków Związku Leśników Polskich w RP

Szanowny Panie Dyrektorze,
Uprzejmie  informuję  Pana  Dyrektora,  że  Związek 

Leśników Polskich w RP przedstawił Ministrowi Środo-
wiska wnioski z V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborcze-
go, z prośbą o ustosunkowanie się i w miarę możliwości 
ich zrealizowanie (kopia w zał.).

Minister Środowiska w piśmie z dnia 22.01.2013 r. 
skierowanym  do  Przewodniczącego  ZLP  w  RP,  Pana 
Bronisława  Sasina  (kopia  w  zał.),  odniósł  się  do  po-
szczególnych wniosków. Realizacja  części  z  nich  leży 
w kompetencji Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych, a mianowicie:
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–    wniosek nr l dotyczący usprawnienia i przyspiesze-
nia  procesu  zbywania  przez  Lasy  Państwowe  nie-
przydatnych lokali mieszkalnych przez pracowników 
i byłych pracowników LP oraz rodziny po zmarłym 
pracowniku LP;

–    wniosek nr 3  dotyczący pełnego pokrycia  kosztów 
używania  samochodów  prywatnych  do  celów  służ-
bowych poprzez wprowadzenie dodatku do wypłaca-
nych ryczałtów za jazdę terenową lub dodatku trans-
portowego oraz  zwiększenie  limitu  z  tytułu  zastęp-
stwa od pierwszego dnia.
W  związku  z  powyższym  zwracam  się  do  Pana 

Dyrektora  z  prośbą  o  przeanalizowanie  powyższych 
kwestii oraz podjęcie stosownych działań, w tym także 
ewentualne  dokonanie  odpowiednich  zmian  regulacji 
w tym zakresie.

Jednocześnie odnosząc się do wniosku nr 10 pragnę 
poinformować Pana Dyrektora, że przy wydzielaniu do 
sprzedaży  nieprzydatnych  Lasom  Państwowym  lokali 
mieszkalnych (osad) należy brać pod uwagę faktyczne 
uwarunkowania  związane  z  racjonalnym korzystaniem 
z nabywanej nieruchomości mieszkaniowej. Chodzi  tu 
o  wykorzystanie  nieruchomości  przyległych  związa-
nych z budynkami, na których usytuowane są np. ujęcia 
wody,  szamba,  budynki  gospodarcze  itp. W  aktualnie 
obowiązujących  przepisach  brak  jest  ograniczeń  dot. 
wielkości  działki  zbywanej  wraz  z  lokalem mieszkal-
nym. Każdy przypadek należy, moim zdaniem,  trakto-
wać  indywidualnie  tak,  aby  nie  dokonywać  zbędnych 
podziałów nieruchomości. 

Z poważaniem
z up. Ministra

Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody

Janusz Zaleski 
Zał. 2
Do wiadomości:
l.   Pan Bronisław Sasin Przewodniczący Związku 

Leśników Polskich w RP

Odpowiedź Dyrektora Generalnego LP  
na wystąpienie ZLP w RP

Warszawa, 14.02.2013 r.

Sz. P.
Bronisław Sasin
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

W  odpowiedzi  na  pismo  z  dnia  3  grudnia  2012  r., 
znak:  L.dz.  372/254/2012,  w  sprawie  uchwał  i  wnio-

sków z V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Związ-
ku Leśników Polskich w RP, który odbył się w dniach  
23-24 listopada 2012 r., informuję jak niżej:

Wniosek 1.
Podjęcie wszystkich możliwych działań zmierza-

jących do kompleksowego rozwiązania problemu 
mieszkaniowego w Lasach Państwowych poprzez 
zapisy w znowelizowanej ustawie o lasach i przepi-
sach wykonawczych, w celu przyspieszenia wykupu 
wszystkich mieszkań i osad przez pracowników i by-
łych pracowników oraz rodzinom po zmarłym pra-
cowniku.

Do czasu sprzedaży doprowadzić do ustalenia re-
alnego dodatku mieszkaniowego obejmującego bu-
dynki mieszkalne i gospodarcze w pełni rekompen-
sującego utracony przywilej korzystania z mieszkań 
bezpłatnych i osad.

Wniosek w sprawie sprzedaży wszystkich mieszkań 
i osad jest rozbieżny z zapisami ustawy o lasach, zgod-
nie z którą pracownicy Służby Leśnej na wybranych sta-
nowiskach – wskazanych w odrębnym rozporządzeniu 
– mają  prawo do  bezpłatnego mieszkania. W związku 
z  powyższym  Lasy  Państwowe  mają  obowiązek  za-
pewnienia lokali mieszkalnych dla celów realizacji ww. 
uprawnienia.

Zgodnie  z  obecnym  podziałem  istnieją  dwie  grupy 
mieszkań: mieszkania niezbędne dla LP (do których na-
leżą  mieszkania  bezpłatne  nadleśniczego  i  leśniczego 
oraz mieszkania zamienne) i mieszkania zbędne.

Należy  zwrócić  uwagę,  że  leśniczówki  i  nadleśni-
czówki są znakiem firmowym i handlowym Lasów Pań-
stwowych  oraz  miejscem  pełnienia  obowiązków  służ-
bowych  i  funkcji  społecznych, dlatego  też odejście od 
utrzymania  tej  kategorii  mieszkań  w  zasobach  Lasów 
Państwowych może  zagrozić  zachwianiem,  utrwalonej 
od wielu lat, struktury organizacyjnej PGL LP. Aktualnie 
nie przewiduje się zmian w kierunku całkowitej likwida-
cji mieszkań służbowych.

Jednocześnie  informuję,  że  na  wielokrotnie  pona-
wiany wniosek Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych Ministerstwo Środowiska w styczniu br. przeka-
zało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyre-
sortowych  projekt  nowego  rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów 
z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów 
kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwo-
wym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograni-
czonego,  którego  głównym  celem  jest  zlikwidowanie 
rozbieżności,  jakie  wystąpiły  w  zakresie  przysługują-
cych zniżek na etapie wyboru oferty kupna. Na tę sprawę 
wielokrotnie zwracał również uwagę Państwa Związek. 
Przyjęcie rozporządzenia uruchomi i przyspieszy proces 
sprzedaży tych nieruchomości.
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Odnosząc  się  do  sprawy  dodatku  mieszkaniowego 
informuję, że Protokołem dodatkowym nr 20 do PUZP 
wprowadzono  zmianę  w  zasadach  naliczania  dodatku 
mieszkaniowego  od  1  stycznia  2013  r.,  polegającą  na 
uwzględnianiu przy obliczaniu dodatku mieszkaniowe-
go aktualnego czynszu ustalonego dla lokalu mieszkal-
nego, co stanowi urealnienie jego wysokości.

W  sprawie  zwiększenia  dodatku  mieszkaniowego, 
obejmującego zarówno budynki  mieszkalne,  jak  i  go-
spodarcze wyrażam stanowisko,  że  realizacja  tego po-
stulatu skutkowałaby uprzywilejowaniem wąskiego gro-
na pracowników LP. Dodatek mieszkaniowy, uwzględ-
niający czynsz za budynki gospodarcze, niezależnie od 
ich wielkości byłby wypłacany niektórym pracownikom 
Służby Leśnej,  natomiast  pozostali  pracownicy  pokry-
wali  i  będą  pokrywać  pełne  koszty  najmu  z własnych 
środków, bez prawa do dodatku.

Wniosek 2.
Doprowadzenie do pełnego pokrycia kosztów 

używania samochodów prywatnych do celów służ-
bowych poprzez wprowadzenie dodatku do wypłaca-
nych ryczałtów za jazdę terenową lub dodatku trans-
portowego, zwiększenie limitu z tytułu zastępstwa od 
1 dnia.

Zwrot  kosztów za  używanie  samochodów  prywat-
nych  do  celów  służbowych  w  chwili  obecnej  może 
odbywać  się w Lasach Państwowych wyłącznie w  ra-
mach obowiązującego prawa,  tj. w oparciu  o  przepisy 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 
2002 r., w sprawie warunków ustalania oraz sposobu do-
konywania zwrotu kosztów używania do celów służbo-
wych samochodów osobowych, motocykli i motorowe-
rów niebędących własnością pracodawcy.

Podjęta w ubiegłym roku próba wprowadzenia w LP 
opracowanego systemu naliczania dodatku pieniężnego, 
rekompensującego  koszty  używania  samochodów pry-
watnych w celach  służbowych przez pracowników LP 
została wycofana z braku podstaw formalno-prawnych 
do jego zastosowania.

Propozycja  wprowadzenia  do  PUZP  stosownego 
zapisu,  ustalającego  zasady  naliczania  dodatku  do  po-
noszonych kosztów za użytkowanie prywatnego samo-
chodu w warunkach terenowych nie wydaje się rozwią-
zaniem dobrym, gdyż wpłynie nie tylko na wzrost kosz-
tów ponoszonych przez jednostki Lasów Państwowych 
w tym zakresie, ale również obciąży kosztami podatko-
wymi i ubezpieczeniowymi samych pracowników.

Nie wyklucza się ponownego dokonania stosownych 
analiz i obliczeń, co do skali skutków finansowych dla 
LP wprowadzenia takiego rozwiązania w PUZP.

W odniesieniu do problemu zwiększania limitów ki-
lometrów na jazdy lokalne z tytułu zastępstw informuję, 
że pismem z dnia 25.10.2011 r. (GK-1031-11/11) – prze-

kazanym również do wiadomości organizacjom związ-
ków zawodowych szczebla krajowego – zostało wydane 
polecenie ponownego przeanalizowania przez nadleśni-
czych  uregulowań  wewnętrznych  w  jednostkach,  pod 
kątem dostosowania limitów kilometrów na jazdy lokal-
ne do powierzonych zastępstw.

Decyzja  o  zwiększeniu  limitu  kilometrów w  okre-
sie zastępowania od pierwszego dnia  tego zastępstwa, 
powinna pozostać w gestii nadleśniczego, gdyż winna 
być podejmowana przez bezpośredniego przełożonego, 
w  oparciu  o  ocenę  niezbędnych  do  wykonania  przez 
zastępującego pracownika  zadań,  ich  ilości  i  termino-
wości.

Wniosek 3.
Doprowadzenie do podnoszenia stawki wyjścio-

wej oraz nowych, korzystnych zasad wynagradzania.
Analiza  wzrostu  stawki  wyjściowej  wskazuje,  że 

od 2004 r. ma miejsce coroczny wzrost jej wartości, za 
wyjątkiem lat 2007-2009, które obejmują okres kryzysu 
gospodarczego. Powyższe przedstawia tabela.

Data obowiązywania od Wysokość stawki wyjściowej w zł
1 lutego 2004 990
1 września 2005 1020
1 listopada 2006 1070
1 maja 2010 1120
1 czerwca 2011 1190
1 kwietnia 2012 1260

Decyzja  o  zmianie  wysokości  stawki  wyjściowej 
musi być oparta przede wszystkim na analizie sytuacji 
ekonomicznej  PGL  LP  oraz  na  tle  sytuacji  płacowej 
w kraju. Jak podał GUS przeciętne wynagrodzenie w ca-
łej gospodarce w 2012 r. wyniosło 3521,6 zł.

Wniosek 4.
Doprowadzenie do wdrożenia ramowych zasad 

oraz regulaminów przyznawania nagród i premio-
wania.

W przeszłości  były  prowadzone  prace  nad  opraco-
waniem  regulaminów  nagradzania  i  premiowania  pra-
cowników  LP  przez  zespół  zadaniowy  powołany  do 
tego ceiu,  jednak po analizie celowości  ich wdrażania, 
ostatecznie nie podjęto decyzji pozytywnej. Nie wyklu-
cza  się  podjęcia w  przyszłości  ponownej  analizy  tego 
zagadnienia.

Wniosek 5.
Doprowadzenie do zmiany zasad przyznawania 

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

Protokołem dodatkowym nr 20 do PUZP, obowiązu-
jącym od 1 stycznia 2013 r. zostały wprowadzone zmia-
ny w wartości procentowej nagrody jubileuszowej za 40 
lat pracy i kolejne 5-letnie okresy z 350% na 400% pod-
stawy wymiaru. Wyżej wymienione zmiany częściowo 
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realizują powyższy wniosek. Natomiast nie widzę uza-
sadnienia do dalszego zwiększania wartości nagród ju-
bileuszowych i proponuję pozostawienie ich wysokości 
na aktualnym poziomie.

Wniosek 6.
Doprowadzenie do wprowadzenia zmian wzorów 

umundurowania typu korporacyjnego (np. koszul 
letnich wyjściowych na wzór służb mundurowych) 
oraz rozszerzenia uprawnień do umundurowania dla 
pracowników poza Służbą Leśną.

Zmiany  wzorca  mundurów  leśnika  znajdują  się 
w  kompetencji  ministra  środowiska.  Jeżeli  ma  to  być 
umundurowanie, czyli mundur, to nie można tego łączyć 
z odzieżą korporacyjną (albo mundur, albo odzież kor-
poracyjna). Takie propozycje niosą również konieczność 
dokonania zmian w ustawie o lasach. Dotyczy to zarów-
no zmiany koncepcji ubioru lub mundurów leśnika, jak 
również rozszerzenia uprawnień do noszenia mundurów 
przez pracowników poza Służbą Leśną. Dyrektor Gene-
ralny LP nie ma uprawnień do dowolnego ustanawiania 
własnych  regulacji  odnoszących  się  do  praw  noszenia 
mundurów  przez  innych  pracowników  niż  wymienio-
nych w ustawie.

Jednocześnie informuję, że pracownicy Lasów Pań-
stwowych, niezaliczeni do Służby Leśnej, mają prawo do 
noszenia mundurów  leśnika, nabytych na własny koszt, 
na podstawie przepisu § 3 zarządzenia nr 62 Dyrektora 
Generalnego  Lasów  Państwowych,  z  dnia  25  czerwca 
1999  r. w  sprawie  zasad  i  norm  użytkowania munduru 
leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, znak: 
GK-1743-2/99. Prawo do otrzymywania i noszenia bez-
płatnego  umundurowania  przez  pracowników  nieza-
liczonych do Służby Leśnej, wygasło z dniem wejścia 
w  życie  ustawy  z  dnia  28  września  1991  r.  o  lasach. 
Utrata tego prawa została „wykupiona” przez Lasy Pań-
stwowe  poprzez  przyznanie  rekompensaty  w  postaci 
włączenia do wynagrodzenia  tych pracowników ekwi-
walentu za umundurowanie.

Uprawnienie  do  bezpłatnego  umundurowania,  ja-
kie  przysługuje  pracownikom  Służby  Leśnej,  wynika 
z ustawowego obowiązku jego noszenia w czasie wyko-
nywania czynności służbowych. W związku z realizacją 
obowiązku wyposażenia pracowników SL w mundury, 
Lasy Państwowe ponoszą  koszty,  których  zwiększanie 
nie jest możliwe bez szkody dla utrzymania dobrej kon-
dycji  finansowej  jednostek  organizacyjnych  LP.  Brak 
ustawowego obowiązku noszenia mundurów przez pra-
cowników  niezaliczonych  do  Służby  Leśnej,  nie  daje 
podstaw do ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosz-
tów przez Lasy Państwowe.

Wniosek 7.
Doprowadzenie do wycofania zapisów na doku-

mentach spedycyjnych drewna obarczających odpo-

wiedzialnością pracowników LP za ewentualne prze-
ładunki.

Sprawa wycofania zapisów na dokumentach spedy-
cyjnych drewna obarczających odpowiedzialnością pra-
cowników LP za ewentualne przeładunki jest poza Lasa-
mi Państwowymi. W tej sprawie zostały wydanie odpo-
wiednie wyroki  i orzeczenia sądowe. Lasy Państwowe 
ze  swojej  strony  wprowadziły  odpowiednie  zapisy  na 
kwicie  wywozowym  w  celu  zabezpieczenia  odpowie-
dzialności pracowników LP.

Wniosek 8.
Doprowadzenie do możliwości sanatoryjnego le-

czenia boreliozy w Krynicy Zdroju w sanatorium 
Leśnik-Drzewiarz, z jednoczesnym podjęciem dzia-
łań zmierzających do ujednolicenia metodyki badań 
zgodnych z Polską Normą, jednoznacznego okre-
ślenia następstw choroby zawodowej i prawidłowe-
go określenia ryzyka zawodowego oraz ponoszenia 
kosztów przez pracodawcę dojazdów i leczenia.

W  odpowiedzi  na  wniosek  w  sprawie  możliwości 
leczenia  sanatoryjnego  skutków  boreliozy  informuję, 
że pracownicy Lasów Państwowych korzystają z takich 
świadczeń. Wskazaniem miejsca leczenia następstw bo-
reliozy oraz innych, coraz częściej występujących wśród 
leśników chorób zajmuje się uprawniony do tego lekarz. 
Specjalista ten wskazuje miejsce rehabilitacji sanatoryj-
nej.

Taka procedura przyznawania świadczeń „sanatoryj-
nych” istnieje w LP już od wielu lat, a z turnusów lecz-
niczych oferowanych również przez sanatorium Leśnik-
-Drzewiarz w Krynicy  Zdroju  korzysta  z  roku  na  rok 
coraz większa grupa leśników.

W sprawie ujednolicenia metodyki badań zgodnych 
z  Polską  Normą,  określenia  następstw  choroby  zawo-
dowej  i  prawidłowego określenia  ryzyka  zawodowego 
Państwa Związek może zwrócić się do ministra właści-
wego ds. zdrowia.

Pokrywanie kosztów pobytu w sanatorium przez pra-
codawcę jest uregulowane w § 23 PUZP.

Wniosek 9.
Doprowadzenie do ustanowienia w porozumieniu 

z DGLP szczegółowych zasad realizacji postanowień 
Protokołu dodatkowego w części dotyczącej mieszkań 
zamiennych w sytuacji opuszczania mieszkań funk-
cyjnych przez nadleśniczych i leśniczych wobec coraz 
mniejszej bazy mieszkaniowej LP. Pilne ustalenie re-
kompensaty za opuszczenie mieszkania funkcyjnego 
i zrzeczenie się prawa do lokalu zamiennego. Roz-
ważenie możliwości wypłaty ekwiwalentu najbliższej 
rodzinie, wspólnie mieszkającej w przypadku śmierci 
uprawnionego pracownika przed jego przejściem na 
emeryturę, w przypadku braku możliwości przenie-
sienia rodziny do mieszkania zamiennego.
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W latach 2013-2015 przewidywane jest zakończenie 
zbywania mieszkań będących w zasobach Lasów Pań-
stwowych,  zdefiniowanych  w  politykach  mieszkanio-
wych jednostek LP jako zbędne. Po tym okresie należy 
powrócić do analizy pozostałych zasobów mieszkanio-
wych i podjąć ewentualne działania w kierunku uregu-
lowania  uprawnień  osób  opuszczających  mieszkania 
bezpłatne, odchodzących na emerytury.

W chwili  obecnej  obowiązek  zapewnienia mieszkań 
zamiennych, który wynika z § 21 ust. 6 PUZP jest reali-
zowany od 2007 roku i każdy kierownik jednostki organi-
zacyjnej musi uwzględniać te zobowiązania w swojej po-
lityce mieszkaniowej w dłuższej perspektywie czasowej.

Wniosek 10.
Doprowadzenie do stworzenia systemu pomo-

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

W sprawie powyższego wniosku informuję, że Pań-
stwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jako jed-
nostka organizacyjna nieposiadająca osobowości praw-
nej, zarządzająca mieniem Skarbu Państwa, ma określo-
ne zadania i cele w ustawie o lasach. Nie ma podstaw do 
przejmowania przez LP funkcji, działających na rynku 
instytucji finansowych, udzielających kredytów i poży-
czek.  Ponadto  nie  ma  uzasadnienia  do  wprowadzania 
dodatkowych i szczególnych w swoim rodzaju przywi-
lejów  dla  pracowników Lasów Państwowych, w  sytu-
acji ograniczania uprawnień  innych grup zawodowych 
i branż.

Wniosek 11.
Doprowadzenie do ustanowienia zapisów prawnych 

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

Nie  jest  możliwe  ustanowienie  zapisów  prawnych, 
umożliwiających wprost wykup nieruchomości oraz grun-
tów zbędnych dla gospodarki leśnej. W każdym przypad-
ku możliwość zbycia nieruchomości powinna być rozpa-
trzona przez nadleśnictwo, w którego zarządzie znajduje 
się dana nieruchomość, w celu uwzględnienia wszystkich 
warunków towarzyszących danej nieruchomości np. po-
łożenia (enklawa), dostęp do drogi publicznej (ustanowie-
nie drogi koniecznej), poniesione nakłady itp.

W  obecnym  stanie  prawnym,  możliwość  zakupu 
przez pracowników Lasów Państwowych nieruchomo-
ści (gruntów, budynków gospodarczych) pozostałych po 
sprzedaży mieszkań oraz gruntów zbędnych dla gospo-
darki  leśnej w  trybie przetargu nieograniczonego, daje 
art. 38 ustawy o lasach, w związku z tym wydaje się, iż 
nie ma potrzeby podejmowania działań w kierunku usta-
nowienia nowych przepisów prawnych. Należy brać pod 
uwagę, że są to grunty własności Skarbu Państwa.

Wniosek 12.
Doprowadzenie do ustanowienia zapisów praw-

nych umożliwiających pobieranie deputatu opałowe-
go z góry.

W  sprawie  problemu  poruszonego  w  powyższym 
wniosku na chwilę obecną podtrzymuję stanowisko wy-
rażone w piśmie skierowanym do Przewodniczącego ZLP 
w RP z dnia 15.03.2011 r. (znak; GK-0745-24-2/11).

Wniosek 13.
Doprowadzenie do jednolitej procedury rozlicza-

nia dyżurów przeciwpożarowych pełnionych przez 
pracowników LP.

W sprawie rozliczania dyżurów przeciwpożarowych 
pełnionych  przez  pracowników  Lasów  Państwowych 
mają  zastosowanie  przepisy  art.  1515  Kodeksu  pracy 
oraz § 10 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pra-
cy  dla  Pracowników  PGL  LP.  Te  ostatnie  są  uregulo-
wane w sposób korzystniejszy dla pracowników LP niż 
w przepisach Kodeksu pracy, gdyż stosownie do treści 
§  10  ust  6 PUZP  za  czas  dyżuru w domu przysługuje 
pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie, w wysokości 
1,5% stawki wyjściowej za każdy dzień dyżuru, nieza-
leżnie od ilości godzin pełnionego dyżuru w ciągu doby.

Wobec  powyższego  dla  celów  rozliczania  dyżurów 
przeciwpożarowych należy stosować ww. przepisy.

Wytyczne  i  interpretacje,  w  sprawach  dotyczących 
dyżurów ppoż.,  które budziły w przeszłości wątpliwo-
ści jednostek organizacyjnych LP, zostały przekazane do 
jednostek LP w pismach DGLP z dnia 4  lipca 2007  r.  
(znak:  GK-103-5/07)  oraz  z  dnia  3  września  2007  r. 
(znak: GK-103-5a/07).

Wniosek 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.

Informuję, że w kwietniu 2012 r. został zlecony te-
mat badawczy, dotyczący analizy zakresu obowiązków 
i  struktury  czasu  pracy  dla  stanowisk  w  Służbie  Le-
śnej  (leśniczy,  podleśniczy),  realizowany przez Szkołę 
Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Oczekujemy na za-
kończenie pracy i wnioski z tego opracowania.

Wniosek 15.
Doprowadzenie do maksymalnego uproszczenia 

wykonywania szacunków brakarskich w oparciu 
o metodę obrębową i zasoby SILP. Uruchomić apli-
kację Notatnik i Brakarz również w komputerze  
leśniczego.

Odnośnie doprowadzenia do maksymalnego uprosz-
czenia  wykonywania  szacunków  brakarskich  w  opar-
ciu o metodę obrębową i zasoby SILP informujemy, że 



9

wniosek o dokończenie rozpoczętych prac nad metodą 
obrębową został zaakceptowany przez Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych w dniu 14.01.2013 r. i zo-
stał  przekazany do Wydziału  Informatyki DGLP. Rolę 
koordynatora będzie pełnił Wydział Marketingu i Han-
dlu DGLP.

Wniosek 16.
Doprowadzenie do zapisu w PUZP przyznającego 

prawo do refundacji kosztów zakupu okularów ko-
rekcyjnych dla pracowników terenowych pracują-
cych z rejestratorami i komputerami.

Obowiązek  ponoszenia  kosztów  zakupu  okularów 
przez  pracodawców  określa  Rozporządzenie  Mini-
stra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r., 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowi-
skach  wyposażonych  w  monitory  ekranowe.  Zgodnie 
z § 8 ust. 2 w związku z § 2 pkt 4 rozporządzenia pra-
codawca jest obowiązany – zgodnie z zaleceniem leka-
rza – zapewnić okulary korygujące wzrok każdej osobie 
zatrudnionej,  jeżeli  osoba  ta  użytkuje  w  czasie  pracy 
monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego 
wymiaru czasu pracy oraz jeśli wyniki badań okulistycz-
nych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opie-
ki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas 
pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Pracodawca ma  obowiązek  określania w  skierowa-
niu na badania profilaktyczne z zakresu medycyny pra-
cy, rodzaju wykonywanej pracy i występujących zagro-
żeń na stanowisku pracy, Do takich zagrożeń zalicza się 
wykonywanie pracy z monitorem ekranowym powyżej 
4 godzin dzienne. Na tej podstawie lekarz, wydający za-
świadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania 
pracy  na  danym  stanowisku,  zleca  wymagany  zakres 
badań (w przypadku pracy z monitorem ekranowym po-
wyżej 4 godz. dziennie – badanie okulistyczne).

Do  oceny  pracodawcy  oraz  lekarza medycyny  pra-
cy,  sprawującego  opiekę  profilaktyczną  nad  pracow-
nikami w danym zakładzie pracy należy ocena czy na 
stanowisku  leśniczego,  podleśniczego  i  innych  stano-
wiskach,  praca  z monitorem ekranowym  jest wykony-
wania powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy 
i czy w związku z tym lekarz zleci badanie okulistyczne 
i stwierdzi potrzebę stosowania okularów korekcyjnych. 
Nie ma zatem konieczności  regulowania w przepisach 
wewnętrznych LP uprawnienia do zwrotu kosztów za-
kupów okularów korygujących wzrok.

Natomiast  w  sprawie  rozszerzenia  uprawnienia  do 
zakupu  okularów  dla  zatrudnionych  na  stanowiskach, 
na których wykonywana  jest praca z użyciem rejestra-
tora (leśniczego, podleśniczego) informuję, że zdaniem 
Głównej Inspekcji Pracy (stanowisko z 2007 r.) rejestra-
tory  leśniczego,  nie  mogą  być  zaliczone  do  kategorii 
urządzeń  spełniających kryteria monitora  ekranowego. 

Z tego powodu nie mogą tu być zastosowane przepisy 
wyżej  przywołanego  rozporządzenia,  dające  podstawę 
do częściowego zwrotu zakupu okularów ochronnych.

Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

mgr inż. Adam Wasiak

ROZPORZĄDZENIE 
O SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

Opinia ZLP

Warszawa, dn. 28.02.2013 r.

Pan
Marcin Korolec
Minister Środowiska

Szanowny Panie Ministrze.
W  wyniku  przeprowadzonych  konsultacji  wśród 

członków  naszego  Związku  przedstawiamy  uwagi  do 
projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów 
z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów 
kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwo-
wym, a także przeprowadzania przetargu ograniczonego.

Związek Leśników Polskich w RP pozytywnie opi-
niuje  zmiany  dotyczące  sposobu  wyboru  ofert,  który 
będzie zależał wyłącznie od wysokości zadeklarowanej 
kwoty do zapłaty, bez ustawowych ulg, uwzględnianych 
dopiero przy zapłacie ceny ustalonej w przetargu. Takie-
go rozwiązania oczekiwaliśmy i jesteśmy usatysfakcjo-
nowani tą zmianą.

Są jednak obszary, co do których zgłaszamy zastrze-
żenia. Przede wszystkim brak  jest propozycji dotyczą-
cych  rozwiązania  nabrzmiałego  problemu mieszkanio-
wego, a zmiany te są oczekiwane od dawna. A miano-
wicie § 7 rozporządzenia całkowicie wyklucza sprzedaż 
mieszkań  zajmowanych  przez  leśniczych  i  nadleśni-
czych, nawet położonych poza miejscem wykonywania 
pracy oraz znajdujących się w budynkach wielorodzin-
nych, blokach i w złym stanie technicznym.

Jest wspaniała okazja aby rozwiązać problem miesz-
kań  kompleksowo  i  odważnie,  wprowadzając  jedno-
cześnie zmiany w projekcie ustawy o lasach. W związ-
ku z tym ponawiamy nasze propozycje zmian zapisów 
w art. 46 ustawy o lasach:
1.   w ust. 1.2) usunąć słowa „bezpłatnego mieszkania” 

i  zmienić  treść  na: służbowego mieszkania, udo-
stępnianego na zasadach umowy najmu, na stano-
wiskach określonych przez ministra właściwego 
do spraw środowiska.
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2.   w  ust.  4.  zmienić  treść  na: minister właściwy do 
spraw środowiska określi, w drodze rozporządze-
nia, dodatek mieszkaniowy przysługujący na sta-
nowiskach 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 opuszczają-
cemu mieszkanie służbowe przysługuje odprawa 
mieszkaniowa w wysokości określonej przez Dy-
rektora Generalnego Lasów Państwowych.
Dodatek  powinien  obowiązywać  wszystkich  pra-

cowników  uprawnionych  do  służbowego mieszkania, 
bez względu na rodzaj zajmowanego mieszkania (wła-
sne, wykupione z LP czy mieszkanie służbowe). Wszy-
scy,  którzy  nabyli  prawo  do  mieszkań  bezpłatnych 
wcześniej  i  będą  korzystać  dalej  z  mieszkań  służbo-
wych  powinni  otrzymać  dodatek  równy  naliczonemu 
czynszowi  albo otrzymać  rekompensatę  za  opuszcze-
nie lokalu LP lub wykupić dotychczasowy lokal zgod-
nie z art. 40 a.

Dopiero  po  wprowadzeniu  proponowanych  zmian 
w ustawie o lasach mógłby zniknąć kontrowersyjny za-
pis § 7 rozporządzenia.

Z poważaniem
Przewodniczący
Bronisław Sasin

XXI SZACHOWE MISTRZOSTWA 
POLSKI LEŚNIKÓW

Międzynarodowe XXI Szachowe 
Mistrzostwa Polski Leśników. 

W  dniach  27  lutego–2  marca  2013    r.  w  ośrodku 
„Leśnik” w Łagowie odbyły się Międzynarodowe XXI 
Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników. Zawody zgro-
madziły  54  pasjonatów  szachów  z  różnych  jednostek 

związanych  z  leśnictwem z  całej Polski  a  także gości 
z Węgier. Mistrzostwa rozegrano tradycyjnie systemem 
szwajcarskim na dystansie 11 rund z tempem 30 minut 
na  zawodnika.  Turniej  wygrał  Jędrzej  Adamczewski, 
drugie miejsce zajął  jego brat Maciej, dzięki  temu za-
wodnicy reprezentujący OKL Gołuchów zajęli również 
I miejsce w klasyfikacji drużynowej. Ze względu  jed-

Zawody otwiera dyrektor Janusz Frankowski

Mistrz Polski Leśników Nandor Papp  (z  lewej) oraz Robert Muła 
i Roman  Godlewski

Zakończenia dokonali przewodniczący Bronisław Sasin, nadleśniczy 
N-ctwa Bytnica Piotr Niemiec i dyrektor RDLP w Zielonej Górze 
Leszek Banach

Aula ośrodka Leśnik
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nak na  to,  że  zostali  dopuszczeni  do  zawodów w  try-
bie nadzwyczajnym tytuł Mistrza Polski zdobył  trzeci 
w  zawodach Nandor  Papp  z Węgier. Kolejne miejsca 
zajęli: Robert Muła (N-ctwo Wołów), Roman Godlew-
ski (N-ctwo Poddębice), Piotr Dziadoń (N-ctwo Sroko-
wo) i Tadeusz Walczak (N-ctwo Żołędowo). Drużyno-
wo Mistrzostwo Polski zdobyli Węgrzy, którzy wyprze-
dzili RDLP Wrocław i RDLP Łódź. 

Oprócz  głównych  zawodów  rozegrano  turniej  sza-
chów błyskawicznych, który wygrał Paweł Piotrowski 
–  zaproszony gość  z Lubuskiego Związku Szachowe-
go. Ponadto w specjalnie przygotowanej sali klubowej 
rozegrano  niezliczoną  liczbę  partii  towarzyskich.  Po-
mimo tego, że podczas zawodów dominowały szachy, 
zorganizowano  również  wycieczkę  integracyjną  do 
bunkrów Międzyrzeckiego  Rejonu Umocnień.  Reasu-
mując  turniej  stał  na  wysokim  poziomie  sportowym 
oraz organizacyjnym. Ważny udział miał w  tym także 
sędzia  główny  zawodów  Pan  Arkadiusz  Wiśniewski, 
który z wielkim profesjonalizmem prowadził zawody. 

Zawody  zostały  zorganizowane  przez  Regionalną 
Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nad-
leśnictwo Bytnica, Nadleśnictwo Świebodzin i Związek 
Leśników Polskich w RP.

Po ogłoszeniu wyników mistrzostw zostały wręczo-
ne  Puchary,  dyplomy  oraz  nagrody.  Puchar  Przewod-
niczącego  dla Mistrza  Szachowego Leśników wręczył 
przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Bro-
nisław Sasin a dla najlepszej drużyny puchar ufundowa-
ny przez Dyrektora Generalnego LP wręczył Dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej 
Górze Leszek Banach.

Na  zakończenie  przewodniczący  Bronisław  Sasin, 
zaprosił na przyszłoroczne zawody do Nadleśnictwa Li-
pusz (RDLP Gdańsk).

Więcej informacji na stronie http://www.zielonagora.
lasy.gov.pl/web/bytnica/21mpl

Mariusz Kudlak 
Nadleśnictwo Bytnica

RADY OKRĘGOWE/ 
REGIONALNE

PIŁA

W dniu  22  lutego  2013  roku w Zespole  Szkół  Le-
śnych w Goraju odbył się II Sprawozdawczo-Wyborczy 
Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich w Rze-
czypospolitej Polskiej Regionu Pilskiego.

Zjazd rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru i przy-
witania  gości  przez  Przewodniczącego  Regionu  kol. 
Włodzimierza Wojtczaka. Na zjeździe obecny był Prze-
wodniczący  Związku  Leśników  Polskich  w  RP  kol. 
Bronisław Sasin  oraz  reprezentujący Dyrektora RDLP 
w Pile, Zastępca Dyrektora Pan Janusz Perkowski. Go-
spodarz miejsca obrad Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych 
w Goraju Pan Albert Tabaka, uczestniczył w początko-
wej oraz końcowej części obrad. Wprowadzenie sztan-
daru  oraz  wręczenie  odznaczeń  związkowych  odbyło 
się przy hejnałach wykonanych przez Zespół Trębaczy 
Myśliwskich Zespołu Szkół Leśnych w Goraju.

Zwycięskie drużyny
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W  Zjeździe  wzięło  udział  63  delegatów,  co  stano-
wi  100%  delegowanych  z  Zakładowych  Organizacji 
Związkowych Regionu Pilskiego. Po przywitaniu gości 
delegaci  przystąpili  do  części  sprawozdawczo-wybor-
czej.  Sprawozdanie  ustępującej  Rady  Regionu  przed-
stawił  Przewodniczący  kol.  Włodzimierz  Wojtczak. 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Regionu przedstawił 
kol. Dariusz Wiatrowski. Następnie odbyła się dyskusja 
w przedmiocie informacji przedstawionych w sprawoz-
daniach, po czym Zjazd udzielił absolutorium dla Rady 
Regionu za okres od ostatniego Zjazdu. 

W  dalszej  części  Zjazdu  przeprowadzono  wybory 
w głosowaniu  tajnym w wyniku, których na nową ka-
dencję wybrano:
–   na  Przewodniczącego  Regionu  kol. Włodzimierza 

Wojtczaka (Nadleśnictwo Człopa)
–   na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Dariu-

sza Wiatrowskiego (Nadleśnictwo Potrzebowice)
–   na  członków  Komisji  Rewizyjnej  Regionu  wybra-

no kol.: Iwonę Malinowską (RDLP Piła), Justynę 
Gokiert-Skrentną (Nadleśnictwo Złotów), Paulinę 
Westerską (Nadleśnictwo Zdrojowa Góra) 

–   jako delegata do Rady Krajowej ZLP w RP wybrano 
kol. Romualda Dregera (Nadleśnictwo Sarbia)

–   Jako delegatów na Zjazd Krajowy ZLP w RP wybra-
no kol.: Iwonę Malinowską (RDLP Piła), Zbignie-
wa Gradka (Nadleśnictwo Tuczno),  Aldonę Iwin 
(Nadleśnictwo Jastrowie),  Pawła Dymka (Nadle-
śnictwo Krzyż).
Następnie Przewodniczący Związku Leśników Pol-

skich  w  RP  kol.  Bronisław  Sasin  w  asyście  Zastępcy 
Dyrektora  RDLP  w  Pile  Pana  Janusza  Perkowskiego 
i  Przewodniczącego  Regionu  Pilskiego  kol.  Włodzi-
mierza Wojtczaka dokonali udekorowania zasłużonych 
działaczy związkowych Odznakami „Zasłużony dla Le-
śników Polskich”.

Złotą Odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” 
otrzymali:
1.  Zbigniew Gradek  (Nadleśnictwo Tuczno)
2.  Wojciech Kowalski  (Nadleśnictwo Potrzebowice)
3.  Krzysztof Andrzejewski  (Nadleśnictwo Sarbia)

Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” 
otrzymali:
1.  Henryk Berczyński  (Nadleśnictwo Sarbia)
2.  Wiesław Grzywaczewski  (Nadleśnictwo Wronki)
3.  Dorota Rogala  (Nadleśnictwo Tuczno)
4.  Roman Wójtowicz  (Nadleśnictwo Kalisz Pomorski)
5.  Andrzej Stachowski  (Nadleśnictwo Krzyż)

Brązową Odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” 
otrzymali:
1.  Paulina Westerska  (Nadleśnictwo Zdrojowa Góra)
2.  Arkadiusz Bazuń  (Nadleśnictwo Zdrojowa Góra)
3.  Aldona Iwin  (Nadleśnictwo Jastrowie)

Rozpoczęcie Zjazdu

Odznaczeni Odznaką Złotą  „Zasłużeni  dla  Leśników  Polskich  
w asyście Przewodniczącego B. Sasina i Zastępcy Dyrektora RDLP 
w Pile Janusza Perkowskiego 

W. Wojtczak wita Dyrektora  Zespołu  Szkół  Leśnych w Goraju  
P. Alberta Tabakę 
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4.  Mieczysław Sikora  (Nadleśnictwo Okonek)
5.  Ryszard Chyrkowski  (Nadleśnictwo Człopa)
6.  Wojciech Górzyński  (Nadleśnictwo Człopa)
7.  Urszula Krawczyk  (Nadleśnictwo Jastrowie)
8.  Tadeusz Grzech  (Nadleśnictwo Tuczno)
9.  Sławomir Szewczyk  (Nadleśnictwo Tuczno)
10. Iwona Malinowska (RDLP Piła)
11. Bogusław Wasiuta  (Nadleśnictwo Kalisz Pomorski)
12. Robert Samek  (Nadleśnictwo Kalisz Pomorski)
13. Józef Broś  (Nadleśnictwo Kalisz Pomorski)
14. Andrzej Kęsy  (Nadleśnictwo Sarbia)
15. Lilia Jóźwiak  (Nadleśnictwo Sarbia)

Po  tym miłym  akcencie miało miejsce wystąpienie 
Przewodniczącego  kol.  Bronisława  Sasina,  w  którym 
przedstawił plan pracy na najbliższy okres działalności 
w  tym między  innymi:  działanie w  kierunku  sprzeda-
ży mieszkań,  rekompensat  za  opuszczenie mieszkania 
funkcyjnego, zmiany w sposobie zatrudniania z powo-
ływania  na  zatrudniania  na  podstawie  umowy o  pracę 
w odniesieniu do niektórych  stanowisk w  tym między 
innymi leśniczego, zmian w PUZP dot.: wysokości na-
gród  jubileuszowych,  okularów  korekcyjnych,  deputa-
tów  opałowych,  rozszerzenia  uprawnień  do  umundu-
rowania  dla  pracowników  poza  SL  i  innych  tematów 
dotyczących spraw pracowniczych.

Po  wystąpieniu  Przewodniczącego  Bronisława  Sa-
sina  głos  zabrał  Zastępca  Dyrektora  Pan  Janusz  Per-
kowski, który określił kierunki polityki mieszkaniowej 
po wprowadzeniu nowego podziału na mieszkania nie-
zbędne i zbędne stwierdzając, że w RDLP w Pile proces 
zbywania mieszkań zbędnych jest daleko zaawansowa-
ny w odniesieniu do innych regionów w kraju, omówił 
pokrótce  kondycję  ekonomiczną  Lasów  Państwowych 
odnosząc  się do RDLP w Pile. W dyskusji  z Zastępcą 
Dyrektora poruszane były problemy nurtujące środowi-
sko pilskich leśników w tym sprawa podatku od nieru-
chomości,  który  mają  płacić  pracownicy  korzystający 
z mieszkań służbowych w LP, sprawa centralizacji za-
opatrywania w sorty mundurowe.

Ostatnim punktem Zjazdu było przedstawienie przez 
Komisję  Uchwał  i Wniosków  propozycji  zgłoszonych 
przez  delegatów.  Propozycje  zostały  zweryfikowane 
przez zebranych i przedstawione pod głosowanie.

Na zakończenie po wyprowadzeniu Sztandaru Dele-
gaci i Goście odbyli krótki spacer po Zamku w Goraju, 
zrobiono wspólne zdjęcie upamiętniające II Sprawoz-
dawczo-Wyborczy  Zjazd  Delegatów  Związku  Leśni-
ków  Polskich  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  Regionu 
Pilskiego. 

Darz Bór – Romuald Dreger

Wspólne zdjęcie Delegatów przed Zamkiem w Goraju
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LUBLIN

Informacja ze Zjazdu Sprawozdawczego 
Związku Leśników Polskich  

Okręgu Lubelskiego

W dniach 28 lutego–1 marca 2013 roku w Ośrod-
ku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie 
Lubelskim  odbył  się  Zjazd  Sprawozdawczy  Związku 
Leśników Polskich Okręgu Lubelskiego.

W Zjeździe wzięło udział 67 delegatów reprezentują-
cych 649 członków naszego Związku skupionych w 22 
organizacjach zakładowych.

Zjazd, po uroczystym wprowadzeniu sztandaru otwo-
rzył Przewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego – Urban 
Kolman,  serdecznie  przywitał  gości  Zjazdu:  Jana 
Kraczka Dyrektora RDLP w Lublinie, Bronisława Sa-
sina Przewodniczącego ZLP w RP, Nadleśniczego Nad-
leśnictwa  Janów Lubelski Henryka Rążewskiego oraz 
wszystkich delegatów.

Na Przewodniczącego obrad Zjazdu wybrano Hen-
ryka Bartuziego. 

Za szczególne osiągnięcia w pracy związkowej Prze-
wodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin w asyście Dyrek-
tora RDLP w Lublinie Jana Kraczka i Urbana Kolmana 
Przewodniczącego ZLP Okręgu Lubelskiego wręczyli za-
służonym działaczom związkowym odznaki związkowe.
Odznaki otrzymali:

„Złoty Znak Związku”:
1.  Grzegorz Godlewski – Nadleśnictwo Świdnik.

Złotą odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”:
1.  Franciszek Cieplak – Nadleśnictwo Zwierzyniec.

Srebrną odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”:
1.  Włodzimierz Czeżyk – Nadleśnictwo Włodawa,
2.  Adam Horecki – Nadleśnictwo Świdnik,

3.  Wiesław Knap – Nadleśnictwo Józefów,
4.  Wiesław Leńczuk – Nadleśnictwo Tomaszów,
5.  Krzysztof Selwa – Nadleśnictwo Parczew,
6.  Wiesław Włosek – Nadleśnictwo Lubartów.

Brązową odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”:
1.  Marek Aftyka – Nadleśnictwo Lubartów,
2.  Grzegorz Korczyński – Nadleśnictwo Sobibór,
3.  Małgorzata Kurowska – Nadleśnictwo Biała Podlaska,
4.  Jarosław Ligaj – Nadleśnictwo Biała Podlaska,
5.  Mirosław Mach – Nadleśnictwo Kraśnik,
6.  Kazimierz Małyska – Nadleśnictwo Strzelce,
7.  Marian Mazur – Nadleśnictwo Chełm,
8.  Piotr Wdowiak – Nadleśnictwo Nowa Dęba,
9.  Jan Woźniak – Nadleśnictwo Janów Lubelski.

Podziękowania w imieniu odznaczonych złożył kol. 
Franciszek Cieplak. 

Sprawozdanie  z  działalności  Rady  Okręgu  Lubel-
skiego ZLP złożył Przewodniczący Urban Kolman nato-
miast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej 
Przewodniczący Franciszek Cieplak.

Następnie  głos  zabrał Dyrektor RDLP w Lublinie, 
mgr inż. Jan Kraczek,  który  na wstępie  pozytywnie 
podsumował swoją blisko sześcioletnią współpracę ze 
Związkiem  Leśników  Polskich  Okręgu  Lubelskiego. 
Następnie  szczegółowo  podsumował  wyniki  gospo-
darcze  roku  2012  oraz  aktualną  sytuację  w  realizacji 
założeń  planu  finansowo-gospodarczego  na  rok  bie-
żący w RDLP Lublin.  Przedstawił  najważniejsze  pro-
blemy związane z działaniami w zakresie poprawy in-
frastruktury leśnej, stabilizacji kadrowej. Dalszą część 
wystąpienia  poświęcił  na  omówienie  sytuacji  Lasów 
Państwowych  na  styku  z  finansami  Skarbu  Państwa. 
Znaczną  część wystąpienia  zajęły  zagadnienia  gospo-
darowania zasobami mieszkaniowymi w RDLP w Lu-
blinie a także kwestie płacowe. W trakcie wystąpienia 
Dyrektora Jana Kraczka wywiązała się dyskusja, której 

Prezydium i Goście Zjazdu: od lewej Piotr Cebula (przemawia), Małgorzata Kurowska, Jan Kraczek Dyrektor RDLP 
w Lublinie, Urban Kolman Przewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego, Bronisław Sasin Przewodniczący ZLP w RP, 
Henryk Bartuzi, Mirosław Mach.
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głównymi zagadnieniami były sprawy bytowe pracow-
ników RDLP w Lublinie.

W dalszej części Zjazdu głos zabrał Przewodniczą-
cy  Związku  Leśników  Polskich w RP kol. Bronisław 
Sasin, który obszernie przedstawił dotychczasowe dzia-
łania a  także zamierzenia Związku na najbliższy okres 
działalności.  W  swym  wystąpieniu  omówił  sytuację 
współpracy  z  innymi  centralami  związkowymi w  celu 
wypracowania  wspólnych  postulatów  kierowanych  do 
Kierownictwa Lasów Państwowych i resortu. 

Po dyskusji i omówieniu sprawozdań – Zjazd udzielił 
absolutorium Radzie Okręgu za okres sprawozdawczy.    

Zjazd  przyjął  uchwały,  których  realizacja  będzie 
wyznaczała  pracę na najbliższe  lata  dla Rady Okręgu. 
Ponadto  wyraził  poparcie  dla  działań  Rady  Krajowej 
w  celu  kompleksowego  rozwiązania  sytuacji mieszka-
niowej w LP  oraz w  celu  realizacji  ustaleń  zawartych 
w „Notatce ze spotkana central związkowych w sprawie 
nowelizacji PUZP”.

Przewodniczący
Związku Leśników Polskich

Okręgu Lubelskiego 
Urban Kolman

POZNAŃ

XIII Mistrzostwa Leśników RDLP 
w Poznaniu w tenisie stołowym 

W dniu  9 marca  2013  r. w  hali  sportowej  SP  nr  2 
im. Królowej Jadwigi w Jarocinie odbyły się XIII Mi-
strzostwa Leśników RDLP w Poznaniu w tenisie stoło-
wym. Współorganizatorami mistrzostw było Nadleśnic-
two Jarocin i Wielkopolski Związek Leśników Polskich  
w  Poznaniu.  Mistrzostwa  patronatem  objął  Dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu 
Piotr Grygier.

W zawodach wzięli udział pracownicy nadleśnictw: 
Jarocin,  Antonin,  Oborniki,  Przedborów,  Krotoszyn, 
Koło, Piaski, Tacznów, Konin, Syców oraz OKL Gołu-
chów, LZD Siemianice i RDLP Poznań. Łącznie rywali-
zowało ze sobą 13 drużyn trzyosobowych.

Pierwsze  trzy miejsca w klasyfikacji  indywidualnej 
zajęli:
I  Musiał Jarosław z Nadleśnictwa Konin z sumą 120 

punktów,

Przemawia Dyrektor RDLP Lublin Jan  Kraczek

Komisja Skrutacyjno-Mandatowa w  składzie  (od  lewej): Edward 
Kopron, Krzysztof Selwa, Ryszard Tokarzewski                                                     

Wystąpienie Przewodniczącego ZLP w RP Bronisława Sasina

Delegaci w trakcie obrad, na pierwszym planie Krystyna Kowalczyk              
i Piotr Wdowiak
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II  Matys Adam, Leśny Zakład Doświadczalny Siemia-
nice, 110 punktów,

III  Lechowicz Grzegorz,  Nadleśnictwo  Syców,  103 
punkty.
W klasyfikacji drużynowej największą liczbę punk-

tów zdobyły zespoły:
I  Nadleśnictwo Krotoszyn z sumą punktów 262,
II  Nadleśnictwo Konin, 256 punktów,
III  Nadleśnictwo Syców, 226 punktów.

Pozostałe zajęte miejsca odszukacie Państwo w po-
niższym załączonym dokumencie.

Halina Stachowska
Wielkopolski Związek Leśników

Polskich w Poznaniu

XIII Mistrzostwa Leśników RDLP Poznań 
w tenisie stołowym  

Nadleśnictwo JAROCIN 2012 rok

Turniej Indywidualny
Miejsce Nazwisko i imię Nadleśnictwo Ilość punktów Uwagi
l Musiał Jarosław Konin 120
2 Matys Adam Siemianice 110
3 Lechowicz Grzegorz Syców 103
4 Bryłewski Piotr Krotoszyn 97
5 Ławniczak Andrzej Krotoszyn 90
6 Misiak Jacek Syców 85
7 Bąk Grzegorz Konin 80
8 Młynarz Bogdan Krotoszyn 75
9 Ruda Janusz Taczanów 70
10 Szcześniak Sławomir Oborniki 68
11 Bodura Zbigniew Przedborów 66
12 Chaliński Damian Antonin 64
13 Kucharski Tomasz Koło 62
14 Popiołek Aleksander Koło 60
15 Ertel Radosław Siemianice 58
16 Kwiatkowski Ireneusz Konin 56
17 Olenderek Waldemar Gołuchów 54
18 Czerniejewski Hubert Jarocin 52
19 Grzesiak Jerzy Siemianice  50
20 Działoszyński Rafał Taczanów 48
21 Szczepanik Jacek Poznań 46
22 Kłosowski Antoni Koło 44
23 Żak Łukasz Poznań 42
24 Kędzia Michał Gołuchów 40
25 Olszowiak Zbigniew Syców 38
26 Czerniejewski Jacek Jarocin 36
27 Stendera Dariusz Taczanów 34
28 Biernacik Rafał Jarocin 32
29 Kowalkowska Marlena Poznań 30
30 Serek Krzysztof Piaski 28
31 Michałowski Damian Gołuchów 26
32 Dopierała Natasza Oborniki 24
33 Duszyński Michał Antonin 22
34 Bayer Przemysław Piaski 20
35 Guździoł Hubert Antonin 18
36 Kubik Karol Oborniki 16
Podpisy Sędziów
1. Wiesław Kikowski, 2. Marek Biernat

Komunikat Końcowy Turniej Drużynowy
Miejsce Nadleśnictwo Zdobyte punkty Razem Uwagi
1. KROTOSZYN . 75,90,97 262
2. KONIN 56,80,120 256
3. SYCÓW 38,85,103 226
4. SIEMIANICE 50,58,110 218
5. KOŁO 44,60,62 166
6. TACZANÓW 34,48,70 152
7. GOŁUCHÓW 26,40,54 120
8, JAROCIN 32,36,52 120
9. POZNAŃ 30,42,46 118
10. OBORNIKI 16,24,68 108
11. ANTONIN 18,22,64 104
12. PRZEDBORÓW 66 66
13. PIASKI 20,28 48

Podpisy Sędziów:
1. Wiesław Kikowski, 2. Marek Biernat

Lista uczestników
Lp. Nazwisko i imię Nadleśnictwo Numer 

wylosowany
Miejsce 

w ostatnim 
Turnieju

Uwagi

l. Bodura Zbigniew Przedborów 8 8
2. Lechowicz Grzegorz Syców 3 3
3. Misiak Jacek Syców 6 6
4, Olszowiak Zbigniew Syców 15 12
5. Ruda Janusz Taczanów 5 5
6. Działoszyński Rafał Taczanów 26 20
7. Stendera Dariusz Taczanów 11 26
8. Brylewski Piotr Krotoszyn 2 2
9. Ławniczak Andrzej Krotoszyn 4 4
10. Młynarz Bogdan Krotoszyn 19 10
11. Musiał Jarosław Konin 1 1
12. Kwiatkowski Ireneusz Konin 30 21
13. Bąk Grzegorz Konin 31 11
14. Szcześniak Sławomir Oborniki 7 7
15. Dopierała Natasza Oborniki 16
16. Kubik Karol Oborniki 36
17. Kucharski Tomasz Koło 17 9
18. Kłosowski Antoni Koło 22 16
19. Popiołek Aleksander Koło 18 {4
20. Guździoł Hubert Antonin 27 15
21. Chaliński Damian Antonin 21 13
22. Duszyński Michał Antonin 34 18
23. Bayer Przemysław Piaski 29
24. Serek Krzysztof Piaski 10 27
25. Ertel Radosław Siemianice 13
26. Matys Adam Siemianice 32
27. Grzesiak Jerzy Siemianice 23
28. Olenderek Waldemar Gołuchów 28
29. Kędzia Michał Gołuchów 25
30. Michałowski Damian Gołuchów 14
31. Kowalkowska Marlena Poznań 20
32. Żak Łukasz Poznań 24
33. Szczepanik Jacek Poznań 35
34. Biernacik Rafał Jarocin 9
35. Czerniejewski Hubert Jarocin 33
36. Czerniejewski Jacek Jarocin 12

Podpisy Sędziów:
Wiesław Kikowski, Marek Biernat 
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RADOM

Posiedzenie 
Rady Regionu Radomskiego

W  dniu  7  marca  2013  r.  w  siedzibie  Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odbyło  się 
posiedzenie Rady Związku Leśników Polskich Regionu 
Radomskiego. Przewodnicząca Związku Barbara Iwań-
ska przywitała szanownych gości Kol. Bronisława Sa-
sina Przewodniczącego ZLP w RP, Pana Tomasza Sota 
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji  Lasów  Państwowych 
w Radomiu, Przewodniczących ZO Związku, Przewod-
niczącego  Komisji  Rewizyjnej  Rady  oraz  członków 
Związku.

Po oficjalnym otwarciu nastąpiło odznaczenie odzna-
kami związkowymi „Zasłużony dla leśników polskich”.

Odznaczenia otrzymali: 
Złotą odznakę:
Stanisław  Bogusławski  –  Regionalna  Dyrekcja  LP 
w Radomiu 

Srebrną odznakę:
Barbara Kosowska – Regionalna Dyrekcja LP w Radomiu 
Cecylia Gajewska – Nadleśnictwo Marcule 
Maciej Zakrzewski – Nadleśnictwo Łagów

Brązową odznakę:
Beata Gola – Nadleśnictwo Kielce
Bożena Nucia – Nadleśnictwo Starachowice 
Wanda Maj – Nadleśnictwo Łagów
Adam Bies – Nadleśnictwo Starachowice 
Paweł Piwarski – Nadleśnictwo Starachowice 
Dariusz Wlazeł – Nadleśnictwo Łagów 

Odznaczeni  srebrną  odznaką  Barbara  Kosowska,  Stanisław 
Bogusławski, Cecylia Gajewska

Prezydium Rady ZLP RR od lewej: Jolanta Bochenek, Kazimierz Mazur, Leszek Jaszczyk, Barbara Jarzębak, Barbara 
Iwańska, Bronisław Sasin, Daniel Bogacki, Marek Dziurzyński

Głos zabiera Dyrektor RDLP Tomasz Sot 
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Odznaczenia wręczał Przewodniczący Bronisław Sa-
sin w asyście Dyrektora RDLP Tomasza Sota oraz Prze-
wodniczącej Barbary Iwańskiej.

Następnie głos  zabrał Dyrektor RDLP Tomasz Sot, 
który pozytywnie ocenił współpracę z ZLP RR, odniósł 
się do spraw polityki mieszkaniowej, omówił realizację 
zadań za 2012 roku oraz zadania związane z realizacją 
planu finansowo-gospodarczego na 2013 r. 

Kol. Bronisław Sasin przedstawił działania Związku 
m.in. w kwestiach sprzedaży mieszkań, podwyżek płac, 
tzw. kilometrówki.

Rada Regionu przekazała pełne poparcie Przewodni-
czącemu w kontynuowaniu spraw związanych z gospo-
darką mieszkaniową, w sprawach płacowych, pozytyw-
nie oceniła szybki przepływ informacji do Rad Okręgo-
wych o podejmowanych działaniach i stanowiskach. 

W  dyskusji  poruszane  były  między  innymi  sprawy: 
uproszczenia dokumentacji w jednostkach, udzielania po-
życzek dla pracowników LP na zakup samochodów pry-
watnych  używanych  do  celów  służbowych,  korzystania 
przez pracowników LP z leczenia sanatoryjnego oraz do-
datkowego miesięcznego urlopu na poratowanie zdrowia 
zgodnie z § 23 PUZP, kwotowego rozliczania sortów mun-
durowych,  finansowania  uczestnictwa  w  rozgrywkach 
sportowych pracowników reprezentująch LP.

Przewodnicząca ZLP Regionu Radomskiego złożyła 
roczne  sprawozdanie,  Przewodniczący  Komisji  Rewi-
zyjnej  Mariusz Mazur  przedłożył  sprawozdanie  z  go-
spodarki finansowej za 2012 rok.

Przewodnicząca podziękowała za uczestnictwo Prze-
wodniczącemu  Bronisławowi  Sasinowi,  Dyrektorowi 
RDLP Tomaszowi  Sotowi  oraz Radzie.  Pogratulowała 
odznaczonym członkom Związku. 

Przewodnicząca 
Związku Leśników Polskich w RP 

Regionu Radomskiego 
Barbara Iwańska

SZCZECIN

WALNE ZEBRANIE 
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 

ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH w RP 
PRZY NADLEŚNICTWIE RZEPIN

W dniu 26.02.2013 r. ZLP w RP przy Nadleśnictwie 
Rzepin odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze. Sprawozdanie z działalności Rady Zakładowej 
złożył ustępujący przewodniczący Mieczysław Ciesiel-
ski a protokół Komisji Rewizyjnej odczytał Janusz Kusz. 

W  wyniku  wyborów  przewodniczącym  został  jed-
nogłośnie kol. Mieczysław Ciesielski. Do Rady Zakła-
dowej weszli: Anna Bujanowska, Janusz Kusz, Leszek 
Radziul i Aleksandra Radziul. Delegatem na Zjazd Re-
gionu Zachodniego została wybrana Anna Bujanowska.

Gościem  na  zebraniu  był  kol.  Bronisław  Sasin  – 
Przewodniczący ZLP w RP,  który  przedstawił  działal-
ność  bieżącą  i  uzgodnienia  central  związkowych  oraz 
odpowiadał na pytania zebranych. 

Uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego

Rada Regionu Radomskiego ZLP w RP
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W zebraniu uczestniczył Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Rzepin Witold Bocheński.

Na zebraniu poruszano sprawy związane z wykupie-
niem mieszkań  i ekwiwalentem za opuszczenie miesz-
kań niezbędnych dla Lasów Państwowych.

Również zauważono, że obecny ryczałt dla pracow-
ników  terenowych nie wystarcza na  pokrycie  kosztów 
jazdy w terenie.

Wszyscy  uczestnicy  zebrania  akceptowali  podwyż-
szenie wartości punktu kosztem wysokości zaplanowa-
nych na 2013 r. nagród. 

Zgłoszono również wniosek o wystawianie faktur za 
udział w Rajdzie Leśników.

Nowym  władzom  związku  gratulujemy  i  życzymy 
sukcesów  w  działaniu  na  rzecz  pracowników  Lasów 
Państwowych.

Sekretarz Organizacji Zakładowej
Anna Bujanowska

PARKI NARODOWE
UROCZYSTOŚć PODPISANIA PUZP

Uroczystość podpisania 
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego 

Pracy dla Pracowników Parków 
Narodowych – Izabelin 13 lutego 2013 r. 

Kampinoski Park Narodowy

Z dniem 1 stycznia 2012 r. parki narodowe z mocy 
zmiany ustawy o ochronie przyrody stały się Państwo-
wą Osobą Prawną, co spowodowało utratę PUZP, który 
do tego momentu obowiązywał w parkach narodowych. 
Minister Środowiska przestał być stroną dla związków 
zawodowych  działających  w  parkach  narodowych  do 

PUZP. Powstał Związek Pracodawców Polskich Parków 
Narodowych na ręce którego, związki zawodowe złoży-
ły wniosek  o wynegocjowanie  nowego  PUZP.  Związ-
ki  zawodowe  stały  na  stanowisku  zawarcia  ponownie 
w całości dotychczasowego Układu, jednak pracodawcy 
podjęli decyzję o wprowadzeniu do jego zapisów zmian. 
W  dużej  mierze  zapisy  uprzednio  obowiązującego 
PUZP zostały utrzymane, wprowadzono  jednak pewne 
drobne  zmiany  –  po  burzliwych  negocjacjach.  Z  naj-
ważniejszych zmian to: wykreślenie na wniosek praco-
dawców  z Układu  naukowców,  nowo  zatrudnieni  pra-
cownicy w Służbie Parku nie będą mieli prawa po przej-
ściu na rentę lub emeryturę do mieszkania zamiennego, 
uprawnienie  do  nagrody  jubileuszowej  będą  posiadali 
pracownicy, którzy przepracowali w parku narodowym, 
co najmniej 10 lat, odchodzący na rentę lub emeryturę 
otrzymają odprawę po przepracowaniu, co najmniej 5 lat 
w parkach narodowych, wyłączając wypadki przy pra-
cy. Pracodawcy proponowali  zawarcie Układu na czas 
określony, jednak strona Związkowa postawiła zdecydo-
wany sprzeciw i po negocjacjach uzgodniono, iż Układ 
będzie zawarty na czas nieokreślony. 

Na uroczystość podpisania PUZP zaproszono gości 
w  osobach:  z Ministerstwa  Środowiska Ministra  Pana 
Marcina  Korolca,  Głównego  Konserwatora  Przyrody 
Pana Janusza Zaleskiego, Dyrektora Departamentu Le-
śnictwa  i  Ochrony  Przyrody  Panią  Ninę  Dobrzyńską, 
Naczelników: Pana Wojciecha Hurkałę i Pana Tomasza 
Czujkowskiego,  z  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Spo-
łecznej: Ministra  Pana Kosiniaka-Kamysza, Dyrektora 
Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego Pana 
Waleśkiewicza,  Przedstawicieli  Związków  Zawodo-
wych.

Zaszczycili  nas  swoją  obecnością  następujący  go-
ście:
1.   Bronisław Sasin – Przewodniczący Związku Leśni-

ków Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej,
2.   Jakub Kus – Sekretarz Zarządu Krajowego Związku 

Zawodowego „Budowlani”,
3.   Witold Malarowski – Wójt Gminy  Izabelin – Prze-

wodniczący Międzygminnego Związku Kampinos,
4.   Prof. Jerzy Solon – Przewodniczący Rady Naukowej 

KPN,
5.   Pani Barbara Chodurska  – Główny Specjalista De-

partamentu  Prawno-Legislacyjnego  i  Dialogu  Part-
nerstwa  Społecznego Ministerstwa  Pracy  i  Polityki 
Społecznej i Pani Izabella Roguska – Specjalista,

6.   Zbigniew Kuszlewicz – Przewodniczący Krajowego 
Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środo-
wiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”,

7.   Anna Gwiazda – Radca Prawny Pracodawców.
Otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Pracy i Po-

lityki Społecznej, iż Minister nie mógł przybyć z uwagi 

Przewodniczący Mieczysław Ciesielski przedstawia sprawozdanie
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na  przewodniczenie  w  tym  dniu  posiedzeniu  Komisji 
Trójstronnej.  Z  Ministerstwa  Środowiska  nie  przybył 
nikt i nie podano przyczyn absencji zaproszonych. 

Pracownicy  parków  narodowych  otrzymają  akt 
prawny,  po  jego  zarejestrowaniu,  dający  stabilizację 
i  gwarancję wielu praw pracowniczych.  Jesteśmy usa-
tysfakcjonowani z tego faktu. 

Strony podziękowały sobie nawzajem za wykonaną 
pracę. 

Podkreślono  zarazem  sposób  podpisania  Układu, 
jego oprawę, miłą atmosferę oraz całość organizacji uro-
czystości przez Prezesa ZP PPN, Pana Jerzego Misiaka. 

Piotr Kozłowski
 Przewodniczący ZLP PN

Od  prawej: Dyrektorzy  Paweł  Skawiński,  Jerzy Misiak,  Janusz 
Kochanowski, Przewodniczący ZZ Solidarność PN Stanisław Skupień, 
Wiceprzewodniczący ZLP PN Jan Słomiany, Przewodniczący ZLP 
PN Piotr Kozłowski, Dyr. Adam Kaczmarek, Przewodniczący ZZ 
Budowlani PN Mariusz Szlaski, Przewodniczący ZZ Solidarność-80 
PN Artur Szymański   fot. M. Kamińska KPN

Złożenie podpisów przez strony na wynegocjowanym projekcie PUZP 
dla pracowników parków narodowych   fot. M. Kamińska KPN

Strona Związku Pracodawców Polskich Parków Narodowych, z lewej 
Prezes Jerzy Misiak   fot. M. Kamińska KPN

Zaproszeni Goście, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystość 
podpisania PUZP, od lewej dwie panie z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej  z Departamentu Dialogu  i  Partnerstwa Społecznego, 
od spraw Lasów Państwowych Pani Barbara Chodurska  i parków 
narodowych Pani  Izabela Roguska, Jakub Kus Sekretarz Zarządu 
Krajowego ZZ Budowlani, Bronisław Sasin Przewodniczący ZLP 
w RP, Dyr.  Paweł Skawiński, Radca  prawny Pracodawców Pani 
Anna Gwiazda   fot. M. Kamińska KPN

Strona Związkowa – upoważnieni do negocjacji i podpisania PUZP 
  fot. M. Kamińska KPN
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LISTY, KOMENTARZE
JAK TO JEST BYć 

„ZWIĄZKOWCEM”?

Głośno i cicho, dobrze i źle, ze zrozumieniem, a na-
wet  z wrogością mówi się pośród leśników o związkach 
zawodowych. Temat związkowy zwykle pojawia się ra-
zem z problemami i tzw. „ciężkimi czasami” dla leśników 
i LP. Choć gdy „kroi się” podwyżka stawki wyjściowej, 
awanse lub nagrody, to także temperatura leśnych dysku-
sji rośnie. W internecie, telefonicznie i „na żywo”. Nawet 
w przepastne bory i puszcze położone z dala od światło-
wodów,  sieci  komórkowych  i  dobroczynnego  internetu 
docierają  wieści  o  negocjacjach  związkowców  z  DG. 
Nasza praca ma swoją specyfikę, to oczywiste. Jesteśmy 
rozproszeni po całej Polsce, pracujemy na różnych pozio-
mach  organizacyjnych  LP,  wykonujemy  rozmaite  obo-
wiązki,  prezentujemy  różne  poglądy.  Inaczej  postrzega 
las podleśniczy w terenie, a inaczej pracownik generalnej, 
czy regionalnej dyrekcji. Ale wszyscy „jedziemy na jed-
nym wózku” z logo LP, wszyscy podlegamy tym samym 
przepisom, które regulują sprawy pracownicze i organi-
zacyjne, tak podleśniczego z głębokiego boru, jak i pra-
cownika dyrekcji z wielkiego miasta. I tu jest ten problem. 
Trudno o kompromis  i  jedno zdanie. Oprócz związków 
zawodowych nie mamy żadnej możliwości wypowiedzi, 
przedstawienia swoich poglądów, pomysłów i ocen. Za-
kładając naturalnie, że  jest możliwość dialogu… Każdy 
związek  zawodowy  jest  dobrowolną  organizacją  spo-
łeczną działającą w obronie interesów pracowników i na 
rzecz poprawy ich warunków ekonomicznych oraz spo-
łecznych. Jednym słowem to taki twór, który dba o inte-
resy pracowników. Tak też  jest w LP, gdzie  istnieje kil-
ka związków zawodowych, z czego najliczniejszy, nasz 
Związek Leśników Polskich, zrzesza ponad 10 000 osób. 
Związki zawodowe w lasach są dość liczne jak na polskie 
warunki,  gdyż w  naszym  kraju  zaledwie  15%  pracow-
ników należy  do  związków. Ale  czy  dobrze  i  aktywnie 
działają?  Wszystko zależy od ludzi, którzy wybierają i są 
wybierani! Tych samych, którzy wciąż krytykują i narze-
kają,  a  rzadko  podpowiadają  rozwiązania  czy  angażują 
się w życie związku. Jestem członkiem ZLP od osiemna-
stu lat, wiceprzewodniczącym regionu i członkiem Rady 
Krajowej. Uważam, że bywam raczej aktywnym człowie-
kiem i czynnie uczestniczę w życiu ZLP.  Muszę jednak 
ze smutkiem zauważyć, że pomimo coraz większej liczby 
bardzo ważnych dla leśników postulatów, wciąż pozosta-
ją one niezrealizowane, a wiele ważnych pytań pozosta-
je bez odpowiedzi. Bo związek zawodowy ma  tyle  siły 
i  autorytetu,  ile włożą w niego  pracownicy,  których  on 
reprezentuje.  W jedności siła! A jak pracownicy nie mają 

zaufania do swojego związku, a związkowcy nie są auto-
rytetami, to jakim partnerem jest związek dla pracodaw-
cy?

Jako „związkowiec” nie mam swojego biura czy  bez-
płatnego telefonu, dodatkowego limitu kilometrów na do-
jazdy czy innych przywilejów. Nie zauważyłem żadnych 
ulg czy „bonusów”, z  racji mojej działalności w związ-
kach. Raczej wręcz przeciwnie. Bo bycie „związkowcem” 
zobowiązuje do bycia dobrym pracownikiem. Wystawia 
na „świecznik”, gdzie łatwo się poparzyć lub pobrudzić 
woskiem. Warto wiedzieć, że nikt z członków Rady Kra-
jowej,  oprócz  przewodniczącego  nie  pracuje  na  etacie 
związkowym. Są  tam podleśniczowie,  leśniczowie, pra-
cownicy biur nadleśnictw i dyrekcji. Jestem takim samym 
zapracowanym leśniczym  w LP jak pozostałych  ponad 
5000 innych. Mam duże leśnictwo i wiele obowiązków, 
ale  działalność  związkowa  daje  mi  wielką  satysfakcję. 
Nie żałuję poświęcanego jej czasu. Aby przygotować opi-
nię czy zabierać głos w dyskusji trzeba mieć wiedzę. Nie-
zbędna jest wiedza ogólna  o sytuacji kraju, regionu i też 
ta  szczegółowa, w  konkretnej  sprawie. Wymaga  to  po-
święcenia uwagi i czasu, najczęściej wolnego, bo wszy-
scy mamy dużo obowiązków. Konieczny jest stały kon-
takt z  innymi  leśnikami, z  różnych stanowisk  i  różnych 
szczebli naszej, ogromnej przecież firmy. To jest podsta-
wa działalności związkowej. Dlatego w związkach muszą 
być aktywni ludzie z różnych stanowisk i z różnych po-
ziomów organizacyjnych. Musi tam być podleśniczy i re-
ferent, pracownik RDLP, DG, PN i nadleśnictwa. I każdy 
musi umieć mówić o problemach swojej grupy zawodo-
wej, ale musi je doskonale znać oraz widzieć, także na tle 
innych. Bo ZZ  reprezentują wszystkich  leśników,  także 
tych niezrzeszonych w związkach, i nie tylko leśniczych 
czy pożarników,  jak  to często  słychać, ale  rzeczywiście 
wszystkich pracowników LP. Wszystkich interesujących 
się losami leśników i przyszłością LP zachęcam do dys-
kusji „z twarzą” i do działalności związkowej, obojętnie 
pod  jakim  szyldem czy hasłem. Nowe pomysły  i  nowe 
spojrzenia, rzeczowe argumenty i rozwiązania są bardzo 
potrzebne, pod warunkiem, że są realne. Bo leśne związki 
reprezentują wszystkich leśników, ale znamy powiedzenie 
„tylko obecni mają rację”. Najłatwiej stać z boku z miną 
krytykanta  i  tylko  biernie  uczestniczyć w  biegu  spraw, 
które  nas  dotyczą.  Trzeba  zainteresować  działalnością 
związkową wszystkich pracowników, także tych młodych 
i wspierać tych aktywnych, którzy potrafią i jeszcze im się 
chce… Bo skoro nie wierzymy w skuteczność i sami nie 
budujemy autorytetu związków, które nas reprezentują, to 
musimy zadowolić się tym, że związkowcy tylko organi-
zują rajdy, przypominają o kupnie zup i wody mineralnej 
oraz kwiatka czy rajstop na Dzień Kobiet.

JAROSŁAW SZAŁATA
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