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NASZE SPRAWY
Posiedzenie Rady Krajowej
ZLP w RP
W dniach 14-15 grudnia 2012 r. w Jedlni k. Radomia odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związku
Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Rada
obradowała nad sprawami płacowymi, mieszkaniowymi
oraz nad sprawami organizacyjnymi Związku i wypracowaniem wytycznych do budżetu na 2013 r. W naradzie
uczestniczyli również członkowie Prezydium Regionu
Radomskiego ZLP w RP.
Gośćmi zjazdu byli: dyrektor generalny LP Adam
Wasiak i dyrektor RDLP Radom Tomasz Sot.
Dyrektor Generalny LP przedstawił krótką informację o bieżącej sytuacji finansowej oraz o planach na
2013 r., w tym w zakresie płac.
Sprawą mającą wielkie znaczenie dla leśników jest
polityka mieszkaniowa LP, w związku z tym skierowano
pytania do dyrektora generalnego LP o przedstawienie
kierunków działania w tym zakresie oraz o przedstawienie realizacji planu sprzedaży mieszkań w 2012 r.
Dyrektor Generalny LP przedstawił wyniki sprzedaży mieszkań w 2012 r. wyrażając zadowolenie z przyspieszenia działań w tym zakresie. Natomiast w kwestii polityki mieszkaniowej zasugerował wystąpienie do
Ministerstwa Środowiska o zmiany zapisów w ustawie
o lasach w celu rozszerzenia osób uprawnionych do
wykupu mieszkania służbowego. W aktualnym stanie
prawnym niewiele można zmienić.
W dyskusji nad polityką mieszkaniową na najbliższe
lata akcentowano konieczność uzgadniania ze związka-

mi nowych wykazów mieszkań z podziałem na niezbędne i zbędne. Związek Leśników Polskich w RP złożył
wniosek o uzgadnianie nowych wykazów ze związkami
również na poziomie regionalnym.
Oddzielnym tematem dyskusji z dyrektorem generalnym było stanowisko w sprawie podatku od nieruchomości będących w zarządzie Lasów Państwowych. Zdaniem dyrektora generalnego ten problem będzie wkrótce
wyjaśniony i DGLP zajmie stosowne stanowisko.
Podczas posiedzenia Rady Regionu ZLP w RP przewodniczący Bronisław Sasin przekazał informacje o negocjacjach z dyrektorem generalnym LP i protokole
dodatkowym nr 20 do PUZP, podpisanym 12.12.2012 r.

Od lewej Krzysztof Górski – wiceprzewodniczący, Tomasz Sot
– dyrektor RDLP w Radomiu, Adam Wasiak – dyrektor generalny
LP, Bronisław Sasin – przewodniczący ZLP w RP, Halina Stachowska
– wiceprzewodnicząca, Jerzy Miliszewski – wiceprzewodniczący.

Omówione zostały również sprawy organizacyjno-finansowe Związku. Podjęte zostały uchwały w sprawie obiegu dokumentów i w sprawach informacyjno-porządkowych.
Głównym punktem obrad było uzgodnienie założeń
do budżetu na 2013 r. oraz ustalenie polityki informacyjnej Związku. Rozpatrzono również skargi jakie napłynęły do Związku i podjęto stosowne działania w celu
obrony praw pracowniczych członków ZLP w RP.
O przygotowaniach do organizacji Turnieju Szachowego w 2013 r. poinformował przewodniczący Okręgu
Zielonogórskiego ZLP w RP Mariusz Rosik – zawody
odbędą się w Łagowie na przełomie lutego/marca 2013 r.

członków i ilość zakładowych organizacji związku. W tej
chwili Związek Leśników Polskich w RP jest najliczniejszym związkiem działającym w Lasach Państwowych.
W uznaniu zasług Kolega Jerzy Przybylski został
odznaczony złotą odznaką związkową „Zasłużony dla
Leśników Polskich” oraz otrzymał upominki, kwiaty
i dyplom „Honorowego Przewodniczącego Związku”.

Odznaczenie Złotą odznaką związkową Kol. Jerzego Przybylskiego

Członkowie Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej

W czasie narady odbyło się uroczyste podziękowanie
Koledze Jerzemu Przybylskiemu za 20-letnią działalność
w Związku Leśników Polskich w RP. Kolega Jerzy Przybylski był członkiem Komitetu Założycielskiego Związku – kontynuatora Związku Leśników Polskich powstałego w 1918 roku. W Związku Leśników Polskich w RP
działał od początku jego istnienia w obecnym kształcie.
We wrześniu 1992 r. na Zjeździe Założycielskim został
wybrany wiceprzewodniczącym ZLP w RP a następnie
w listopadzie 1993 r. został wybrany przewodniczącym
Związku Leśników Polskich w RP. Funkcję przewodniczącego pełnił przez cztery kadencje. Kolega Jerzy Przybylski cieszył się wielkim autorytetem, uznaniem i zdecydowanym poparciem 10-tysięcznej rzeszy członków
związku. W swojej długoletniej pracy społecznej dał się
poznać jako działacz dbający o interesy pracowników
Lasów Państwowych, jednocześnie mający na uwadze
dobro Lasów Państwowych. Działał społecznie i z wielką rozwagą, dla dobra polskich lasów współpracował
z wieloma stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami
i partiami politycznymi. Godnie reprezentował Związek
Leśników Polskich i wiele dobrego zrobił dla pozytywnego wizerunku polskiego leśnika w naszym społeczeństwie. W czasie pełnienia przez niego funkcji przewodniczącego nastąpił prężny rozwój ZLP w RP, wzrosła liczba
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Jerzy Przybylski składa podziękowanie za odznakę oraz wieloletnią
współpracę

Dyplom Przewodniczącego Honorowego

Wieczorem 14.12.2012 r. odbyło się spotkanie opłatkowe, na którym Przewodniczący Bronisław Sasin złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Po oficjalnej
części spotkania wszyscy przełamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczno-noworoczne życzenia.

UCHWAŁY i WNIOSKI ZJAZDU ZLP
Wystąpienie ZLP do Ministra
Warszawa 02.12.2012 r.
Pan
Marcin Korolec
Minister Środowiska
Uprzejmie informujemy, że w dniach 23–24 listopada 2012 r. odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Związku Leśników Polskich w RP, na którym podjęte
zostały uchwały i wnioski zobowiązujące Radę Krajową
Związku Leśników Polskich w RP do działań w celu doprowadzenia do ich realizacji.
Poniżej przedstawiamy wnioski, które są w kompetencji Pana Ministra, z prośbą o ustosunkowanie się
i w miarę możliwości ich zrealizowanie, a mianowicie:
1. Podjęcie wszystkich możliwych działań zmierzających do kompleksowego rozwiązania problemu mieszkaniowego w Lasach 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 rodzinom po zmarłym pracowniku LP.
Do czasu sprzedaży doprowadzić do ustalenia realnego
dodatku mieszkaniowego obejmującego budynki mieszkalne i gospodarcze w pełni rekompensującego utracony
przywilej korzystania z mieszkań bezpłatnych i osad.
2. Kontynuację działań w sprawie zmian w zasadach
zatrudniania pracowników LP – zatrudnienie na umowę
o pracę zamiast powołania.
3. Doprowadzenie do pełnego pokrycia kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych
poprzez wprowadzenie dodatku do wypłacanych ryczałtów za jazdę terenową lub dodatku transportowego,
zwiększenie limitu z tytułu zastępstwa od 1 dnia.
4. Doprowadzenie do opracowania i wprowadzenia
korzystnych zasad wynagradzania.
5. Doprowadzenie do zwiększenia dotacji z budżetu
Państwa dla Parków Narodowych rekompensujących
brak podwyżek za ostatnie 4 lata, zmierzających do wyrównania dysproporcji płacowych pomiędzy pracownikami Parków Narodowych, a Lasów Państwowych.

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.
7. Doprowadzenie do wycofania zapisów na dokumentach spedycyjnych drewna obarczających odpowiedzialnością pracowników LP za ewentualne przeładunki.
8. Doprowadzenie do możliwości sanatoryjnego leczenia boreliozy w Krynicy Zdroju w sanatorium Leśnik-Drzewiarz, z jednoczesnym podjęciem działań
zmierzających do ujednolicenia metodyki badań zgodnych z Polską Normą, jednoznacznego określenia następstw choroby zawodowej i prawidłowego określenia
ryzyka zawodowego oraz ponoszenia przez pracodawcę
kosztów dojazdów i leczenia.
9. Doprowadzenie do stworzenia systemu pomocy
dla pracowników LP zaspokajających potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie (budowa domu, zakup
mieszkania).
10. Doprowadzenie do ustanowienia zapisów prawnych umożliwiających wykup nieruchomości (gruntów, budynków gospodarczych) pozostałych po sprzedaży mieszkań oraz gruntów zbędnych dla gospodarki
leśnej.
W uzupełnieniu do wniosku zawartego w pkt. 6 dotyczącym rozszerzenia uprawnień do umundurowania
dla pracowników poza Służbą Leśną wnioskodawcy
wnosili o rozszerzenie uprawnień (w ograniczonym zakresie) do umundurowania dla pracowników poza Służbą Leśną ze skutkami finansowymi rocznie ok. 354 zł
lub 40 pkt.
Przewodniczący
Bronisław Sasin

Odpowiedź Ministra Środowiska
Warszawa, dnia 22.01.2013 r.
Pan
Bronisław Sasin
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w RP
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa
Szanowny Panie Przewodniczący,
W odpowiedzi na Pańskie wystąpienie z dnia 2 grudnia 2012 r. przesyłające wnioski z V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Związku Leśników Polskich w RP
przesyłam poniższe informacje.
Ad. l. Aktualne przepisy ustawy o lasach umożliwiają wykup nieprzydatnych Lasom Państwowym miesz3

kań przez pracowników i byłych pracowników LP oraz
rodziny po zmarłym pracowniku LP. Niemniej jednak
Minister Środowiska wystąpi do Dyrektora Generalnego
LP z wnioskiem o usprawnienie i przyspieszenie procesu zbywania przez Lasy Państwowe nieprzydatnych
lokali mieszkalnych.
Ad. 2. W aktualnie przygotowywanej nowelizacji
ustawy o lasach przewiduje się zastąpienie zatrudniania pracowników PGL LP na podstawie powołania na
zatrudnianie na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to
stanowisk: leśniczego, inżyniera nadzoru, głównego
księgowego, zastępcy nadleśniczego, nadleśniczego,
kierowników jednostek organizacyjnych o zasięgu regionalnym, zastępców dyrektora regionalnej dyrekcji
LP, kierowników jednostek organizacyjnych LP o zasięgu krajowym oraz Głównego Inspektora Straży Leśnej.
Ad. 3. Określenie odpłatności z tytułu użytkowania
samochodów prywatnych do celów służbowych leży
w gestii Dyrektora Generalnego LP. Minister Środowiska wystąpi do Dyrektora Generalnego LP z prośbą
o ewentualne dokonanie zmian w tym zakresie.
Ad. 4. Zmiany w zasadach wynagradzania pracowników LP będące w kompetencji Ministra Środowiska
mogą polegać na nowelizacji rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania
w Służbie Leśnej. Prace nad nowelizacją ww. rozporządzenia mogą się rozpocząć po przedyskutowaniu i ustaleniu z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych
jego treści.
Ad. 5. W związku z trudną sytuacją finansów publicznych, w ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie
niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) określono, że we wskazanych
jednostkach sektora finansów publicznych, wielkość
wynagrodzeń w 2013 r. nie może przekroczyć wielkości
wynagrodzeń zaplanowanych w ustawie budżetowej na
2012 r. Ograniczenie to dotyczy także parków narodowych będących państwowymi osobami prawnymi należącymi do sektora finansów publicznych. Uwzględniając powyższe nie wydaje się możliwe zwiększenie dotacji dla parków narodowych w 2013 r. Jednak w sytuacji
poprawy stanu finansów publicznych, Minister Środowiska podejmie starania o zwiększenie dotacji celowej
dla parków narodowych.
Ad. 6. Minister Środowiska w najbliższym czasie
nie planuje dokonywać zmian w rozporządzeniu z dnia
23 marca 2007 r. w sprawie wzoru mundurów leśnika
i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. Jakiekolwiek zmiany w umundurowaniu w LP podwyższające jego funkcjonalność i jakość użytkową winny być
dokonane w ramach obowiązującego rozporządzenia,
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a zastosowanie np. nowych tkanin nie pociąga za sobą
konieczności przeprowadzenia w nim zmian.
Ad. 7. Obecnie to przewoźnik drewna, podpisując
stosowne oświadczenie na kwicie wywozowym, bierze
na siebie odpowiedzialność za ewentualne przeciążenie
pojazdu wywozowego, jeżeli nie przedstawi dokumentacji o ładowności tego pojazdu. W przypadku jakiejkolwiek interpretacji przepisów prawa, która będzie
obarczać odpowiedzialnością pracowników Lasów Państwowych za ewentualne przeładowania pojazdów wywozowych, należy rozważyć dokonanie odpowiednich
zmian w umowach sprzedaży drewna lub kwitach wywozowych.
Ad. 8. Minister Środowiska zdaje sobie sprawę, jak
bardzo potrzebna i wskazana jest możliwość leczenia następstw boreliozy u pracowników Lasów Państwowych.
Jednak doprowadzenie do możliwości sanatoryjnego leczenia boreliozy w Krynicy Zdroju oraz określenia metodyki badań i charakterystyki boreliozy, jako choroby
zawodowej nie leży w kompetencji Ministra Środowiska,
lecz ministra właściwego do spraw zdrowia. Minister
Środowiska chętnie poprze starania Związku‚ Leśników
Polskich w RP w tym zakresie u Ministra Zdrowia.
Ad. 9. Ustawa o lasach nie przewiduje specjalnego
mechanizmu pomocy dla pracowników Lasów Państwowych zaspokajających potrzeby mieszkaniowe
we własnym zakresie. Przyjęcie takiego rozwiązania
byłoby nadaniem nowych przywilejów dla określonej
grupy zawodowej, co jest niezgodne z ogólnie przyjętymi kierunkami w gospodarce wolnorynkowej. Istniejące rozwiązania prawne w tym zakresie wydają się
być wystarczające.
Ad. 10. Wprowadzenie takich zapisów w ustawie
o lasach wydaje się niecelowe. Minister Środowiska stoi
na stanowisku, że każdorazowo 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
o wykorzystanie nieruchomości przyległych, na których
usytuowane są np. ujęcia wody, szamba, budynki gospodarcze itp. W obowiązujących przepisach brak jest
ograniczeń wielkości działki sprzedawanej wraz z nieruchomością. Każdy przypadek sprzedaży należy traktować indywidualnie tak, by nie dokonywać zbędnych
podziałów nieruchomości.
Z poważaniem
Z up. Ministra
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski

Wizyty terenowe
Przewodniczącego ZLP w RP
Na zaproszenie Przewodniczącego ZLP w RP Okręgu Szczecineckiego Krzysztofa Górskiego, przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin uczestniczył w dn.
17.01.2013 r. w spotkaniu z całą załogą Nadleśnictwa
Manowo, z Nadleśniczym Adamem Dropem na czele.

Zespół trębaczy z Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie

Fot. Szczepan Hołub

Otwarcie spotkania przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Manowo
Adama Dropa – obok po lewej Bronisław Sasin, po prawej Krzysztof
Górski 
Fot. Bogumiła Górska

Uczestnicy spotkania zadawali pytania dotyczące
głównie polityki mieszkaniowej, opodatkowania nieruchomości zajmowanych przez leśniczych, ekwiwalentu
za opuszczenie mieszkań funkcyjnych, kilometrówki itp.
Przewodniczący poinformował zebranych jakie ma
pomysły i plany, jak chce je realizować.
Spotkanie z przewodniczącymi trwało ok 1,5 godziny, po czym kontynuowane było spotkanie załogi
z kierownictwem nadleśnictwa. Przewodniczący udali
się natomiast do Warcina na obrady Rady Okręgu Szczecineckiego ZLP w RP.
Obrady Rady Okręgu odbyły się w Zespole Szkół
Leśnych w Warcinie.
Na powitanie zagrał zespół trębaczy z ZSL Warcino, a
Dyrektor ZSL Piotr Mańka powitał wszystkich uczestników
narady. Następnie Nadleśniczy Nadleśnictwa Warcino Sławomir Piątkowski przedstawił prezentację o nadleśnictwie.
Podczas obrad oprócz spraw organizacyjnych poruszono tematy nurtujące członków Rady Okręgu Szczecineckiego, głównie sprawy mieszkaniowe. W trakcie
trwania dyskusji przybył dyrektor RDLP Szczecinek
Sławomir Cichoń oraz zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej Sylwester Major. Dyrektor RDLP omówił wyniki za 2012 rok i zadania na rok bieżący.

Od lewej: dyr. ZSL Warcino P. Mańka, K. Górski nadleśniczy
Nadleśnictwa Warcino, S. Piątkowski, B. Sasin

Stół prezydialny – od lewej: z-ca dyr. ds. gospodarki leśnej Sylwester
Major, dyrektor RDLP Szczecinek Sławomir Cichoń, przewodniczący
Okręgu Szczecineckiego Krzysztof Górski oraz przewodniczący ZLP
w RP Bronisław Sasin. 
Fot. Szczepan Hołub
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SPORT i REKREACJA

Członkowie Rady Okręgu Szczecineckiego ZLP w RP

Fot. Szczepan Hołub

MIĘDZYNARODOWE XXI SZACHOWE
MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW

W dyskusji poruszano m.in. problem tworzenia wykazów mieszkań zbędnych i niezbędnych, a także m.in.
problemy z weryfikacją ładowności pojazdów wywożących drewno z lasu, wzajemnych zastępstw podczas
urlopów i dłuższej absencji chorobowej.
Obrady Rady Okręgu Szczecineckiego zakończyły
się wspólnym obiadem.
Następnego dnia, tj. 18.01.2013 r. przewodniczący
ZLP w RP, na zaproszenie Regionu Gdańskiego ZLP
w RP Dariusza Kowalewskiego, przebywał w RDLP
Gdańsk. Na początku wizyty spotkał się z dyrektorem
RDLP Gdańsk Zbigniewem Kaczmarczykiem, z którym uzgodniono wstępnie organizację przyszłorocznego
Rajdu Leśników. Omówione zostały również powody
odwołania ze stanowiska leśniczego w Nadleśnictwie
Kaliska.
Następnie odbyło się posiedzenie Rady Regionu,
z udziałem dyrektora RDLP Gdańsk podczas, którego
poruszono tematy podobne jak na Radzie Okręgu Szczecineckiego.
Dyrektor RDLP omówił wyniki za 2012 rok i zadania
na rok bieżący.
W dyskusji poruszano dodatkowo m.in. problem
tworzenia wykazów mieszkań zbędnych i niezbędnych,
a także zasady przyznawania nagród.
Przewodniczący Bronisław Sasin odpowiedział na
pytania skierowane do niego oraz poinformował zebranych jakie ma pomysły i jak chce je realizować.
Rada Regionu Gdańskiego zobowiązała przewodniczącego regionu i członków Prezydium do bardziej
skutecznego działania w celu pozyskania nowych członków, a przede wszystkim zaistnienia w 8 nadleśnictwach, gdzie nie ma organizacji zakładowych ZLP w RP.

o Puchar Przewodniczącego
Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej
Łagów, 27 lutego – 2 marca 2013 roku
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1. Termin i miejsce:
• 27 lutego – 2 marca 2013 roku,
•	Ośrodek Wypoczynkowy „Leśnik” w Łagowie,
ul. Chrobrego 10, tel. 68 3412509,
		 dojazd: http://www.lesnik.ta.pl
2. Organizatorzy:
•	RDLP Zielona Góra – http://www.zielonagora.lasy.
gov.pl
•	Nadleśnictwo Bytnica – http://www.bytnica.zielonagora.lasy.gov.pl
•	Związek Leśników Polskich w RP – http://www.
zwiazek.lesnikow.polskich.pl
3. Kontakt:
•	Kierownik turnieju – Piotr Niemiec (Nadleśniczy
Nadleśnictwa Bytnica), tel. 0 600 900 815, piotr.
niemiec@zielonagora.lasy.gov.pl
•	Sprawy organizacyjne: Mariusz Kudlak: tel. 0 604
941 344 lub 68 3915682, mariusz.kudlak@zielonagora.lasy.gov.pl
•	Zgłoszenia: Hanna Krych, tel. 22 8234059,
zlpwrp@zwiazek.lesnikow.polskich.pl
4. Uczestnicy:
•	Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są pracownicy PGL Lasy Państwowe, Parków Narodowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Biura
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, pracownicy
naukowi i studenci wydziałów leśnych wyższych

uczelni, nauczyciele i uczniowie szkół leśnych,
pracownicy firm wspomagających i trwale kooperujących z jednostkami PGL LP posiadający wykształcenie leśne, emeryci i renciści LP, inne osoby dopuszczone w trybie nadzwyczajnym przez
organizatora, którzy dokonają zgłoszenia i opłaty
w sposób przewidziany w pkt. 5.
•	Turniej Szachów Błyskawicznych ma charakter
otwarty.
5. Zapisy do XXI Mistrzostw Polski Leśników poprzez ZLP w RP:
•	do 15 lutego 2013 roku,
•	zgłoszenia pisemnie pocztą, faksem bądź pocztą
elektroniczną,
•	adres: Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
nr 3, 02-362 Warszawa, tel. i fax 22 8234059,
e-mail: zlpwrp@zwiazek.lesnikow.polskich.pl
•	opłata 500 zł, w przypadku przyjazdu w dniu
28 lutego 2013 roku – 410 zł,
•	nr konta bankowego: 29 1160 2202 0000 0000
2685 7157,
•	ilość miejsc do 60 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
6. System rozgrywek – regulamin:
•	Wszyscy zawodnicy grają w jednej grupie.
•	Mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem
szwajcarskim na dystansie 11 rund.
•	Tempo gry 30 minut gry na partię dla zawodnika.
•	Przeprowadzona zostanie klasyfikacja drużynowa.
Drużyna składa się z 2 lub 3 zawodników. Składy
drużyn przyjmowane są w trakcie odprawy technicznej. W końcowej klasyfikacji drużyny liczy się punktacja 2 zawodników z największą liczbą punktów.
•	W przypadku równej ilości punktów obowiązuje
następująca punktacja pomocnicza:
		 – średni Bucholz,
		 – Bucholz,
		 – progres,
		 – większa liczba zwycięstw,
		 – wynik bezpośredni,
		 – losowanie.
•	W klasyfikacji drużynowej w przypadku równej
ilości punktów decyduje wyższe miejsce zawodnika w klasyfikacji indywidualnej.
•	Odprawa techniczna 28 lutego 2013 roku o godzinie 8:45.
•	W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. W sprawach nieuregulowanych
w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy
Kodeksu Szachowego PZSzach. W sprawach spornych decyzję podejmuje sędzia główny.

•	Zawody zabezpiecza pod względem obsługi sędziowskiej zespół sędziowski w składzie: Arkadiusz Wiśniewski – sędzia główny (sędzia klasy
centralnej) oraz Grzegorz Zabawski – sędzia rundowy (sędzia okręgowy), „Chess Panda” e-mail:
arycja@poczta.onet.pl,
•	W przypadku rażąco niewłaściwego zachowania
na sali gier sędziemu głównemu przysługuje prawo
stosowania wszystkich środków dyscyplinujących.
•	Na sali gier obowiązuje zakaz palenia, spożywania
napojów i posiłków oraz korzystania z telefonów
komórkowych.
•	Regeneracja sił i gry towarzyskie odbędą się w sali
klubowej.
•	Osoby pracujące w LP i będące w służbie leśnej
zobowiązane są podczas uroczystego otwarcia i zakończenia mistrzostw do wystąpienia w mundurach.
7. Strona internetowa Międzynarodowych XXI
Szachowych Mistrzostw Polski Leśników:
•	http://www.zielonagora.lasy.gov.pl/web/bytnica
/21mpl – oficjalna strona zawodów
8. Program Mistrzostw:
27 lutego (środa)
•	od godz. 15:00 przyjazd zawodników
•	godz. 18:00-22:00 kolacja
28 lutego (czwartek)
•	godz. 7:45-8:30 – śniadanie
•	godz. 8:45-9:00 – odprawa techniczna
•	godz. 9:00-9:15 – oficjalne otwarcie Mistrzostw
Polski Leśników
•	godz. 9:30-10:30 – I runda
•	godz. 10:45-11:45 – II runda
•	godz. 12:00-13:00 – III runda
•	godz. 13:15-14:15 – obiad
•	godz. 14:30-15:30 – IV runda
•	godz. 15:45-16:45 – V runda
•	godz. 17:00-18:00 – VI runda
•	godz. 18:30-19:30 – kolacja
•	godz. 20.00 – Otwarty Turniej Szachów Błyskawicznych o Puchar Dyrektora RDLP Zielona
Góra.
1 marca (piątek)
•	godz. 8:00-8:45 – śniadanie
•	godz. 9:00-10:00 – VII runda
•	godz. 10:15-11:15 – VIII runda
•	godz. 11:30-12:30 – IX runda
•	godz. 12:45-13:45 – obiad
•	godz. 14:00-18:00 – wycieczka: zwiedzanie zespołu klasztornego opactwa cysterskiego w Paradyżu
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oraz bunkrów Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień,
przejazd przy pomniku Chrystusa Króla w Świebodzinie
•	godz. 19:00-1:00 – uroczysta kolacja
2 marca (sobota)
•	godz. 8:15-9:00 – śniadanie
•	godz. 9:15-10:15 – X runda
•	godz. 10:30-11:30 – XI runda
•	godz. 12:30-13:15 – uroczysta ceremonia zakończenia Mistrzostw Polski Leśników
•	godz. 13:30-14:15 – obiad
•	godz. 14:15 – wyjazd uczestników.
Organizatorzy

XXV OGÓLNOPOLSKI
RAJD LEŚNIKÓW 2013
Jubileuszowy XXV Rajd Leśników organizują ZLP
w RP, Rada Okręgowa we Wrocławiu i RDLP we Wrocławiu, uczestników zapraszamy od 8 do 10 sierpnia
z możliwością przedłużenia pobytu do 11 sierpnia 2013
roku – za dodatkową opłatą. Proponujemy uczestnikom
wiele atrakcji w tym niespodzianki. Pierwszą zapewne jest tylko jedna baza ulokowana na terenie Wyższej
Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Ze
względów logistycznych założymy miasteczko namiotowe dla około tysiąca osób, ponad 960 miejsc noclegowych będzie w koszarach i akademikach szkoły, stąd
wynika ograniczona liczba uczestników mianowicie
dwa tysiące. Trasy rajdu powiodą przez Wrocław i Dolny Śląsk po jednym dniu. Pokażemy najcenniejsze zabytki i największe atrakcje turystyczne miasta i regionu.
Zapraszamy do wspólnej zabawy przez dwa wieczory
i w dzień zakończenia. Grupy rajdowe będą pod opieką leśników i przewodników PTTK. Chcemy pokazać
przede wszystkim walory turystyczne, a w zdecydowanie mniejszym stopniu nasze osiągnięcia zawodowe. Odwiedzimy Stawy Milickie, spłyniemy kajakami
w dół rzek nizinnych i podgórskich, dotrzemy do najwyższych szczytów sudeckich, zajrzymy do tajemniczych Borów Dolnośląskich, a spragnionych widoków
zabytków architektury zaprowadzimy do Kotliny Jeleniogórskiej pełnej przepięknych pałaców. Przeprowadzimy tradycyjne konkursy rajdowe, zaproponujemy
nowe między innymi dla sygnalistów myśliwskich, wabiarzy, może fotografików. Zapraszamy weteranów Rajdu i w związku z tym prosimy wszystkich sympatyków
imprezy o poszukanie tych ludzi w swoim środowisku
i powiadomieniu o rajdzie, charakter bazy pozwala na
spotkanie pionierów. Obiekty szkoły oficerskiej znajdują się przy ulicy Piotra Czajkowskiego we Wrocławiu,
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będzie to pierwsza baza rajdowa w dużym mieście, ma
to swoje zalety i wady. Tych pierwszych jest zdecydowanie więcej. Ktoś powiedział, że nieobecni nie mają
racji, dlatego zapraszamy wszystkich sympatyków Rajdu na ziemię dolnośląską aby się przekonać jak jest z tą
„racją”.
Proszę Państwa notatka ta jest zapowiedzią, którą publikujemy aby ułatwić zainteresowanym podjęcie decyzji o uczestniczeniu w rajdzie. Szczegóły zwyczajowo
podane będą w regulaminie rajdu.
Zapraszam w imieniu organizatorów!
Zbigniew Czeryba

RADY OKRĘGOWE/
REGIONALNE ZLP
Poznań
W dniach 3 i 4 stycznia 2013 roku w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie odbył się V Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy Wielkopolskiego Związku Leśników Polskich w Poznaniu.
W Zjeździe wzięło udział 68 Delegatów Wielkopolskiego Związku Leśników Polskich, którzy reprezentowali Zakładowe Organizacje Związkowe Regionu Poznańskiego.
V Zjazd oddał cześć pamięci wszystkim leśnikom,
którzy odeszli z naszych szeregów, w grudniu 2012
roku. Odszedł od nas kolega Eugeniusz Gawlik, Przewodniczący ZOZ Nadleśnictwa Syców, dziękujemy Ci
za pracę na rzecz związku i ludzi, dedykujemy Ci wiersz
Księdza J. Twardowskiego „O Lasach”.
Poszedłem w lasy ogromne szukać buków czerwieni,
jeżyn dojrzałych, dzięciołów małych, rogów jelenich,
jagód prawdziwych, wilg piskląt żywych, mrowiska,
i w oczy sarny brązowej panny, popatrzeć z bliska,
szyszek strąconych, tajemnic sowich, zająca
i strach mnie porwał na myśl o Bogu – bez końca.
Sprawozdanie z kadencji Zarządu WZLP złożyła
przed Delegatami Zjazdu Prezes Halina Stachowska.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył jej Przewodniczący Jerzy Smok.
Zjazd po wysłuchaniu sprawozdań za okres kadencji
oraz dyskusji nad nimi udzielił absolutorium Zarządowi
WZLP.
Na Zjeździe dokonano wyboru władz związku.
Prezesem na okres kadencji 2013–2017 została wybrana Halina Stachowska, Przewodniczącym Komisji

Rewizyjnej został wybrany Jerzy Smok, członkami tej
komisji zostali: Alicja Czapczyk, Leszek Grzybowski,
Edmund Strasburger i Krzysztof Matysiak.
W skład Zarządu WZLP zostali wybrani:
Wojciech Rusek – Wiceprezes, Andrzej Piesyk – Wiceprezes, Henryk Bober – Sekretarz i Michał Matłoka
– Skarbnik.
Na Zjeździe zostały podjęte następujące wnioski:
1. Wniosek o powołanie komisji statutowej, która
przygotuje zmianę statutu WZLP.
2. Wniosek o negocjowanie PUZP w treści § 17a dodać stanowisko: inżynier nadzoru.
Ponadzakladowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników LP
§17a
„Pracownikom zatrudnionym w Służbie Leśnej na
stanowiskach: inspektora Lasów Państwowych, inspektora straży leśnej, nadleśniczego, zastępcy nadleśniczego, leśniczego, podleśniczego i strażnika leśnego oraz
pracownikom zakładów Lasów Państwowych, wykonu-

jącym również zadania służbowe w terenie, przysługuje
torba leśna z tkaniny poliestrowej, na okres używalności
wynoszący 36 miesięcy”
3. Wniosek o zwiększenie liczby stażystów – absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych w nadleśnictwach oraz biurze RDLP od 2013 roku w liczbie do
5 osób na jednostkę.
4. Wniosek o przyśpieszenie pełnego wdrożenia Zarządzenia nr 67 Dyrektor Generalnego z dnia 01.X.2012
w sprawie dokumentacji funkcjonującej w kancelarii
leśnictwa oraz miejsca i formy jej przechowywania do
końca III kwartału 2013.
5. Wniosek o zwiększenie zatrudnienia osób po
ukończonym stażu w LP w nadleśnictwach, tymczasowo
na stanowiskach pomocniczych.
6. Wniosek o rekompensatę za opuszczenie mieszkania funkcyjnego przy przejściu na rentę lub emeryturę nadleśniczego i leśniczego w wysokości 5000 zł za
każdy rok użytkowania mieszkania. Z regulacji tej wyłączyć osoby, które skorzystały z przywileju wykupu
mieszkania zgodnie z art. 40 ustawy o lasach.

Delegaci i goście Zjazdu
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7. Wniosek: Należy w najbliższym czasie uregulować kompleksowo gospodarkę mieszkaniową w LP
uwzględniając interesy wszystkich pracowników.
8. Wniosek o wyjaśnienie w jakich strukturach organizacyjnych (DGLP, RDLP, Nadleśnictwa) wystąpił
wzrost zatrudnienia po optymalizacji.
9. Wniosek o przeprowadzanie audytu przez niezależne firmy, potwierdzając celowość i opłacalność zmian
strukturalno-organizacyjnych przez Dyrekcję LP.
10.Wniosek o opracowanie znormalizowania czasowego zakresu czynności wykonywanych w ramach obowiązujących przepisów na stanowisku leśniczego.
Zjazd zaszczycili swoją obecnością Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Piotr
Grygier, Przewodniczący Związku Leśników Polskich
w RP Bronisław Sasin oraz Wicestarosta Kępiński Ryszard Dachowski, kolega z naszego szeregu.
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Poznaniu przedstawił sytuację finansowo-ekonomiczną oraz wynik z działalności regionu za miniony okres,
określił go, jako dobry rok dla lasów, gospodarki leśnej
i ludzi.
Kolega Przewodniczący Bronisław Sasin przedstawił
plan pracy na najbliższy okres działalności dot. sprzedaży mieszkań, rekompensat za opuszczenie mieszkania
funkcyjnego, zmian, w PUZP dot. wysokości nagród
jubileuszowych, okularów dla leśniczych, deputatów
opałowych, zmiany w sposobie zatrudnienia z powołania za zatrudnienie, uruchomienie sanatoryjne leczenia
boreliozy, rozszerzenia uprawnień umundurowania dla
pracowników poza SL, programy emerytalne i wiele innych tematów dotyczących spraw związanych; pracownik i związek zawodowy.
Kolega Ryszard Dachowski serdecznie podziękował
za zaproszenie, jednocześnie podkreślając pracę leśników w kołach samorządowych, ich wartość i znaczenie
w podejmowaniu decyzji środowiskowych.
Miłym akcentem Zjazdu było wręczenie odznaczeń
związkowych:
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Złotą Odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”
otrzymali:
1. Ewa Powąska-Chojnacka,
2. Maria Sprutta,
3. Krzysztof Dojczak,
4. Alicja Czapczyk,
5. Kazimierz Kaźmierski,
6. Jerzy Turek,
7. Danuta Laskowska,
8. Mirosław Macherski.
Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”
otrzymali:
1. Michał Piętka,
2. Stefania Michocka,
3. Zbigniew Kusza,
4. Ewa Błażejewska,
5. Danuta Nowicka,
6. Henryk Gostyński,
7. Krzysztof Mysiński,
8. Zbigniew Szarecki,
9. Wojciech Rusek,
10.Witold Ochabski.
Brązową Odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”
otrzymali:
1. Maria Kmieciak,
2. Bogdan Stróżyk,
3. Leszek Winnicki,
4. Henryk Nowak.
Odznaczenia wręczył Przewodniczący Związku
Leśników Polskich w RP Bronisław Sasin w asyście
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Poznaniu Piotra Grygiera i Haliny Stachowskiej.
Darz bór
Halina Stachowska

Wydawca: Związek Leśników Polskich w RP, 02-362 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, tel. (0-22) 823-40-59
e-mail: zlpwrp@zwiazek.lesnikow.polskich.pl
Przygotowanie do druku i druk: ARW A. Grzegorczyk, 05-082 Stare Babice, ul. gen. Kutrzeby 15, tel. (0-22) 733-11-99
e-mail: studio-graf@grzeg.com.pl; www.grzeg.com.pl
Skład: Bożena Szydlik; redaktor techniczny: Elżbieta Czarnacka

