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Początek roku 2018 to czas wielu zmian
Wbrew temu co sadzą o nas, leśnikach, ludzie niezbyt
znający naszą profesję, wciąż towarzyszy nam pośpiech.
Jest on spowodowany ogromnym rozmiarem różnorodnych obowiązków. Stąd choć wydaje się, że tak niedawno zajmowaliśmy się choinkami, intensywnymi cięciami
zimowymi i nawet jeśli z braku czasu nie wyglądaliśmy
wielkanocnego Zająca, to teraz pracujemy już przy odnowieniach. Nic dziwnego, bo przecież niepostrzeżenie
powitał nas wiosenny kwiecień.
Pierwszy kwartał 2018 roku minął błyskawicznie
i był to czas obfitujący w ważne wydarzenia. Minione
trzy miesiące to dla nas okres bardzo pracowity na wielu
polach oraz czas wielu zmian w Lasach Państwowych.
Wchodzimy właśnie w czas dużej wymiany pokoleniowej kadr, bo wielu leśników staje się „stypendystami
ZUS” i przechodzi w stan emerytalny. Ich miejsca pracy
zajmują inni. Oprócz tego dokonują się zmiany kadrowe
podyktowane innymi przyczynami, a za nimi postępują
zmiany w sposobie zarządzania leśnym bogactwem naszego kraju. Przypomnijmy sobie, co działo się wokół
nas od początku 2018 roku.
W dniu 9 stycznia stanowisko Ministra Środowiska objął Pan Henryk Kowalczyk. To doświadczony
polityk, który dotychczas zajmował stanowisko ministra
bez teki w rządzie Mateusza Morawieckiego.
W środę 10 stycznia odbyła się narada dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów

zakładów o zasięgu krajowym, a także naczelników DGLP
i przewodniczących central związkowych. Podczas narady
pożegnano prof. Jana Szyszko, który przekazał tekę ministra środowiska H. Kowalczykowi. W imieniu członków
ZLP w RP podczas styczniowej narady podziękowałem za
współpracę Panu Ministrowi Janowi Szyszko i przekazałem list gratulacyjny oraz drobny upominek.
22 lutego 2018 r. Minister Kowalczyk wręczył nominację swojej zastępczyni Małgorzacie Joannie Golińskiej, którą Premier Mateusz Morawiecki powołał na
stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Jest leśniczką od początku kariery zawodowej związaną z Nadleśnictwem Szczecinek (RDLP Szczecinek).
Pani Minister, która od 2015 roku jest posłem na Sejm
RP. Pracowała m.in. w sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Była naszym miłym gościem w dniu 16 marca podczas obrad
Zjazdu Krajowego ZLP w RP.
Henryk Kowalczyk w dniu 19 stycznia 2018 roku
dokonał zmiany na stanowisku Dyrektora Generalnego LP i powołał Andrzeja Koniecznego, który zastąpił Konrada Tomaszewskiego, pełniącego tę funkcję od
17 listopada 2015 r.
Dyrektor Generalny LP Andrzej Konieczny powołał
2 lutego Bogusława Piątka na stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej. Bogusław
Piątek jest absolwentem leśnictwa na Wydziale Leśnym

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. To doświadczony leśnik, wieloletni leśniczy, który swoją karierę zawodową od początku związał z Lasami Państwowymi.
Ostatnio, od 11 lat pełnił funkcję nadleśniczego w Nadleśnictwie Łochów (RDLP w Warszawie). Przekazał
to stanowisko Jerzemu Derlickiemu, naszemu koledze
z Rady Krajowej ZLP w RP, który obecnie jest nadleśniczym w Łochowie.
Dyrektor A. Konieczny dokonał reorganizacji w DG
LP oraz kilku istotnych zmian na stanowiskach dyrektorów RDLP.
25 stycznia dyrektorem Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Gdańsku został Bartłomiej
Obajtek.
Zastąpił na tym stanowisku Adama Kwiatkowskiego,
który sprawował tę funkcję od 2015 roku.
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 30
stycznia br. powołał Mariusza Orzechowskiego na
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Zastąpił on na tym stanowisku Piotra Czyżyka, który objął stanowisko zastępcy Dyrektora
RDLP Olsztyn ds. Rozwoju.
Również w dniu 30 stycznia br. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny powołał na
stanowisko Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Zielonej Górze Wojciecha Grochalę,
który zastąpił dotychczasowego wieloletniego Dyrektora RDLP Leszka Banacha.
Wojciech Grochala to wieloletni leśniczy w RDLP
Szczecin, ostatnio „leśniczował” w Nadleśnictwie
Strzelce Krajeńskie. Leśnictwem Złotawa kieruje teraz
jego żona, Elżbieta Lewandowska-Grochala. Wojciech
Grochala zanim objął stanowisko dyrektora zielonogórskiej RDLP był także szefem Nadleśnictwa Głusko,
a zatem, oprócz wszelkich wysokich kwalifikacji ma też
ogromne doświadczenie terenowe.
Po ważnych zmianach organizacyjnych i personalnych pewnie przyjdzie czas na ocenę efektów, które
one przyniosły lub przyniosą. Leśnicy w terenie wciąż
czekają na racjonalizację swoich zakresów obowiązków, często rozbudowanych o sprawy mające niewiele
wspólnego z lasem. Liczą na zmniejszenie biurokracji
i zbędnej szczegółowości swoich działań. Od lat oczekują na kompleksowe rozwiązanie problemu leśnych
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mieszkań, podatków i czynszów z nimi związanych, bo
bez tego z pewnością pomyślnie nie wystartuje program
„Polskie Domy Drewniane”. Przynajmniej nie dla leśników, którzy mieszkają w użyczonych mieszkaniach…
Ludzie lasów czekają też cierpliwie na uczciwe zasady
zwrotu kosztów za używanie prywatnych samochodów
do celów służbowych. Równie cierpliwie czekają na dobrą informację z Dyrekcji Generalnej po zakończonym
pierwszym kwartale tego roku…
Pomimo tylu zmian leśnicy w kwietniu niezmiennie nadzorują odnowienia w wielu miejscach leśnictwa
naraz, palikują domieszki i ogrodzenia, rozliczają sadzonki, wystawiają kwity wywozowe. Tak jest w całej
Polsce, choć są miejsca szczególne. Pracownicy nadleśnictw czterech dyrekcji dotkniętych klęską huraganu
pracują od dawna w wyjątkowo ekstremalnych warunkach. Niszczą własne zdrowie fizyczne i psychiczne,
niszczą własne samochody i pracują ponad siły dla lasu,
dla ludzi… Dlaczego jednak o tym nie donoszą przedstawiciele mediów, którzy tak chętnie szukają wszelkich
sensacji? Straty oszacowano na około miliard złotych,
ale czy można oszacować budzący przerażenie widok
zrujnowanej pracy pokoleń leśników? Dlaczego tak
chętnie przekazuje się informacje o Puszczy Białowieskiej, a milczy wobec tragedii ludzi, którzy mieszkali
całe życie w pięknym lesie, a teraz na cmentarzu?
Początek tego roku to także nieustanne, dalsze próby
zdeprecjonowania pozytywnego wizerunku polskiego
leśnika. Wciąż znajdują się tacy, którym solą w oku jest
to, że leśnicy to zwyczajni, porządni ludzie. Nie w nos
jest nasza dobra marka, autorytet w lokalnej społeczności i zaufanie dla naszej pracy, która polega na zarządzaniu ojczystą przyrodą i normalnej współpracy z ludźmi.
Bo dziś jest moda na inność i sensacje, a nie na normalność. Róbmy jednak nadal swoje pomimo zmian, wielu
przeciwności losu, braku zrozumienia, manipulacjom bo
przecież leśnikiem się jest, a nie tylko bywa. Szczególnie należy o tym pamiętać w roku 100-lecia Niepodległej i równie zacnego jubileuszu 100-lecia działalności
Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.
Darz Bór!
Jarosław Szałata

KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY
ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W dniach 16–17 marca b.r. w Sękocinie Starym odbył się Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Związku
Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Na najważniejszym w tym roku posiedzeniu
delegaci dyskutowali o zagadnieniach istotnych dla pracowników Lasów Państwowych, spotkali
się z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
przegłosowali wiele uchwał i wniosków. Frekwencja wynosiła 75 % – obecnych było 118 delegatów
na 157 uprawnionych.

Przewodniczący ZLP w RP otwiera Krajowy Zjazd Sprawozdawczy
w obecności zaproszonych gości. Od lewej: Małgorzata Golińska,
Jarosław Szałata, Bogusław Piątek, Paulina Bień

Sala obrad.

Zjazd w roku jubileuszu 100 – lecia Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej uroczyście
otworzył Przewodniczący ZLP w RP – Jarosław Szałata
w obecności ważnych gości – Wiceminister Środowiska, Sekretarz Stanu – Małgorzaty Joanny Golińskiej,
Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej – Bogusława Piątka oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi DG LP Pauliny Bień.
Wybrano Przewodniczących Zjazdu, którymi zostali
wiceprzewodniczący ZLP w RP Krzysztof Górski ( Region Szczecinek) oraz Paweł Kania (Region Środkowopolski w Łodzi).
Zadaniem Komisji Skrutacyjn-Mandatowej jest
stwierdzenie prawomocności obrad oraz liczenie głosów
podczas podejmowania decyzji przez Zjazd. Do jej składu delegaci powołali: Marka Łacha (Region Górnośląski
w Katowicach), Krzysztofa Szimikowskiego (ZLP w RP
przy RDLP w Szczecinku) oraz Henryka Wojnowskiego
(Region Zachodni w Szczecinie).
Powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:
Zbigniew Nahajowski (Region Dolnośląski we Wrocławiu), Piotr Cebula (Okręg Lubelski), Maciej Gerber
(Region Zachodni w Szczecinie), Radosław Jaśkiewicz
(Region Pomorski w Toruniu), Wojciech Kubica (Region Górnośląski w Katowicach), Zbigniew Szostak
(Region Radomski).

Przebieg obrad protokołowały – Elżbieta Kosierkiewicz (ZLP w RP przy RDLP w Szczecinku), Olga
Oleksiak (Region Górnośląski w Katowicach), Janina
Pięciak (Region Zachodni w Szczecinie).
W asyście znamienitych gości uhonorowano Bronisława Sasina tytułem Honorowego Przewodniczącego, który został mu nadany w marcu 2017 roku uchwałą
Zjazdu Krajowego. Przewodniczący Jarosław Szałata
podziękował mu serdecznie za pełną zaangażowania
pracę na rzecz Związku i wszystkich leśników, którą
wykazał się przez wiele lat swojej aktywnej działalności, szczególnie na stanowisku Przewodniczącego ZLP
w RP. Sprawował tę funkcję w latach 2012-2017, wcześniej będąc członkiem Prezydium i Wiceprzewodniczącym Związku. Przekazał mu okolicznościowy upominek
i okolicznościowy ryngraf. Oficjalnie pożegnano wieloletnich odchodzących ze stanowisk członków Rady Krajowej – Halinę Mularczyk – Figiel (Region Wielkopolski), Januarego Szajdę (Region Pomorski w Toruniu),
Romualda Dregera (Region Pilski), Jana Płuciennika
(Region Środkowopolski w Łodzi) oraz Jerzego Smoka
(Region Wielkopolski). Po wyborach w Regionie Środkowopolskim nadal jego wieloletnim Przewodniczącym
i członkiem Prezydium RK jest Paweł Kania. Powitano
nowych członków Prezydium RK – Janusza Rudę (Przewodniczącego Regionu Wielkopolskiego), Krzysztofa
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Członkowie Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.

Protokolantki.

Członkowie Komisji Uchwał i Wniosków.
Głos zabiera Wiceminister Środowiska Małgorzata Golińska.

Honorowy Przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin.

Jasienieckiego (Przewodniczącego Regionu Pomorskiego w Toruniu) oraz członków Rady Krajowej: Macieja
Irchę (Region Środkowopolski w Łodzi), Jacka Jasińskiego (Region Pomorski w Toruniu), Michała Matłokę (Region Wielkopolski) i Mirosława Pierko (Region
Pilski).
Następnie rozpoczęły się przemówienia gości. Pierwsza zabrała głos Pani Minister Małgorzata Golińska.
Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP
Jarosław Szałata przekazał jej swoje obawy o dalsze
funkcjonowanie Lasów Państwowych w obecnej formie
organizacyjnej oraz o utrzymanie dalszego samofinansowania się LP na podstawie przychodów ze sprzedaży
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drewna. Artykułował je już miesiąc wcześniej, podczas
spotkania z Ministrem Henrykiem Kowalczykiem. Pani
Minister Golińska zapewniała, że nie ma obecnie pomysłów na jakiekolwiek zmiany organizacyjne, nie widzi
też realnych zagrożeń dla formuły funkcjonowania LP
oraz zmiany zasad ich samofinansowania. Jako kolejny
przemawiał Wicedyrektor Lasów Państwowych Bogusław Piątek, który jednoznacznie zaprzeczył krążącym
od jakiegoś czasu plotkom o planach zmian, polegających na obniżeniu wartości punktu do naliczania płac,
obniżeniu nagród, limitu punktów mundurowych, czy
innych istotnych dla leśników świadczeń.
Po pożegnaniu gości Przewodniczący Jarosław Szałata przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Krajowej Związku za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 15
marca 2018 roku. Przy punkcie dotyczącym działalności
naszych Spółek głos zabrali: Grzegorz Cekus (Region
Górnośląski w Katowicach) przedstawiając sytuację Sanatorium Uzdrowiskowego Leśnik – Drzewiarz w Krynicy Zdroju oraz Dariusz Kowalewski (Region Gdański) przedstawiając sytuację Ośrodka Wypoczynkowego
Jantar.
Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Piotr
Chrzęszczyk odczytał protokół z kontroli działalności
Związku Leśników Polskich w RP przeprowadzonej
przez Komisję w dniach 14 – 15 lutego 2018 roku. Kra-

Odchodzący oraz nowi członkowie Prezydium oraz członkowie Rady Krajowej. Od lewej Maciej Ircha, Michał Matłoka, Jerzy Smok, Halina
Mularczyk – Figiel, Janusz Ruda, January Szajda, Jan Płuciennik, Krzysztof Jasieniecki, Jacek Jasiński, Mirosław Pierko.

Odznaczeni Złotym Znakiem Związku wraz z Honorowymi Przewodniczącymi oraz obecnym Przewodniczącym ZLP w RP.

jowa Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność RK i wnioskowała o udzielenie absolutorium.
Zjazd delegatów udzielił absolutorium Radzie Krajowej ZLP w RP.
Krajowy Zjazd Sprawozdawczy jest nadzwyczajną
okazją do uhonorowania naszych zasłużonych członków
odznaczeniami związkowymi.
Złotym Znakiem Związku wyróżnieni zostali – Ryszard Kucharski i Henryk Wojnowski z Regionu Za-

chodniego w Szczecinie oraz Zbigniew Ulatowski z Regionu Olsztyńskiego.
Złotą Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich” wyróżnieni zostali – Genowefa Gibert z Regionu
Zachodniego w Szczecinie i Paweł Bukowski z Regionu
Gdańskiego.
Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich” wyróżnieni zostali – Edyta Nazarczuk i Kazimierz Mendak z Regionu Zachodniego w Szczecinie
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Odznaczeni Złotą i Srebrną Odznaką „Zasłużeni dla Leśników Polskich” wraz z Honorowymi Przewodniczącymi oraz obecnym Przewodniczącym ZLP w RP.

Odznaczeni Brązową Odznaką „Zasłużeni dla Leśników Polskich”
wraz z Honorowymi Przewodniczącymi oraz obecnym Przewodniczącym ZLP w RP.

Glos zabiera Piotr Młynarczyk – Naczelnik Wydziału Infrastruktury.

oraz Mirosław Caban z Regionu Gdańskiego i Stefan
Podsiadłowski z Regionu Olsztyńskiego.
Brązową Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich” wyróżnieni zostali – Kinga Sulej i Rafał Ptaszkiewicz z Regionu Olsztyńskiego.
Na zakończenie pierwszego dnia Zjazdu z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przybył Naczelnik
Wydziału Infrastruktury Piotr Młynarczyk. Przekazał on informacje dotyczące między innymi budowy
i remontów dróg leśnych, zasad gospodarki mieszkaniowej w Lasach Państwowych oraz czynszów. Naczelnik
przedstawił również aktualne założenia projektu Polskie
Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą.

W drugim dniu zjazdu dyskutowano nad sprawami
statutowymi i projektami uchwał oraz wniosków. Ostatecznie Zjazd Krajowy podjął 5 uchwał oraz przyjął 32
wnioski.
Na zakończenie drugiego dnia zjazdu goście z firmy Mentor S.A. – Jacek Zbróg – kierownik sprzedaży
i Maciej Barcik – dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych Mentor S.A. opowiedzieli o zmianach w pakietach medycznych Medicover oraz odpowiadali na pytanie delegatów w sprawach ubezpieczeń zdrowotnych,
majątkowych i odpowiedzialności cywilnej.
Lena Kacperczyk
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Sprawozdanie
Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP
za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 15 marca 2018 r.
/skrót/
Jest nas 11 268 członków w 391 organizacjach.

Władze Związku od marca 2017 r.
•
•
•
•
•

Jarosław Szałata – przewodniczący
Marek Cholewa – wiceprzewodniczący
Krzysztof Górski – wiceprzewodniczący
Paweł Kania – wiceprzewodniczący
Urban Kolman – wiceprzewodniczący

Organizacja Związku

Prezydium Rady Krajowej – przewodniczący i 4
wiceprzewodniczących oraz 13 członków (przewodniczących regionów).
Godność Honorowych Przewodniczących ZLP
w RP nadano właściwymi uchwałami Zjazdów Krajowych Kolegom – Jerzemu Przybylskiemu oraz Bronisławowi Sasinowi.
Rada Krajowa – to w/w członkowie Prezydium RK
oraz przewodniczący organizacji IBL, BULiGL, DGLP,
Zespołu Szkół Leśnych w Lesku oraz po 1 przedstawicielu z poszczególnych Regionów/Okręgów.
Krajowa Komisja Rewizyjna:
• Piotr Chrzęszczyk – przewodniczący
• Małgorzata Burdzińska – członek
• Elżbieta Kosierkiewicz – członek
• Janina Sobczak – członek
• Krystyna Sowa – członek
Komisja Statutowa:
• Marek Cholewa – przewodniczący
• Mirosław Choroś – członek
• Marcin Kowalski – członek
• Zbigniew Nahajowski – członek
• Mariusz Rosik – członek
• Jarosław Szałata – członek
• Ireneusz Żelazny – członek

Działania i informacje

Rada Krajowa odbyła w okresie sprawozdawczym
5 posiedzeń zajmując się statutową działalnością oraz
realizując uchwały Zjazdu Krajowego. Trzykrotnie spotykali się Przewodniczący i Wiceprzewodniczący ZLP
w RP, każdorazowo w spotkaniach uczestniczył Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej ZLP. Oprócz
tego jesteśmy w nieustannym kontakcie z wykorzystaniem naszej strony www.zlpwrp.pl, poczty elektronicznej, telefonów i spotkań.
Członkowie Rady Krajowej byli na bieżąco informowani o wszystkich ważnych sprawach, wydarzeniach

i problemach, których wciąż nie brakuje, następnie przekazując te informacje do regionów i organizacji zakładowych.

Główne tematy, którymi zajmowała się
Rada Krajowa

1. Gospodarka mieszkaniowa w LP, podatki, czynsze
i projekt Polskie Domy Drewniane oraz KZN.
2. Nadmierne obciążenie pracą i zmiana struktury zatrudnienia zmierzająca do zwiększenia etatów w terenie.
3. Stawka za kilometr jazdy prywatnymi samochodami
używanymi do celów służbowych.
4. Zmiany w prawie łowieckim.
5. Warunki pracy i płacy naszych członków pracujących
na różnych stanowiskach pracy.
6. Sprawy majątkowe związku, w tym istotne zmiany
organizacyjne w Ośrodku Wypoczynkowym Jantar.

Działania dla leśników

1. Polskie Domy Drewniane – mieszkaj zgodnie z naturą – liczne kontakty z kierownikiem projektu Andrzejem Schleserem m. in. na posiedzeniu RK w grudniu
2017, spotkania robocze – 31.05.2017 r. – uczestniczył Paweł Kania, 20-21.07.2017 r. oraz 25.01.2018
r. – uczestniczył Jarosław Szałata.
2. Wdrożenie nowego wzorca mundurów – spotkanie
w dniach 19-20.06. 2017 r. – uczestniczył Paweł Kania oraz w dniach 10-11.10. 2017 r. – uczestniczyli
Paweł Kania i Jarosław Szałata. Prace nad Kodeksem
Mundurowym. Spotkanie z DG LP nt. Ceremoniału
Leśnego.
3. Spotkania z przedstawicielami Firmy Mentor odnośnie OC i ubezpieczenia odpowiedzialności
materialnej oraz ochrony prawnej dla leśników,
ubezpieczenia kapitałowego – bezpieczeństwa finansowego w razie kryzysowych wydarzeń. Szczegóły podczas wystąpienia przedstawicieli Mentor
na Zjeździe.
4. Włączenie przedstawiciela ZLP w RP – Wiceprzewodniczącego ZLP w RP Kolegi Krzysztofa Górskiego do składu zespołu opracowującego standardy FSC.
5. Włączenie przedstawiciela ZLP w RP – Przewodniczącego Regionu Gdańskiego Kolegi Dariusza Kowalewskiego do zespołu ekspertów ds. dróg, powołanego Zarządzeniem DG nr 22/2017.
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6. Podjęto działania zmierzające do uporządkowania
i ujednolicenia zapisów w PUZP. Występowaliśmy
z wnioskami o uporządkowanie spraw związanych
z różnymi stanowiskami pracy i siatką płac.
7. Wielokrotnie występowaliśmy z wnioskami i pytaniami do DG LP w tych sprawach, choć nie zawsze
uzyskiwaliśmy odpowiedzi.
8. Spotkanie z Ministrem Środowiska 14.02.2018 – podjęte tematy:
• Utrzymanie struktury organizacyjnej i samofinansowania się LP.
• Mieszkania w LP.
• Używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych.
• Opodatkowanie gruntów pod liniami energetycznymi.
• Zmiany w łowiectwie i relacje leśnicy-myśliwi.
• Mundury leśne, etos zawodu leśnika i pozytywny
wizerunek leśników.
• Sprawy Parków Narodowych – płace i problemy.
• Konsultacje aktów prawnych dotyczących leśnictwa.
• Zjazd Krajowy ZLP w RP – 16 - 17.03.2018 r. i Jubileusz 100-lecia Związku 5.10.2018 r.
• Bieżąca współpraca i spotkania.
9. Spotkania negocjacyjne z Dyrektorem Generalnym
Lasów Państwowych.

Udział w konferencjach, uroczystościach,
spotkaniach

W okresie sprawozdawczym miało miejsce kilkadziesiąt ważnych wydarzeń w całym kraju, m.in.:
• Narady dyrektorów i kierownictwa LP.
• Zespoły robocze, konsultacje.
• Kolegium LP – brali udział przewodniczący ZLP
w RP Jarosław Szałata oraz Honorowy Przewodniczący Bronisław Sasin.
• Spotkania z naczelnikami z DG, dyrektorami regionalnymi i nadleśniczymi.

Problemy i interwencje

Do biura wpłynęło 12 próśb o interwencje i kilka
skarg. Dodatkowo przewodniczący odbył wiele rozmów
telefonicznych o charakterze porad. Związek zapoznawał się dokładnie z każdą sprawą, interweniował u dyrektorów regionalnych jak i u nadleśniczych. Sprawy
te dotyczyły warunków zatrudnienia i płac, okresów
zatrudnienia i nagród jubileuszowych, strat w mieniu,
mobbingu oraz często spraw mieszkaniowych.
Związek udziela również porad prawnych poprzez
kancelarię IURICO, która opracowuje od lat opinie
prawne w sprawach dotyczących naszych członków.
Przewodniczący ZLP w RP zlecił przygotowanie blisko
stu opinii prawnych i odpowiedzi na zapytania członków związku.
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Biuro Związku

Obsadę biura stanowią 3 osoby:
1. Kierownik biura Pani Katarzyna Gozdek-Pawłowska,
która od 15.05.2017 r. przebywała na długotrwałym
zwolnieniu lekarskim, a obecnie przebywa na urlopie
macierzyńskim i rodzicielskim do 04.01.2019 roku.
2. Referent ds. administracyjnych Pani Lena Kacperczyk – zatrudniona na zastępstwo za Panią Katarzynę
Gozdek-Pawłowską od 02.11.2017 r.
3. Samodzielna księgowa Pani Beata Czerniak – wybrana w drodze konkursu na miejsce Pani Doroty Olszewskiej, która pracowała w okresie 01.08.2016 do
30.04.2017 r. Pani Beata Czerniak została zatrudniona
od dnia 21.03.2017 r. Od 01.10.2017 r. pełni ona również obowiązki kierownika biura.
Biuro w obecnym składzie osobowym funkcjonuje
bardzo dobrze, a Panie znakomicie wypełniają rozliczne
obowiązki.

Wykonanie Budżetu Związku za 2017 r.
Budżet roku 2017 wykonano następująco:
przychody 100,26%,
koszty 93,33%.

Budżet roku 2018

Budżet na rok 2018 zaplanowano z założeniem straty
w związku z kosztami obchodów jubileuszu 100-lecia. Został przyjęty przez Radę Krajową, a plan i wykonanie są na
bieżąco monitorowane przez Krajową Komisję Rewizyjną.

Zapomogi i pomoc dla naszych członków

Jako bezzwrotną pomoc z tytułu długotrwałej choroby oraz na wsparcie leczenia naszych członków do dnia
28.02.2018 roku uchwałami Rady Krajowej przekazaliśmy łącznie kwotę 34.000,00 zł.

Dofinansowania

1. 11.07.2017 r. – Wsparcie XXIV Mistrzostw Europy
leśników w Biegu na Orientację.
2. 12.07.2017 r. – Wsparcie uczestnictwa w Mistrzostwach Świata Służb Mundurowych.
3. 03.11.2017 r. – Wsparcie finansowe organizacji Mistrzostw Polski Szkół Leśnych w Szachach.
4. 04.01.2018 r. – Wsparcie finansowe organizacji X Konkursu Umiejętności Leśnych (ZSL Ruciane – Nida).

Współpraca ze szkołami leśnymi

Dbajmy o leśnej młodzieży chowanie
Region Pilski ZLP i jego Przewodniczący Włodzimierz Wojtczak zainicjował bardzo pożyteczne działanie i zaproponował, aby w klasach czwartych szkół
leśnych przeprowadzić prezentację nt. „Organizacja,
funkcjonowanie i znaczenie związków zawodowych
w jednostkach organizacyjnych PGL Lasy Państwowe
na przykładzie Związku Leśników Polskich w RP”.

Majątek związku – spółki

Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik – Drzewiarz”
Sp. z o.o. w Krynicy Zdroju – prowadzi ją doskonale
zarząd w składzie:
• Paweł Macur – prezes zarządu od 1 lipca 2015 roku
• Grzegorz Cekus – ZLP w RP
• Krystyna Zientara – ZZ Meblarzy w RP
W spółce „Sanatorium Uzdrowiskowe Leśnik Drzewiarz” Związek Leśników Polskich posiada 74% udziałów, a Związek Meblarzy 26% udziałów.

Ośrodek Wczasowy „Jantar” Sp. z o.o.
Spółka, będąca własnością ZLP w RP działa od
1 stycznia 2016 r. Związek Leśników Polskich w RP posiada 37% udziałów w wartości majątku Ośrodka.
Współwłaściciele majątku (ZZ Meblarzy – 22%
i Fundacja Ochrony Ziemi i Środowiska – 37%).
Powołano nowy zarząd spółki w składzie:
• Krzysztof Szturo – prezes
• Małgorzata Szturo oraz Gabriela Skibowska – członkowie zarządu
Powołano też nową Radę Nadzorczą w składzie: Dariusz Kowalewski, Mirosław Choroś, Marcin Kowalski
i Krzysztof Jasieniecki.

Działalność wydawnicza i informacyjna

Rada Krajowa ZLP w RP wydaje biuletyn informacyjny „Leśnik”. W okresie sprawozdawczym wydano
3 numery. Średni nakład jednego numeru to 1083 szt.
„Leśnik” zamieszczany jest również na stronie internetowej ZLP w RP.
Od 16 kwietnia 2013 roku funkcjonuje strona internetowa Związku – www.zlpwrp.pl. Do tej pory zanotowaliśmy
ponad 676 tysięcy jej odsłon (146 tys. odsłon w ciągu ostatniego roku). Zainteresowanie stroną wciąż rośnie. Moderatorami strony są Jarosław Szałata i Lena Kacperczyk.

Sport, Kultura, Rekreacja

1. 02-05.08.2017 r. – XXIV Mistrzostwa Europy Leśników w Biegu na Orientację (EFOL 2017) – Birsztany
(Litwa). Organizatorem polskiej drużyny był ZSL im.
Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie pod patronatem honorowym Związku Leśników Polskich w RP.
Wzięło w nich udział 248 uczestników z 14 państw.
Polska reprezentacja liczyła 66 osób. Nasi reprezentanci zdobyli 25 medali.
2. 07-16.08.2017 r. – Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych (World Police & Fire Games – WPFG 2017),
Los Angeles (Kalifornia, USA). Była to 17 edycja
zawodów. Startowało 8000 zawodników z ponad 60
krajów. Nasz reprezentant – Piotr Chrzęszczyk – jedyny, jak do tej pory Polak, który brał udział w tych
zawodach – startował po raz 5 reprezentując Polskę
oraz Związek Leśników Polskich w RP. Wywalczył
2 srebrne i 2 brązowe medale.

3. 22-24.06.2017 r. – XXIX Ogólnopolski Rajd Leśnika „Tropem Niedźwiedzia”. Organizatorem był ZLP
w RP Okręgu Krośnieńskiego przy wsparciu RDLP
w Krośnie oraz Nadleśnictw z tego terenu. W imprezie wzięło udział około 1500 osób. Finał Rajdu odbył
się na terenie hali widowiskowo – sportowej „Arena
Sanok”.
Tegoroczny, Jubileuszowy XXX Rajd Leśników
„Na pokładzie przygody” odbędzie się w dniach 30
sierpnia – 1 września 2018 roku i jest wspólnie organizowany przez Region Środkowopolski oraz RDLP
Łódź.
Organizatorzy rajdów w kolejnych latach: 2019 rok –
Katowice, 2020 rok – Szczecin.
4. Trwają ostatnie przygotowania do XXVI Międzynarodowych Szachowych Mistrzostw Polski Leśników o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą
się w dniach 11 – 14 kwietnia 2018 roku w Ośrodku
Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Leśnik” w Orzechowie Morskim. Mistrzostwa objął patronatem Dyrektor Generalny LP.
Kolejne, XXVII Mistrzostwa Szachowe odbędą się
prawdopodobnie w Jedlni, na terenie RDLP Radom.

Realizacja uchwał i wniosków Zjazdu
Krajowego z marca 2017 roku

Realizacja uchwał i wniosków jest szczegółowo omówiona w dalszej części biuletynu.

Kierunki działania Związku

Działania Związku powinny dotyczyć obszarów wyznaczonych uchwałami i wnioskami Zjazdu Krajowego
oraz:
1. Mieszkaniowych – rozwiązanych w sposób kompleksowy i jednoznaczny w połączeniu z programem Polskie Domy Drewniane.
2. Satysfakcjonujących leśników rozliczeń za jazdy terenowe prywatnym środkiem transportowym oraz za
utrzymanie kancelarii.
3. Obciążenia pracą na poszczególnych stanowiskach
i zlikwidowaniu zbędnych obowiązków i dokumentacji.
4. Dostosowaniem zapisów PUZP do obecnej sytuacji.
Dziękuję za miniony rok współpracy i zachęcam do
wspólnych działań.
Pełna wersja Sprawozdania znajduje się w Biurze
Związku Leśników Polskich. Wszyscy członkowie ZLP
w RP mają prawo wglądu w treść dokumentu.
Za Radę Krajową ZLP w RP
Przewodniczący
Jarosław Szałata
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REALIZACJA WNIOSKÓW
Zjazdu Krajowego z marca 2017 r.
Pismo nr ZLP-01.37.2017 z dnia 24.04.2017 r. do Dyrektora Generalnego Konrada Tomaszewskiego zostało
złożone w dniu 24.04.2017 r. Odpowiedź otrzymana w czerwcu 2017 r. – pismo GK.074.2.25.2017.
Pismo nr ZLP-01.38.2017 z dnia 25.04.2017 r. do Ministra Środowiska Jana Szyszki zostało złożone w dniu
25.04.2017 r. – odpowiedzi nie otrzymano.

UCHWAŁY ZJAZDU
Krajowego z marca 2017 r.
UCHWAŁA nr 1
Zjazd udziela absolutorium Radzie Krajowej za
okres od ostatniego zjazdu 19.03.2016 r. do 30.03.2017 r.
UCHWAŁA nr 2
Zjazd nadaje tytuł Honorowego Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej
Polskiej kol. Bronisławowi Sasinowi.
Wykonanie uchwały odbędzie się na zjeździe w dniu
16.03.2018 r.
UCHWAŁA nr 3
Zjazd Krajowy ZLP w RP wyraża stanowczy
sprzeciw w sprawie nowelizacji ustawy łowieckiej
z proponowanymi w projekcie zapisami obciążającymi leśników obowiązkiem szacowania szkód łowieckich oraz wypłaty odszkodowań z tego tytułu.
Dyrektor Generalny LP – Konrad Tomaszewski pismem GK.074.2.25.2017 z czerwca 2017 roku odpowiedział:
„Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podziela
stanowisko ZLP w RP zawarte w uchwale Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego. DGLP skierował do MŚ trzy
propozycje odnoszące się do szacowania szkód łowieckich. W żadnej z nich nie przewiduje się angażowania leśniczych w proces szacowania szkód łowieckich. Propozycje te są przedmiotem analizy. Na obecnym etapie trudno
określić, jaka koncepcja szacowania szkód i wypłaty odszkodowań będzie efektem finalnym prac legislacyjnych.
Z racji tego, że PGL LP prowadzi na terenach zarządzanych gospodarkę łowiecką rozumianą jako gospodarka leśna (w części LP wyręczane są w tym zakresie
przez koła łowieckie), rozważana jest partycypacja finansowa w kosztach szacowania szkód łowieckich. Zakres tej partycypacji nie będzie miał istotnego znaczenia
dla wyniku finansowego PGL LP.”
UCHWAŁA nr 4
Zjazd upoważnia Radę Krajową do podjęcia działań przeciwko próbie zniesławienia dobrego imienia
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Związku zawartej w uchwale nr 2/2017 Walnego Zebrania Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przy RDLP
Wrocław.
W dniu 26 lipca w obecności Dyrektora Generalnego LP Konrada Tomaszewskiego odbyło się w Dyrekcji
Generalnej LP w Warszawie spotkanie zorganizowane
przez DG LP z inicjatywy przewodniczących KSPL
NSZZ „Solidarność” oraz KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność” na temat cyt. „statusu prawnego nieruchomości
przejętych przez ZLP i ich ewentualnego zwrotu”.
Wcześniej zostały podjęte uchwały przez:
1. W dniach 5-6 grudnia 2016r. przez Walne Zebranie
Delegatów MSPL NSZZ„S” przy RDLP Wrocław, które
obradowało na terenie Nadleśnictwa Lubin.
UCHWAŁA nr 2/2016 Walne Zebranie Delegatów
Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa
NSZZ „Solidarność” przy RDLP Wrocław zobowiązuje
Przewodniczących KSPL NSZZ „S” oraz KSZNOŚiL
NSZZ „S” do podjęcia tematu zwrotu zagarniętego mienia związkowego z pominięciem prawa przez ZLP w RP
(sanatorium w Krynicy, Sopocie, Solcu Kujawskim, itp.).
2. XXII WZD Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, który podjął podczas obrad
w dniach 22 – 24 marca 2017 roku w Ustroniu uchwałę:
Uchwała nr 6/XXII/2017 XXII WZD KSPL NSZZ
„Solidarność” w sprawie mienia związkowego XXII
WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę
KSPL oraz KSZNOŚiL do podjęcia tematu zwrotu zagarniętego mienia związkowego z pominięciem prawa
przez Związek Leśników Polskich w RP (sanatorium
w Krynicy Górskiej, Solcu Kujawskim itp.).
Podczas spotkania w DG, w którym uczestniczył ze
strony naszego Związku przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata oraz wiceprzewodniczący Paweł Kania,
została przedstawiona opinia prawna uzyskana przez
związek Solidarność, według której Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych ma możliwość w imieniu Skarbu
Państwa wystąpić do Ministra Środowiska o uchylenie/ unieważnienie decyzji z 1958 roku. Oto treść opinii
prawnej, która odczytano na spotkaniu:
Sanatorium Leśnik Drzewiarz Krynica Zdrój Kw
N… , wyłączny właściciel: Skarb Państwa w zarządzie

państwowego gospodarstwa leśnego Lasy Pań- stwowe Nadleśnictwo Piwniczna. Zgodnie z treścią wyroku
z dnia 10 marca 2006 roku wydanego przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu (Sygn. akt: I C 1800/04) uznał,
że prawo do władania przedmiotową nieruchomością
– prawo użytkowania, przysługuje Związkowi Leśników
Polskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związkowi Zawodowemu Meblarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo
to wynika z treści decyzji Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 6 listopada 1958 roku. Nieodwołaną
i niezmienioną do dnia dzisiejszego. Z uwagi na fakt oddalenia powództwa właściciela o wydanie rzeczy, ewentualne wygaszenie istniejącego stosunku użytkowania
wydaje się być możliwe jedynie w przypadku uchylenia
lub zmiany w/w decyzji administracyjnej. W obowiązującym obecnie systemie podziału resortów ministerialnych
zarząd sprawami leśnictwa leży w kompetencji Ministerstwa Środowiska. Opracowanie dotyczące uchylenia lub
zmiany decyzji mogą być przedmiotem naszego zlecenia.
W ocenie uczestniczącej w spotkaniu Radcy Prawnego DG LP Pani mecenas H. Ciarki cyt. „nie ma podstaw do wzruszenia tej decyzji”. W woli wyjaśnienia,
decyzja z 1958 roku umożliwiła związkom zawodowym
wybudowanie sanatorium na tym gruncie, co wymagało
ogromnych nakładów. Sanatorium wzniesione w latach
1962-1967 do dziś jest utrzymywane i modernizowane
dzięki staraniom leśników oraz meblarzy. Spotkanie
w dniu 26 lipca 2017 roku dotyczyło tylko sprawy unieważnienia decyzji lokalizacyjnej z 1958 roku dotyczącej
obiektu w Krynicy, do którego trwałe prawo użytkowania ma ZLP w RP oraz Związek Meblarzy, zgodnie
z posiadanymi udziałami. Na tym spotkaniu w żaden
sposób nie potwierdziły się „zarzuty” stawiane w publikowanych powszechnie uchwałach NSZZ „Solidarność”
o niezgodnym z prawem zagarnięciu mienia przez ZLP
w RP. Strona organizująca to spotkanie nie podniosła
wątku Solca Kujawskiego, Inowrocławia itd. Nie było
o czym rozmawiać, bo „zarzuty” są bezprzedmiotowe,
gdyż ZLP w RP nie ma żadnego tytułu prawnego do
obiektów w tych miejscowościach. W zasadzie przedstawiciele ZLP w RP nie mieli przyczynku do tego, aby cokolwiek wyjaśniać, ponieważ wcześniejsze roszczenia
Nadleśnictwa Piwniczna wobec spółki Sanatorium Leśnik – Drzewiarz w Krynicy, po wyczerpaniu całej drogi
prawnej, zostały wyrokami sądów odrzucone. Jednak
w związku z tym, że Zjazd Krajowy ZLP w RP podjął
w marcu 2017 roku uchwałę nr 4 o treści jak powyżej,
należało sprawę wyjaśnić i definitywnie zamknąć, gdyż
sprawy majątkowe jubileuszowej Krynicy są prawnie
jednoznacznie uregulowane. Po lipcowym spotkaniu
w DG temat już nie był poruszany przez żadną ze stron.
W czasie obrad Zjazdu do Komisji Uchwał i Wniosków złożono 35 wniosków (w załączeniu zestawienie
wniosków), w tym po dyskusji i uzgodnieniu skreślono

wniosek nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 35, pozostałe 26 wniosków
poddano głosowaniu. Zostało przegłosowanych i przyjętych 15 wniosków.

WNIOSKI ZJAZDU
Krajowego z marca 2017 r.
WNIOSEK nr 1
Kontynuowania działań zmierzających do kompleksowego rozwiązania problemu mieszkaniowego
w LP.
Dyrektor Generalny LP – Konrad Tomaszewski pismem GK.074.2.25.2017 z czerwca 2017 roku odpowiedział:
„Stosownie do Zarządzenia nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw nowelizacji art. 40a ustawy o lasach, aktów wykonawczych,
a także nowelizacji Zarządzenia nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 czerwca 2014
r. w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych „Wytycznych
w sprawie zasad ustalania wysokości stawki czynszu za
korzystanie z lokali mieszkalnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe” oraz Zarządzenia nr
48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
19 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych do Zaktualizowanych Polityk Mieszkaniowych dla
jednostek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe na lata 2015 – 2030” (zn. EI.160.7.2016.
PM) zespół roboczy przedstawił propozycję nowelizacji
Zarządzenia nr 38/2014. Ponadto ww. zespół pracuje
nad nowelizacją zasad prowadzenia gospodarki mieszkaniowej w dotychczasowym Zarządzeniu nr 48/2015
oraz nad propozycją kompleksowej nowelizacji przepisów dotyczących gospodarki mieszkaniowej w ustawie o lasach oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 1 października 2013 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami
mieszkalnymi w budowie, oraz kryteriów kwalifikowania
ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także tryb
przeprowadzania przetargu ograniczonego.
Termin zakończenia prac tego zespołu został wyznaczony na 30 czerwca 2017 r.”
WNIOSEK nr 10
W związku z rosnącym rozmiarem obowiązków,
szczególnie przy pozyskaniu drewna, pilnie podjąć
natychmiastowe działania zmierzające do wzrostu
zatrudnienia w LP. Wzrost zatrudnienia powinien
być adekwatny do rozmiaru zadań w poszczególnych
nadleśnictwach i RDLP, nastawiony szczególnie na
dodatkowe etaty w grupie pracowników terenowych
LP oraz specjalistów w nadleśnictwach, odciążających leśniczych i podleśniczych.
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Dyrektor Generalny LP – Konrad Tomaszewski pismem GK.074.2.25.2017 z czerwca 2017 roku odpowiedział:
„Kierownictwo Lasów Państwowych widzi uzasadnienie wzrostu zatrudnienia, ponieważ wzrasta obciążenie
stanowisk pracy nowymi zadaniami. Należy jednak mieć
na uwadze potrzebę utrzymania płynności w sferze wydatkowej jednostek organizacyjnych LP, z zachowaniem gwarancji bezpieczeństwa finansowego Lasów Państwowych.
Porównując dane dotyczące zatrudnienia na stanowisku leśniczego i podleśniczego w roku ubiegłym i bieżącym wynika, że nastąpił wzrost zatrudnienia w tej grupie
stanowisk o 150 osób. Wzrost ma miejsce również w zakresie poziomu środków na wynagrodzenia i przeciętne
miesięczne wynagrodzenie.
W 2017 roku kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych mogą zwiększać zatrudnienie pod warunkiem nieprzekroczenia zaplanowanych kosztów administracyjnych w planie finansowo-gospodarczym na ten rok.”
WNIOSEK nr 11
Kontynuacja działań zmierzających do realizacji
dodatkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego,
o którym mowa w §36 PUZP („Pracownicy mogą
podlegać dodatkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym”) na koszt pracodawcy.
Dyrektor Generalny LP – Konrad Tomaszewski pismem GK.074.2.25.2017 z czerwca 2017 roku odpowiedział:
„Uruchomienie pracowniczego programu emerytalnego dla pracowników Lasów Państwowych skutkowałoby stałym wieloletnim zobowiązaniem do ponoszenia
dodatkowych kosztów po stronie Lasów Państwowych.
Ewentualna realizacja wniosku ze względu na zwiększenie obciążenia kosztami i możliwy wpływ na utrzymanie dobrej kondycji finansowej Lasów Państwowych,
wymaga przeprowadzenia oceny skutków finansowych
dla PGL LP tego działania w kontekście prognozowanej
sytuacji finansowo-gospodarczej Lasów Państwowych
(analogicznie, jak w przypadku postulatów związków
zawodowych wprowadzenia zmian w PUZP).
Jedocześnie informuję, że w 2016 r. przeprowadzona
została ankieta, w której zapytano pracowników Lasów
Państwowych o zainteresowanie pracowniczym programem emerytalnym. Na ankietę odpowiedziało niewiele
ponad 3200 ogółu pracowników, spośród których nieco
ponad 60% pozytywnie oceniło propozycję.”
Przewodniczący ZLP w RP w tej sprawie prowadził
rozmowy z przedstawicielami firmy Mentor – realizacja
wniosku w toku, zostanie przedstawiona przez Mentor
podczas Zjazdu.
WNIOSEK nr 12
Kontynuowania działań zmierzających do nowelizacji zasad  i wysokości ryczałtów i zwrotu kosztów
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za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych w LP.
Dyrektor Generalny LP – Konrad Tomaszewski pismem GK.074.2.25.2017 z czerwca 2017 roku odpowiedział:
„W związku z tym, że w Sejmie RP trwają prace nad
projektem poselskim zwiększenia stawki za 1 kilometr
przebiegu pojazdu, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych przekazała w dniu 10 kwietnia 2017 r. na
prośbę Ministerstwa Środowiska informacje dotyczące
prognozy ewentualnych kosztów wprowadzenia zmian
ustawowych. Prace nad tym projektem będą miały zasadniczy wpływ na dalsze decyzje w tej sprawie na
szczeblu DGLP.”
25 stycznia 2018 roku do Ministra Adamczyka z naszej inicjatywy został złożony wspólny wniosek przedstawicieli wszystkich ZZ działających w lasach o podwyższenie istniejącej stawki o 20% dla pracowników
Lasów Państwowych, Parków Narodowych i pocztowców. Do dziś nie wpłynęła odpowiedź na wniosek. Sprawa była także tematem rozmów z Ministrem Środowiska H. Kowalczykiem w dniu 14.02.2018 roku.
				
WNIOSEK nr 14
Podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia nagród okolicznościowych typu „Dzień Leśnika”
i świątecznych dla zakładów Lasów Państwowych
poza pulą funduszu płac zakładu.
Dyrektor Generalny LP – Konrad Tomaszewski pismem GK.074.2.25.2017 z czerwca 2017 roku odpowiedział:
„Wniosek nie wymaga dodatkowych działań, ponieważ przepis § 32 PUZP daje pracodawcom możliwość
tworzenia nagród i premii, z zachowaniem odrębnych
przepisów dotyczących gospodarki finansowej w LP i jeżeli sytuacja ekonomiczna zakładu na to pozwala.„
Wniosek nie wymaga działań – sprawę ujęto w §32
PUZP.
WNIOSEK nr 15
Doprowadzenia do zmian w zasadach naliczania
nagród kwartalnych uwzględniających objęcie nagrodą także pracowników, którzy odchodzą na emeryturę w trakcie kwartału.
Dyrektor Generalny LP – Konrad Tomaszewski pismem GK.074.2.25.2017 z czerwca 2017 roku odpowiedział:
„W ocenie DGLP objęcie nagrodą, która co do zasady
ma charakter motywacyjny i uznaniowy także pracowników, którzy odchodzą na emeryturę w trakcie kwartału byłoby dyskryminujące wobec pozostałej grupy osób, które
rozwiązują, bądź też „zawieszają” stosunek pracy w trakcie kwartału (np. urlop bezpłatny, urlop wychowawczy).”

Wniosek był także przedmiotem szerokiej dyskusji
z Panią Naczelnik Pauliną Bień podczas posiedzenia RK
w Puszczykowie we wrześniu 2017 r.		
WNIOSEK nr 16
Kontynuowania działań zmierzających do zwiększenia dotacji finansowej z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników parków narodowych.
Dyrektor Generalny LP – Konrad Tomaszewski pismem GK.074.2.25.2017 z czerwca 2017 roku odpowiedział:
„nie dotyczy Lasów Państwowych”
Sprawa w gestii Ministra Środowiska – spotkanie Przewodniczącego z Ministrem odbyło się w dniu
14.02.2018 r.
WNIOSEK nr 17
Doprowadzenia do uwolnienia limitu wynagrodzeń w parkach narodowych.
Dyrektor Generalny LP – Konrad Tomaszewski pismem GK.074.2.25.2017 z czerwca 2017 roku odpowiedział:
„nie dotyczy Lasów Państwowych”
Sprawa w gestii Ministra Środowiska – spotkanie Przewodniczącego z Ministrem odbyło się w dniu
14.02.2018 r.
WNIOSEK nr 18
Wprowadzenia ścieżki awansu pracowników parków narodowych na wzór pracowników Lasów Państwowych.
Dyrektor Generalny LP – Konrad Tomaszewski pismem GK.074.2.25.2017 z czerwca 2017 roku odpowiedział:
„nie dotyczy Lasów Państwowych”
Sprawa w gestii Ministra Środowiska – spotkanie Przewodniczącego z Ministrem odbyło się w dniu
14.02.2018 r.
WNIOSEK nr 20
Doprowadzenia do zmiany treści zapisu §22 PUZP
jednoznacznie nakładającego obowiązek tworzenia
ZFŚS w jednostkach zatrudniających poniżej 50
osób.
Dyrektor Generalny LP – Konrad Tomaszewski pismem GK.074.2.25.2017 z czerwca 2017 roku odpowiedział:
„Tworzenie w jednostkach organizacyjnych Lasów
Państwowych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ma charakter obligatoryjny, co wynika z § 20 roz-

porządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (w „jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych są tworzone fundusze nagród i zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych, obciążające koszty działalności
tych jednostek”).
WNIOSEK nr 21
Podjęcia działań zmierzających do zmiany zapisu
w zasadach sprzedaży drewna celem umożliwienia
sprzedaży detalicznej dla firm przetwarzających surowiec drzewny, np. producentów drewna kominkowego.
Dyrektor Generalny LP – Konrad Tomaszewski pismem GK.074.2.25.2017 z czerwca 2017 roku odpowiedział:
„Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług ustalona
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4.09.2015r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
(PKWiU) (Dz.U.2016.16.76) w Dziale 02 Produkty Gospodarki Leśnej i Usługi Związane z Leśnictwem w kategorii Drewno Nieobrobione 02.20. stanowczo rozróżnia
drewno opałowe, jako odrębną grupę o symbolu PKWIU
02.20.14. a w innych grupach Drewna Nieobrobionego
o symbolu 02.20.11 jednoznacznie wyłącza drewno opałowe. Za powyższym zróżnicowaniem idzie także zróżnicowanie stawki podatku VAT. Sprzedaż drewna, co do
zasady, zgodnie z art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 ze
zm.), jest objęta podstawową obecnie 23% stawką podatku od towarów i usług (dalej podatku VAT). Stawka
23% podatku VAT jest właściwa dla sprzedaży prowadzonej na rzecz przedsiębiorców. Natomiast dla pewnej
grupy towarów i usług, zgodnie z art.41 ust.2 ustawy
o podatku VAT, stawka podatku wynosi 8%. W dyspozycji art.41 ust.2 zgodnie z poz.18 załącznika nr 3 do
ustawy VAT mieści się drewno opałowe. Stąd też drewno
opałowe S4 jest towarem przeznaczonym dla zaspakajania potrzeb konsumentów – odbiorców indywidualnych.
Jednocześnie, w celu synchronizacji klasyfikacji jakościowo – wymiarowej, PKWIU oraz Nomenklatury
Scalonej UE w odniesieniu do drewna oraz produktów
z drewna, także w zasadach sprzedaży drewna w kategorii towaru, został dokonany analogiczny podział drewna
poprzez wyodrębnienie drewna opałowego o symbolu
PKWIU 02.20.14 z kategorii drewna nieobrobionego
o symbolu 02.20, co zostanie zobrazowane w załączniku nr 3 do Decyzji Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych w sprawie przebiegu sprzedaży drewna
(w przygotowaniu).
Dokładne sprecyzowanie rynków właściwych do
oznaczania surowca pod względem przyszłych nabywców, zawarto w § 4 Zarządzenia Nr 46, w którym nastą13

pił de facto podział na rynek dla przedsiębiorców oraz
rynek dla konsumentów. Wyodrębnienie rynku detalicznego przeznaczonego wyłącznie dla konsumentów służy
wyłącznie ich ochronie i zapewnia im możliwość nabywania drewna na zasadzie cen negocjowanych.
Rynek konsumentów jako rynek detaliczny, zgodnie
z § 55 Zarządzenia Nr 46 obejmuje, co do zasady:
1) niebędące przedsiębiorcami osoby fizyczne:
a) zaliczane według Głównego Urzędu Statystycznego do gospodarstw domowych (w tym indywidualnych gospodarstw rolnych)
b) identyfikowane w ramach statystyki publicznej
jako konsumenci;
2) podmioty nienależące do sektora instytucjonalnego
przedsiębiorców, jeżeli drewno jest nabywane przez te
osoby i podmioty na własne potrzeby jako: (1) opał,
służący do ogrzewania obiektów własnej infrastruktury technicznej, (2) żerdzie gospodarcze, (3) materiał
budowlany do wykorzystania na własne potrzeby (takie, jak: budowa, przebudowa czy remont własnych
sadyb, w tym obiektów gospodarczych czy ogrodzeń).
3) na równi z podmiotami, o których mowa w ust. 1, są
traktowani przedsiębiorcy, (…) jeżeli dokonują zakupu drewna nie jako materiał bezpośrednio wytwórczy
do przetworzenia, lecz na potrzeby działalności pomocniczej lub własnej działalności rozwojowej (opał,
materiał budowlany na własne potrzeby itp.)
Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mogą nabywać
drewna S4 (na rynku detalicznym) w celu wykorzystania
do działalności gospodarczej polegającej na jego przerobie i odsprzedaży lub wprost odsprzedaży. Mogą natomiast nabywać to drewno na własny użytek, np. w celach
grzewczych. Zasada ta wynika wprost z założeń wyodrębnienia określonych zgrupowań rynków właściwych
surowca drzewnego przy kształtowaniu zasad sprzedaży
drewna, obejmujących poszczególne rynki.
Ponadto istnieje możliwość zaopatrywania się przedsiębiorców w drewno o cechach drewna S4, w przypadku pojawienia się na rynku detalicznym nadwyżek tego
surowca (drewno incydentalne, niszowe). W tym przypadku nie ma jakichkolwiek zastrzeżeń, co do dalszej
jego odsprzedaży do nabywców indywidualnych – konsumentów. Prace nad opracowaniem dodatkowej decyzji Dyrektora Generalnego w sprawie sprzedaży drewna
niszowego przeznaczonego do produkcji drewna kominowego są w toku.”
WNIOSEK nr 23
Podjęcia działań znoszących podwójną certyfikację drewna, pozostawiając oparty na prawie europejskim certyfikat w systemie PEFC.
Dyrektor Generalny LP – Konrad Tomaszewski pismem GK.074.2.25.2017 z czerwca 2017 roku odpowiedział:
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„Od 2009 roku lasy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe certyfikowane są w największym
systemie certyfikacji lasów tj. PEFC. Istotnym argumentem za uzyskaniem podwójnej certyfikacji było unikanie
sytuacji, w której system monopolizujący rynek (w tym
przypadku FSC) doprowadza do eskalacji żądań w kwestii wymagań dotyczących gospodarki leśnej oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw drzewnych działających na rynkach globalnych.
Aktualnie 16 z 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów
Państwowych posiada certyfikat FSC w imieniu nadleśnictw prowadzących gospodarkę leśną, a wszystkie
RDLP posiadają certyfikat PEFC.
Obecnie występująca w Polsce sytuacja wokół FSC
tj. fakt zatwierdzenia dopiero po 17 latach standardu
gospodarki leśnej dla Polski przez centralę FSC (styczeń 2014) oraz wyzwanie przed jakim stoimy czyli rewizję standardu dla Polski w oparciu o międzynarodowe
wskaźniki FSC, jest źródłem wielu obaw co do kształtu
planowanego do opracowania dokumentu.
Takich problemów nie ma ze strony PEFC o czym odbiorcy surowca drzewnego z Lasów Państwowych są informowani na cyklicznych spotkaniach w DGLP.
Monitorując na bieżąco zagadnienie certyfikacji gospodarki leśnej i łańcucha dostaw produktów drzewnych
w Polsce i Europie, należy dodać, że również po stronie
przemysłu drzewnego zmiany w standardach łańcucha
dostaw FSC komplikują audyty prowadzone w tym systemie.
Mając na uwadze powyższe, proces przechodzenia
przemysłu papierniczo-drzewnego w Polsce na bardziej
stabilny system PEFC wydaje się być kwestią czasu, ale
wymaga informowania o tym fakcie odbiorców drewna również na poziomie regionalnym i lokalnym. Takie
działania w DGLP prowadzone są od początku wprowadzenia systemu PEFC w LP.”
WNIOSEK nr 28
Podjęcia działań zmierzających do udoskonalenia
systemu informatycznego LP i zapewnienia płynności pracy użytkownikom SILP-u, ze szczególnym
uwzględnieniem Stanowiska Leśniczego, również poprawienia jakości technicznej rejestratorów celem
przyspieszenia ich pracy.
DG LP deklarował zakończenie problemu z SILP
maksymalnie do końca 2017 roku podczas narady
kierownictwa LP w Jedlni już 4 kwietnia 2017 roku.
Dyrektor Generalny LP – Konrad Tomaszewski pismem GK.074.2.25.2017 z czerwca 2017 roku odpowiedział:
„Występujące w ostatnim czasie problemy z wydajnością SILP mają swoje zasadnicze źródło w niewystarczającej wydajności środowiska sprzętowego obsługu-

jącego SILP w kontekście uruchomienia wielu nowych
funkcjonalności takich jak Stanowisko Leśniczego, Moduł „Absencje i Delegacje” czy też moduł edycji Leśnej
Mapy Numerycznej w aplikacji LIMES.
Skutkiem powyższego są problemy z zapewnieniem płynności pracy SILP szczególnie w okresach szczytowego obciążenia tzn. na przełomie miesięcy, w okresach sprawozdawczych lub też aktualizacji opisów taksacyjnych.
Dostrzegając powyższe problemy w 2015 roku rozpoczęto prace nad całkowitą rewitalizacją SILP, której
elementami są:
– całkowita wymiana infrastruktury sprzętowej obsługujące SILP,
– zmiana architektury aplikacji tworzących silp na
architekturę opartą na usługach,
– optymalizacja oprogramowania.
W ramach działania pierwszego (wymiana infrastruktury sprzętowej) proces rewitalizacji SILP rozpoczęto w roku 2016 od wymiany krytycznych elementów
systemu pamięci masowych (tzw. macierzy dyskowych)
w ramach którego zakupiono macierz dyskowego typu
„flash”, która jest obecnie najszybszym z dostępnych na
rynku rozwiązań w tym zakresie oraz zakupiono i wdrożono system wirtualizacji pamięci masowych wraz
z funkcją tzw. „tieringu” zapewniającej przenoszenie
najczęściej używanych bloków danych na macierz typu
„flash” a tym samym optymalizację jej wykorzystania.
W roku 2017 zakończony zostanie proces wymiany
macierzy dyskowych polegają na rozbudowie posiadanej macierzy typu „flash” oraz wymianie pozostałych
macierzy dyskowych, także tych obsługujących systemy
działające poza SILP na nowe, wydajniejsze modele.
Działania te mimo, że nie przyniosły dużego efektu (obserwowany wzrost wydajności SILP wyniósł w zależności
od modułu i funkcji około 10-20%) mają zasadnicze znaczenie dla II etapu rewitalizacji sprzętowej tzn. planowanej na rok bieżący wymiany serwerów bazodanowych.
W ramach tego działania planowana jest wymiana
wszystkich serwerów bazodanowych obsługujących SILP
na nowe urządzenia o wydajności wielokrotnie przekraczającej obecnie eksploatowane serwery wraz z możliwością ich dalszej rozbudowy w przypadku wystąpienia
w przyszłości dalszego deficytu mocy obliczeniowych.
Obecnie trwa postępowanie przetargowe na dostawę
nowych serwerów bazodanowych. Termin realizacji wynosi, ze względu na złożoność zamówienia, 180 dni od
daty podpisania umowy, co oznacza że cały proces dostawy i uruchomienia nowego sprzętu powinien zostać
zakończony do końca 2017 r. (termin składania ofert
upłynął 15 maja br.)
Kolejnym, III etapem, rewitalizacji sprzętowej będzie ewentualna wymiana serwerów aplikacyjnych obsługujących SILP. Działanie będzie jednak zależne od
wyników postepowania na wymianę serwerów bazodanowych i jest także przewidziane do realizacji na rok

2017. To działanie powinno przynieść realne i radykalne
przyspieszenie działania SILP we wszystkich funkcjach,
zarówno w SILP znakowym jak i w szczególności w aplikacjach dostępnych z poziomu SIL web.
W ramach działania drugiego (zmiana architektury
SILP na architekturę usługową) w roku 2017 zakupione zostały odpowiednie narzędzia i technologię umożliwiające przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia tej
architektury w oprogramowania tzw. Nowego Taksatora. Celem tego działania jest uzyskanie znacznie większej elastyczności SILP, w szczególności usprawnienie
wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi modułami i aplikacjami SILP oraz przyspieszenia możliwości
wprowadzania zmian.
W ramach działania trzeciego (optymalizacja oprogramowania) na rok 2017, niezależnie od wymiany sprzętu,
na którym pracuje SILP, planowane są zewnętrzne audyty
oprogramowania i środowiska SILP mające wskazać możliwości optymalizacji zarówno samego oprogramowania
jak i konfigurację środowiska systemowego oraz bazodanowego pod kątem osiągniecia jak najwyższej wydajności.
Odrębnym zagadnieniem jest poprawienie wydajności
rejestratorów leśniczego. Podjęta została już decyzja – od
2015 roku toczą się prace programistyczne nad oprogramowanie rejestratora leśniczego na platformie systemowej
Android. Głównym przesłankami tej decyzji była właśnie
niewystarczająca wydajność (szybkość działania) dotychczas eksploatowanych rejestratorów oraz koszt urządzeń.
Projekt ten w ramach, którego system jest o roboczej nazwie Leśnik+ prowadzi Zakład Informatyki Lasów Państwowych. Założenia projektowe do nowego oprogramowania oprócz zdecydowanego zwiększenia wydajności
przewidują także wykorzystanie nowego, intencyjnego interfejsu graficznego, ścisłą integrację z Leśną Mapą Numeryczną oraz znaczne usprawnienie sposobu transferowania
dokumentów (odejście od dotychczas wykorzystywanego
mechanizmu Las Transfer na rzecz tzw. mikro komunikatów
co w praktyce oznaczać będzie, że dokumenty będą przekazywane do SILP w sposób automatyczny bezpośrednio po
ich zatwierdzeniu w rejestratorze).
W ramach tego projektu jeszcze w roku 2017 w wybranych jednostkach testowych planowane jest przeprowadzenie pilotażowych wdrożeń wybranych funkcjonalności, których zadaniem będzie potwierdzenie założeń
projektowych a w szczególności wydajności nowego
oprogramowania.
Na lata 2018 i dalsze planowania jest systematyczna
wymiana eksploatowanych dotychczas urządzeń na nowe.
Reasumując:
Reagując na problemy z zapewnieniem użytkownikom
SILP możliwości płynnej pracy i komfortowej pracy zostało już podjętych szereg działań, w szczególności związanych z całkowitą wymianą infrastruktury sprzętowej
SILP, które w perspektywie końca roku 2017 powinny się
przełożyć na odczuwalne przez użytkowników przyśpie15

szenia pracy a także ograniczenia liczby awarii i przerw
serwisowych. O skali już realizowanych oraz planowanych do realizacji w roku 2017 działań świadczy kwota
przeznaczona na ich sfinansowanie, która przekracza
kwotę 25 mln zł.”

WNIOSEK nr 33
Dokonania zapisów w Statucie ZLP w RP umożliwiających realizację funkcji przewodniczącego Rady
Krajowej, przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczących Okręgów pełnej kadencji poprzez uzyskanie statusu delegata na Zjazd
do końca trwania kadencji.

WNIOSEK nr 30
Podjęcia działań zmierzających do szybkiego
wdrożenia opracowanej nowelizacji „Klasyfikacji jakościowo-wymiarowej” i „Warunków technicznych
drewna” dla usprawnienia pracy służb terenowych.

Sprawa w gestii komisji statutowej – przygotowano projekt uchwały Zjazdu Krajowego dotyczący zmian w statucie.

Dyrektor Generalny LP – Konrad Tomaszewski pismem GK.074.2.25.2017 z czerwca 2017 roku odpowiedział:
„Projekt zmian warunków technicznych na drewno
wraz z propozycjami zmian w sposobie pomiaru (odbiórki) drewna w stosach, opisem wad oraz sposobem
ich pomiaru w toku konsultacji merytorycznych.”
Do dnia zjazdu sytuacja nie uległa zmianie.

Nie znaleźliśmy miejsca dysponującego salą oraz bazą
noclegową dla 160 osób w tak dobrej cenie i lokalizacji. Porównaliśmy 9 ofert, które wpłynęły do naszego biura.

WNIOSEK Nr 34
Organizowania kolejnych Zjazdów w różnych miejscach.

PROTOKÓŁ

KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW
ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sękocin Stary 15-17 marca 2018 r.
Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:
Przewodniczący
Zbigniew Nahajowski
Radosław Jaśkiewicz
Członek
Maciej Gerber
Członek
Piotr Cebula
Członek
Wojciech Kubica
Członek
Zbigniew Szostak
Członek

RDLP Wrocław – N-ctwo Milicz
RDLP Toruń – N-ctwo Rytel
RDLP Szczecin – N-ctwo Skwierzyna
RDLP Lublin – Nctwo Lubartów
RDLP Katowice – N-ctwo Lubliniec
RDLP Radom – Biuro RDLP

UCHWAŁY ZJAZDU   
Uchwała nr 1
Zjazd udziela absolutorium Radzie Krajowej za okres
od ostatniego zjazdu 31.03.2017 r. do 16.03.2018 r.
Uchwała nr 2
Zjazd nadaje tytuł Honorowego Członka Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej kol. Grażynie Rychlewskiej.
Uchwała nr 3
Zjazd nadaje tytuł Honorowego Członka Związku
Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej kol.
Henrykowi Naumukowi.
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Uchwała nr 4
Zjazd nadaje tytuł Honorowego Członka Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej kol. Michałowi Tybiszewskiemu.
Uchwała nr 5
Zjazd wyraża dezaprobatę dla decyzji Dyrektora Generalnego o nie przybyciu na Zjazd w dniu 16 marca
2018 r.

ZJAZD ZOBOWIĄZUJE RADĘ
KRAJOWĄ DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ
ZMIERZAJĄCYCH DO REALIZACJI
NASTĘPUJĄCYCH WNIOSKÓW:
Wniosek nr 1
Kontynuowania działań zmierzających do kompleksowego rozwiązania problemu mieszkaniowego w LP.
Wniosek nr 2
Podjęcia działań umożliwiających wprowadzenie zasad
naliczania równoważnika pieniężnego dla osób uprawnionych do bezpłatnego mieszkania, a zamieszkujących
we własnych lokalach w sposób identyczny z naliczaniem czynszu w lokalach będących w zasobach LP.
Wniosek nr 3
Podjęcia działań zmierzających do uchylenia decyzji
Dyrektora DGLP dotyczącej ograniczenia sprzedaży
mieszkań o wartości księgowej powyżej 100 tys. zł.
Wniosek nr 4
W związku z ogromnym rozmiarem obowiązków i zadań, szczególnie w terenie, podjąć działania zmierzające do wzrostu zatrudnienia w grupie pracowników
terenowych LP.
Wniosek nr 5
Podjęcia działań mających na celu umożliwienie wydzielenia i ustanowienia w nadleśnictwach samodzielnego stanowiska administratora systemów informatycznych lub stanowiska, w którym zakres czynności
w przeważającej części związany byłby z zarządzaniem systemami informatycznymi.
Wniosek nr 6
Podjęcia działań zmierzających do aktualizacji wykazu stanowisk w SL, uzupełniając o stanowisko n.p.
„Komendant Straży Leśnej”.
Wniosek nr 7
Kontynuowania działań zmierzających do nowelizacji zasad zwrotu kosztów za używanie samochodów
prywatnych do celów służbowych w LP oraz umożliwienie zawieranie umów na kilka samochodów w tym
także na samochody ciężarowe (np. PICK-UP), oraz
urealnienie zwrotu ponoszonych kosztów szczególnie
w nadleśnictwach klęskowych.
Wniosek nr 8
Podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia
zapisów w ustawie o ochronie przyrody umożliwiających zwolnienie z podatku dochodowego od osób
fizycznych ekwiwalentu za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych dla pracowników PN.

Wniosek nr 9
Podjęcia działań umożliwiających wprowadzenie obligatoryjnego mechanizmu zwiększenia ryczałtu samochodowego pracownikom terenowym pracującym
w zespołach dwuosobowych w sytuacjach, gdy jedna
z osób nie korzysta z należnego ryczałtu.
Wniosek nr 10
Podjęcia działań umożliwiających zaliczenie do stażu
pracy pomaturalnych szkół leśnych.
Wniosek nr 11
Podjęcia działań zmierzających do przywrócenia indeksacji wzrostu wynagrodzeń o współczynnik 1,5%
rocznie.
Wniosek nr 12
Wyegzekwowania uzgodnionej z kierownictwem
DGLP na Zjeździe w 2017 roku zmiany zapisu w Zarządzeniach dotyczących awansów dotyczącej 1/3 załogi zamiast „33%” na „1/3”.
Wniosek nr 13
Podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia
rozwiązań prawnych umożliwiających zwiększenie
wynagrodzeń pracowników parków narodowych poprzez zwiększenie dotacji na parki narodowe z budżetu państwa i zwiększenie limitu na wynagrodzenia.
Wniosek nr 14
Podjęcia działań zmierzających do zwiększenia wynagrodzenia pracowników szkół resortowych Ministra Środowiska poprzez wyłączenie z obliczania
wysokości minimalnego wynagrodzenia dodatku za
wysługę lat, wypłacanie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, przywrócenie funduszu premiowego, przyznanie nagrody jubileuszowej po 45
latach pracy oraz zwiększenie odprawy emerytalno-rentowej.
Wniosek nr 15
Podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia
zmian w PUZP lub innych ścieżek umożliwiających
finansowanie kontynuowania leczenia choroby zawodowej dla pracowników, którzy w jego trakcie przechodzą na emeryturę.
Wniosek nr 16
Podjęcia działań zmierzających do zmiany zapisu
w §34 pkt 4 PUZP z „Podstawę wymiaru odprawy
pieniężnej stanowi wynagrodzenie otrzymywane za
ostatni miesiąc zatrudnienia” na „Podstawę wymiaru
odprawy pieniężnej stanowi wynagrodzenie należne
za ostatni miesiąc zatrudnienia”.
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Wniosek nr 17
Podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia rzetelnych badań weryfikujących wyniki wykonanej na
zlecenie DGLP „Analizy obciążenia pracą i narażenia
na czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowiskach
pracy leśniczego i podleśniczego”.

Wniosek nr 25
Podjęcia działań mających na celu rozwiązanie problemów z wolno działającym sprzętem komputerowym
w kancelariach leśniczych i niepełnej kompatybilności pakietów biurowych używanych w nadleśnictwach i w kancelariach.

Wniosek nr 18
Wystąpienia do Dyrektora DGLP o przesunięcie terminu sporządzania planów na rok następny na koniec
września.

Wniosek nr 26
Podjęcia działań prowadzących do zmian w systemach informatycznych LP automatyzujących przekazywanie zastępstw.

Wniosek nr 19
Podjęcia działań umożliwiających wykonywanie sortymentów S4 w długościach 2,40 mb i 2,50 mb we
wszystkich dyrekcjach LP.

Wniosek nr 27
Podjęcia działań doprowadzających do uzyskania jasnych kryteriów wynagradzania za zastępstwo pracownika podległego, np. dla leśniczego podczas nieobecności podleśniczego.

Wniosek nr 20
Podjęcia działań zmierzających do utworzenia programu grupowego ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej pracowników LP.
Wniosek nr 21
Doprowadzenia do zapisu w PUZP o przyznaniu prawa do refundacji okularów korekcyjnych do pracy na
wszystkich stanowiskach pracy związanych z obsługą
urządzeń elektronicznych, niezależnie od czasu ekspozycji.
Wniosek nr 22
Podjęcia działań umożliwiających skorzystanie z bezpłatnego leczenia sanatoryjnego pracownikom nadleśnictw klęskowych bezpośrednio zaangażowanym
w usuwanie skutków klęsk, oraz uproszczenia procedury kierowania pracowników na leczenia sanatoryjne.
Wniosek nr 23
Podjęcia działań zmierzających do porozumienia na
szczeblu krajowym dotyczącego ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich chętnych pracowników oraz
emerytów na warunkach korzystniejszych niż indywidualne umowy w jednostkach LP.
Wniosek nr 24
Kontynuowania działań mających na celu poprawę
szeroko pojętego PR Lasów Państwowych.
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Wniosek nr 28
Podjęcia działań zmierzających do wnioskowania
o eliminowanie zarządzeń sprzecznych wewnętrznie.
Wniosek nr 29
Rozwiązania problemu nadmiernego obciążania dokumentacją papierową pomimo istnienia (obowiązywania) dokumentacji elektronicznej.
Wniosek nr 30
Wyrażenia sprzeciwu w sprawie planów wyłączenia
sprzedaży drewna ze struktur PGL LP.
Wniosek nr 31
Podjęcia działań zmierzających do zwiększenia udziału przedstawicieli ZLPwRP w pracach komisji parlamentarnych pracujących nad projektami ustaw
wpływających na interesy pracowników – członków
Związku.
Wniosek nr 32
Definitywnego rozwiązania problemu braku respektowania przez część pracodawców zapisu § 35 PUZP
pkt 4 dotyczącego delegowania i pokrywania kosztów
delegacji członków krajowych i zakładowych organizacji związków zawodowych.

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów
Związku Leśników Polskich
Regionu Środkowopolskiego w Łodzi
29–30 listopada 2017 roku, Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Nagórzycach
Zjazd rozpoczęto wprowadzeniem Sztandaru Związku Leśników Polskich Regionu Środkowopolskiego
w Łodzi.
Przewodniczący ZLPRŚ Kol. Paweł Kania, otwierając Zjazd przywitał wszystkich obecnych Delegatów.
Gościem Zjazdu był Zastępca Dyrektora RDLP Łódź
ds. Gospodarki Leśnej Pan Marek Miścierewicz.
Pierwsza część Zjazdu miała charakter uroczysty
związany z wręczeniem odznaczeń ZLP w RP przez
Przewodniczącego ZLPRŚ – Pawła Kanię oraz Zastępcę
Dyrektora RDLP – Pana Marka Miścierewicza.
Złoty Znak Związku Leśników Polskich w RP
otrzymali:
Janusz Baranowski – Nadleśnictwo Opoczno
Anna Pachniewicz – Nadleśnictwo Spała
Złote Odznaczenie „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:
Grzegorz Augustyniak – Nadleśnictwo Bełchatów
Przemysław Dobrowolski – RDLP Łódź
Joanna Doliwa – Nadleśnictwo Łąck
Aleksandra Seweryńska – ORW Bedoń
Mariusz Downarowicz – Nadleśnictwo Płock
Barbara Faszczewska – ZUP LP Łódź
Waldemar Oleczek – Nadleśnictwo Gostynin
Leszek Przybylski – Nadleśnictwo Kutno
Bogusław Wojciechowski – Nadleśnictwo Opoczno

Srebrne Odznaczenie „Zasłużony dla Leśników
Polskich” otrzymali:
Adam Albrychiewicz – Nadleśnictwo Skierniewice
Mariusz Bajer – Nadleśnictwo Brzeziny
Rafał Filipczak – Nadleśnictwo Piotrków
Tomasz Graf – Nadleśnictwo Poddębice
Tomasz Markiewicz – Nadleśnictwo Grotniki
Mirosław Omieciński – Nadleśnictwo Kolumna
Daniel Palma – Nadleśnictwo Złoczew
Sebastian Piotrowski – Nadleśnictwo Przedbórz
Kamil Prusiński – Nadleśnictwo Wieluń
Leszek Wieczorek – Nadleśnictwo Radomsko
Nie zabrakło gratulacji i podziękowań.
Po krótkiej przerwie przystąpiono do części roboczej
Zjazdu. Przedstawiono oraz przyjęto porządek obrad
Zjazdu. Wybrano współprzewodniczących obrad Zjazdu
w osobach: Jana Płuciennika i Mariusza Downarowicza
– Wiceprzewodniczących Związku.
Powołano Komisje zjazdowe.
Przewodniczący ZLPRŚ, Kol. Paweł Kania, złożył
sprawozdanie za okres sprawozdawczy.
Następnie kol. Janusz Baranowski – Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej złożył sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli, jednocześnie postawił wniosek o udzielenie absolutorium Przewodniczącemu oraz Radzie
Związku za okres sprawozdawczy.

Prezydium Zjazdu – od lewej: Wiceprzewodniczacy – Jan Płuciennik, Przewodniczący – Paweł Kania, Zastępca Dyrektora
RDLP – Marek Miścierewicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Janusz Baranowski

19

Delegaci Zjazdu

Po nieograniczonej dyskusji Zjazd udzielił absolutorium władzom Związku za okres sprawozdawczy.
Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Kol. Leszka Anioła rozpoczęło procedurę
wyboru władz Związku.
Na Przewodniczącego ZLPRŚ wybrano Kol. Pawła
Kanię – dotychczasowego Przewodniczącego.
Wybrano także Wiceprzewodniczących Związku
w osobach: Kol. Mariusza Downarowicza oraz Kol.
Grzegorza Augustyniaka.
Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie:
Janusz Baranowski – Przewodniczący, Marek Włoczkowski – Wiceprzewodniczący, Jerzy Semaszczuk –
Członek.
Pierwszy dzień obrad Zjazdu zakończono uroczystą
kolacją.
W następnym dniu obrad wybrano Delegatów na
Zjazd Krajowy ZLP w RP w osobach:

Paweł Kania, Leszek Anioł, Grzegorz Augustyniak,
Mariusz Bajer, Dariusz Dziubałtowski, Barbara Faszczewska, Maciej Ircha, Waldemar Oleczek, Wiesław
Torbicki, Marek Włoczkowski.
Na przedstawiciela do Rady Krajowej ZLP w RP wybrano kol. Macieja Irchę z Nadleśnictwa Poddębice.
W wyniku bardzo owocnej dyskusji, w której brali
udział Delegaci: Marek Pawlak, Mirosław Omieciński,
Sebastian Piotrowski, Maciej Ircha, Barbara Faszczewska, Krzysztof Rogoziński i Wiesław Torbicki Zjazd
podjął szereg uchwał oraz wniosków dotyczących warunków pracy oraz płacowych pracowników Lasów
Państwowych, a także podjął uchwałę w sprawie zmian
w Statucie ZLPRŚ
Grzegorz Augustyniak
Wiceprzewodniczący ZLPRŚ

Region Pilski
20 lutego 2018 roku na terenie Nadleśnictwa Sarbia w miejscowości Brzeźno odbył się Zjazd
Sprawozdawczo–Wyborczy Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu
Pilskiego.
Obrady Zjazdu rozpoczęły się uroczystym wprowadzeniem sztandaru przy akompaniamencie Sygnalistów
Myśliwskich „Wilk” z Nadleśnictwa Sarbia. Przewodniczący Regionu kol. Włodzimierz Wojtczak serdecznie
przywitał zaproszonych gości – Wiceprzewodniczącego
ZLP w RP Krzysztofa Górskiego, Zastępcę Nadleśni20

czego Nadleśnictwa Sarbia Damiana Szcześniaka oraz
delegatów Zjazdu.
Na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy na ogólną liczbę 69 delegatów uprawnionych, przybyło 57 delegatów
reprezentujących 16 Zakładowych Organizacji Związkowych.

Następnym punktem programu i miłą chwilą było
wręczenie odznaczeń związkowych.
Wiceprzewodniczący ZLP w RP Krzysztof Górski
wraz z Przewodniczącym Regionu Pilskiego Włodzimierzem Wojtczakiem oraz Członkiem Rady Krajowej
Romualdem Dregerem wręczyli:
Złota odznakę „Zasłużony Dla Leśników Polskich”
otrzymał:
− Mieczysław Wojdczak (Nadleśnictwo Trzcianka)
Srebrną odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”
otrzymał:
− Robert Samka (Nadleśnictwo Kalisz Pomorski)
Brązową odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”
otrzymali:
− Mieczysław Rapta (Nadleśnictwo Okonek)
− Bogdan Woźniak (Nadleśnictwo Trzcianka)
− Edward Bejnarowicz (Nadleśnictwo Kalisz Pomorski)
− Jacek Fręś (Nadleśnictwo Potrzebowice)
W kolejnym punkcie przedstawiono sprawozdania:
Przewodniczący Włodzimierz Wojtczak przedstawił
sprawozdanie z działalności Rady Regionu Pilskiego za
okres: 21.02.2016 r.-19.02.2018 r.

Przewodniczący Krzysztof Andrzejewski przedstawił
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie, kol. Andrzejewski złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi ZLP w RP Regionu Pilskiego za miniony okres. W trakcie głosowań głos zabrał, kol. Krzysztof Górski omówił
główne działania Związku na szczeblu krajowym. W szczególności sprawy dotyczące pracowników, a mianowicie:.
− problemy i oczekiwania dotyczące mieszkań, występują zdania podzielone w tej sprawie wśród Członków Związku Leśników Polskich,
− ryczałty, zostały złożone wnioski o zmianę stawki
wyjściowej,
− domy drewniane,
− utrzymanie Struktur Lasów Państwowych,
− „Wizerunek Leśnika”.
W wyniku przeprowadzonych wyborów Delegaci
Zjazdu na następną kadencję wybrali:
− Przewodniczącego Regionu Pilskiego kol. Włodzimierza Wojtczaka (Nadleśnictwo Człopa)
− Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Krzysztofa Andrzejewskiego (Nadleśnictwo Sarbia)
− Członkami Komisji Rewizyjnej zostali kol.: Nikodem
Brzezicha (Nadleśnictwo Wronki), Bogdan Ziółkow-

Uroczyste wprowadzenie sztandaru

Złotą Odznakę Związkową otrzymał Mieczysław Wojdczak Nadleśnictwo Człopa

Srebrną Odznakę Związkową otrzymał Robert Samka Nadleśnictwo
Kalisz Pomorski

Brązową odznakę Związkową otrzymali Edward Bejnarowicz Nadleśnictwo Kalisz Pomorski, Mieczysław Rapta Nadleśnictwo Okonek,
Bogdan Woźniak Nadleśnictwo Trzcianka
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Delegaci Zjazdu w trakcie głosowania.

Uczestnicy Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Regionu Pilskiego.

ski (Nadleśnictwo Złotów), Ferdynand Radwański
(Nadleśnictwo Podanin)
− Członkiem Rady Krajowej ZLP w RP został kol. Mirosław Pierko (Nadleśnictwo Zdrojowa Góra)
− Delegatami na Zjazd Krajowy ZLP w RP zostali kol.:
Mieczysław Rapta (Nadleśnictwo Okonek), Paweł
Dymek (Nadleśnictwo Krzyż), Wiesław Grzywaczewski (Nadleśnictwo Wronki), Jarosław Ramucki (Nadleśnictwo Zdrojowa Góra), Ryszard Kowal
(Nadleśnictwo Jastrowie)
Do najważniejszych spraw poruszanych w dyskusji,
które przedstawiła Komisja Uchwał i Wniosków do głosowania należy wymienić:
− stworzenie Komisji Antymobingowej,
− podejmowanie działań zmierzających do kompleksowego rozwiązywania problemów mieszkaniowych,
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− zwracanie szczególnej uwagi przy próbach związanych ze zmianą struktury organizacyjnej i statusu
prawnego Lasów Państwowych,
− prowadzenie rozmów związanych z polepszeniem
infrastruktury drogowej oraz tworzenie składnic leśnych.
Łącznie Zjazd Delegatów Regionu Pilskiego przyjął
do realizacji 1 uchwałę i 10 wniosków.
Przewodniczący Włodzimierz Wojtczak podsumował
przebieg Zjazdu podziękował gościom oraz delegatom
za udział w Zjeździe.
Po uroczystym wyprowadzeniem sztandaru Regionu
Pilskiego i zamknięciu Zjazdu, wykonano wspólną fotografię.
Ryszard Kowal

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Regionu
Pomorskiego ZLP w RP
W dniach 23-24 lutego 2018 r. w Solcu Kujawskim odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Regionu
Pomorskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej.
W Zjeździe uczestniczyło 52 Delegatów, z 17 organizacji działających w Nadleśnictwach oraz 1 – w RDLP
w Toruniu.
Gościem Zjazdu był Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Toruniu Roman Dobrzyński oraz Przewodniczący Rady Krajowej ZLP w RP Jarosław Szałata.
Zjazd rozpoczął się od uroczystego odegrania Hymnu
Leśnego w obecności Sztandaru Regionu Pomorskiego
ZLP w RP.
Następnie odbyła się gala wręczenia odznaczeń resortowych i związkowych.
Odznaczenia resortowe wręczył w imieniu Dyrektora
RDLP w Toruniu Janusza Kaczmarka, Zastępca Dyrektora Roman Dobrzyński.
Kordelasem Leśnika wyróżnieni zostali:
– Kol. Danuta Robak z N-ctwa Gniewkowo – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Regionu Pomorskiego
ZLP w RP.
– Kol. Jacek Jasiński z N-ctwa Szubin – Przewodniczący Organizacji w N-ctwie Szubin i Członek Rady
Regionu.
Odznaką Zasłużony dla Lasów Kujawsko-Pomorskich wyróżnieni zostali:
– Kol. Małgorzata Burdzińska z N-ctwa Włocławek –
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Krajowej ZLP w RP.
– Kol. Adam Cymerys z N-ctwa Zamrzenica – Przewodniczący Organizacji w N-ctwie Zamrzenica i Członek
Rady Regionu.
Złoty Znak ZLP w RP otrzymali:
– Kol. Kobierowski Tadeusz z N-ctwa Żołędowo – W-ce
Przewodniczący Regionu Pomorskiego ZLP w RP.
– Kol. Kletkiewicz Mirosław z N-ctwa Tuchola – Przewodniczący Organizacji w N-ctwie Tuchola i Członek
Rady Regionu.
Złotą odznaką Zasłużony Dla Leśników Polskich
odznaczeni zostali:
– Mikołajewski Henryk z N-ctwa Szubin – Delegat na
Zjazd Regionu.
– Wesołowski Marek z N-ctwa Gołąbki – Przewodniczący Organizacji w N-ctwie Gołąbki.
Srebrną odznaką Zasłużony Dla Leśników Polskich
odznaczeni zostali:
– Grądkowski Jerzy z N-ctwa Różanna

– Górecki Piotr z N-ctwa Szubin – Delegat na Zjazd Regionu.
– Oleszko Józef z N-ctwa Golub-Dobrzyń – Przewodniczący Organizacji w N-ctwie Golub-Dobrzyń i Członek Rady Regionu.
– Przybylski Jerzy z N-ctwa Szubin – Delegat na Zjazd
Regionu.
– Włodarczyk Jacek z N-ctwa Dobrzejewice – Przewodniczący Organizacji w N-ctwie Dobrzejewice i Członek Rady Regionu.
Brązową odznaką Zasłużony Dla Leśników Polskich odznaczeni zostali:
– Borowski Jacek z N-ctwa Skrwilno
– Grabowski Piotr z N-ctwa Różanna
– Jaśkiewicz Radosław-Delegat na Zjazd Regionu
– Kapuściński Tadeusz z N-ctwa Skrwilno
– Klapczyński Marcin z N-ctwa Różanna.
– Kobierowska Anna z N-ctwa Żołędowo.
– Kowalewski Bernard z N-ctwa Szubin
– Krzyżanowska Alina z N-ctwa Żolędowo
– Lewandowski Łukasz z N-ctwa Dobrzejewice – Delegat na Zjazd Regionu.
– Mańkowski Bogdan z N-ctwa Różanna – Przewodniczący Organizacji w N-ctwie Różanna i Członek Rady
Regionu.
– Nenczak Miłosz z N-ctwa Różanna
– Szumielski Krzysztof z N-ctwa Żołędowo.
Po uroczystej części głos zabrał Z-ca Dyrektora RDLP
ds. ekonomicznych Roman Dobrzyński.
Wytłumaczył nieobecność Dyrektora RDLP Janusza
Kaczmarka, spowodowaną chorobą. Poinformował On
delegatów o sytuacji finansowej Dyrekcji toruńskiej, zatrudnieniu i płacach.
Przedstawił także, w formie prezentacji, sytuację jaka
była, obecną i rokowania na terenach dotkniętych klęską
wichury w sierpniu 2017 r. Dyrektor wielokrotnie chwalił
leśników zatrudnionych przy likwidacji szkód spowodowanych wielką wichurą.
Wysłuchał pytań delegatów i udzielił odpowiedzi.
Dotyczyły one głównie zbyt dużego obciążenia pracą leśników w leśnictwach i nadleśnictwach poklęskowych.
Dotyczyły także zbyt małych stawek kilometrówki, samochodów służbowych w leśnictwach objętych klęską,
czynszów za osady oraz sprzedaży mieszkań i osad.
Po udzieleniu odpowiedzi głos zabrał Przewodniczący
ZLP Jarosław Szałata. Powiedział, że chwalenie to miła
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sprawa, ale wg jego wiedzy pomoc dla leśników w lasach
objętych tym kataklizmem, jest wciąż zbyt mała, co potwierdzają także wypowiedzi delegatów na dzisiejszym
Zjeździe. Zaapelował o dalsze zwiększanie tej pomocy.
Sprawozdanie z działalności Rady Regionu Pomorskiego ZLP w RP za okres kadencji (od 06-10-2012 do
23-02-2018), przedstawił Przewodniczący January Szajda. Zawarte w nim były uchwały i wnioski Zjazdu Regionu Pomorskiego, które załatwiono pomyślnie dla pracowników LP i których nie udało się w minionej kadencji
wykonać.
Z pośród pomyślnie załatwionych należy wskazać
w szczególności:
– przywrócenie dodatku mieszkaniowego dla wszystkich użytkowników osad leśnych, którzy na podstawie
Rozporządzenia Ministra Środowiska z 17.XII.2009 r.,
utracili prawo do mieszkania funkcyjnego, a naliczony im z tego tytułu czynsz w dniu wejścia w życie
w/w Rozporządzenia nie przekraczał kwoty 330 zł.
Dzięki inicjatywie brodnickiej organizacji, wspieranej
przez nasz Region Pomorski, leśnikom, których problem ten dotyczył – w całej Polsce – nie tylko przywrócono ten dodatek 22.VI.2015 r., lecz zwrócono
im zaległe kwoty, za okres w którym im ten dodatek
zabrano,
– znalezienie rozwiązania pozwalającego na zwolnienie
z odpowiedzialności leśników wydających drewno, za
przekroczenie dopuszczalnej masy pojazdów wywożących drewno,
– postulowane dodatkowego progu uprawniającego do
nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy w adekwatnej
wysokości,
– wprowadzenie jednolitych i czytelnych zasad na terenie całej RDLP Toruń, wypłacania ekwiwalentu za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych,
– i inne, o które zabiegaliśmy wraz z innymi regionami
ZLP, choćby takie jak punkty mundurowe dla pracowników LP nie będących w SL, bogatsza tabela przydziału odzieży BHP i środków ochrony indywidualnej,
i wiele, wiele innych.
Są oczywiście i takie sprawy, które nie zostały rozwiązane. Do nich należą m.in.:
– brak organizacji ZLP w 7 nadleśnictwach toruńskiej
RDLP,
– brak pracowniczego programu emerytalnego,
– problem mieszkaniowy.
Region Pomorski ZLP w RP liczy ponad 350 członków zrzeszonych w 18 organizacjach zakładowych.
Rada naszego Regionu, wraz z Radą Krajową ZLP,
jest od kilku lat fundatorem 4 stypendiów dla najlepszych
uczniów Technikum Leśnego w Tucholi.
Przewodniczący przekazał podziękowania za
współpracę i pomoc Radzie Krajowej ZLP w RP, Dyrektorowi RDLP Panu Januszowi Kaczmarkowi i Organizacjom ZLP w Nadleśnictwach.
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Wybrano nową władzę Regionu Pomorskiego ZLP
w RP.
W kolejnych głosowaniach Zjazdowych oraz na I Posiedzeniu Rady Regionu Pomorskiego nowej kadencji
wybrani zostali:
1. Przewodniczącym Regionu Pom. ZLPwRP
– Krzysztof Jasieniecki z N-ctwa Brodnica.
2. V-ce Przewodniczącymi
– Wiesława Obermuller z N-ctwa Brodnica
– Piotr Wódczak z N-ctwa Gniewkowo
3. Członkami Prezydium
– Jacek Jasiński z N-ctwa Szubin
– Mariusz Jelenewski z RDLP w Toruniu
– Dariusz Mańkowski z N-ctwa Skrwilno
– Szmajda Karol z N-ctwa Woziwoda
4. Przedstawicielem Regionu Pom. w Radzie Krajowej
ZLPwRP
- Jacek Jasiński z N-ctwa Szubin
5. Komisja Rewizyjna
– Danuta Robak z N-ctwa Gniewkowo – Przewodniczącą K.R.
– Marcin Dojlitko z N-ctwa Włocławek
– Piotr Górecki z N-ctwa Szubin
6. Delegatami na Zjazd Krajowy ZLPwRP
– Małgorzata Burdzińska z N-ctwa Wloclawek
– Piotr Wódczak z N-ctwa Gniewkowo
– Radosław Jaśkiewicz z N-ctwa Rytel
– Roman Pytlasiński z N-ctwa Brodnica.
Po wyborach zabrał głos Przewodniczący Rady Krajowej ZLP w RP Kol. Jarosław Szałata.
Pogratulował nowo wybranym władzom Regionu Pomorskiego. Przekazał najważniejsze aktualne sprawy,
jakimi zajmuje się Rada Krajowa. Zaniepokoił go los
i ciężar pracy leśników w terenach objętych żywiołem
w sierpniu 2017 r. Obiecał wsparcie w miarę swoich możliwości dla wszelkich postulatów i przedsięwzięć mających na celu pomoc tym koleżankom i kolegom, którzy
codziennie zmagają się ze skutkami tego kataklizmu.
Przekazał życzenia sukcesów i satysfakcji z pięknej, choć
trudnej pracy dla członków ZLP i ich Rodzin, ale także
dla wszystkich Ludzi Lasu na terenie działania Regionu
Pomorskiego ZLP.
W wyniku dyskusji podjęto 4 uchwały i 12 wniosków.
Dotyczą one dalszej poprawy organizacji oraz warunków
pracy i płacy, leczenia sanatoryjnego, samochodów służbowych i dodatkowych kredytów na zakup samochodów
do pracy dla osób usuwających skutki wichury, spraw
czynszów i przyśpieszenia sprzedaży mieszkań czynszowych, zmian statutu ZLP w RP, większej pomocy dla pracowników z chorobą zawodową, kilometrówek, zwiększenia ilości organizacji w N-ctwach i innych…
Przewodniczący
Regionu Pomorskiego ZLP wRP
Krzysztof Jasieniecki

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej
Regionu Wielkopolskiego
W Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie
w dniach od 1 do 2 lutego 2018 roku odbył się VI Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Wielkopolskiego.
W obradach uczestniczyło 75 z 86 uprawnionych delegatów reprezentujących 24 Organizacje Zakładowe.
Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru, otwarcia
Zjazdu dokonała Przewodnicząca ZLP Regionu Wielkopolskiego Halina Mularczyk-Figiel, która serdecznie
przywitała wszystkich delegatów na Zjazd.
Na Przewodniczącego obrad Zjazdu wybrano Michała Matłokę oraz Bartosza Wójkiewicza. Dokonano
wyboru: Protokolantów, Komisji Mandatowej, Komisji
Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
Przewodnicząca ZLP Regionu Wielkopolskiego Halina Mularczyk-Figiel złożyła sprawozdanie z pracy Rady
Regionu za lata 2013-2017.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kolega Leszek
Grzybowski przedstawił sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej z ostatniej kadencji.
Delegaci nie zgłaszali uwag do sprawozdań i jednogłośnie
udzielili absolutorium Radzie Regionu Wielkopolskiego.
Po krótkiej przerwie wznowiono obrady Zjazdu
i przystąpiono do przeprowadzenia wyborów nowych
władz Regionu Wielkopolskiego.
Nowym Przewodniczącym ZLP RP RW został Janusz
Ruda, a Prezydium ukonstytuowało się następująco: Michał Matłoka – V-ce Przewodniczący, Andrzej Piesyk –
V-ce Przewodniczący, Wojciech Rusek – Skarbnik, Henryk Bober – Skarbnik.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Leszek Grzybowski
– Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej, Sylwia Smereka,
Elwira Krzyżogórska, Józef Krzuś, Krzysztof Matysiak.
Nowo wybrany Przewodniczący Janusz Ruda podziękował wszystkim delegatom za oddane głosy i otrzymane zaufanie. Zapewnił, że będzie się starał dobrze reprezentować Region Wielkopolski. Podziękował w swoim

imieniu i wszystkich delegatów ustępującej Przewodniczącej Halinie Mularczyk-Figiel, za wiele lat pełnej zaangażowania działalności na rzecz Związku Leśników
Polskich w RP Regionu Wielkopolskiego, o której nie da
sie zapomnieć i nie docenić.
Następnego dnia obrad zaszczycił nas swoją obecnością Dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP w Poznaniu Pan
Tomasz Markiewicz. Nie zdołał niestety, ze względów
zdrowotnych, dotrzeć Przewodniczący Związku Leśników
Polskich w RP Pan Jarosław Szałata, przesłał pozdrowienia
dla uczestników Zjazdu i życzył owocnych obrad.
Pan Dyrektor podziękował za długoletnią pracę na
rzecz ZLP RP RW pani Halinie Mularczyk-Figiel oraz
pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu.
Następnie opisał jak wygląda sytuacja Lasów Państwowych oraz RDLP w Poznaniu oraz odpowiadał na zadawane pytania zgromadzonych na sali Delegatów.
Po wznowieniu obrad Zjazdu do Komisji Uchwał i Wniosków złożono, a następnie przyjęto następujące wnioski:
– Przyznanie tytułu Honorowego Przewodniczącego
Związku Leśników Polskich w RP Regionu Wielkopolskiego koleżance Halinie Mularczyk-Figiel.
– Wprowadzenie zmian w Statucie Regionu Wielkopolskiego w celu dostosowania do Statutu Związku
Leśników Polskich w RP.

Przemawia nowy Przewodniczącego Związku Leśników Polskich
w RP Regionu Wielkopolskiego – Janusz Ruda

Dyrektor RDLP w Poznaniu Pan Tomasz Markiewicz składa podziękowania ustępującej Przewodniczącej Pani Halinie Mularczyk-Figiel.

Wystąpienie Dyrektora RDLP w Poznaniu Pana Tomasza Markiewicza.
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– Przesunięcie terminu sporządzania planów gospodarczych do RDLP na wrzesień.
– Wystąpienie do ubezpieczycieli o wspólną grupową
ofertę ubezpieczeniową dla wszystkich obecnych pracowników RDLP jak również emerytów.
– Dalsza realizacja wniosków będących w trakcie realizacji.
Po krótkiej przerwie na sali pojawili się zaproszeni
goście i nowo wybrany zarząd ZLP RP RW wraz z Dyrektorem RDPL w Poznaniu wręczyli zasłużonym działaczom odznaki związkowe.
– Złoty Znak Związku otrzymał:
Kazimierz Kaźmierski – Nadl. Grodziec.
– Złotą odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”
otrzymali:
Barbara Czołnik – OKL Gołuchów
Zbigniew Szarecki – Nadl. Koło
Andrzej Perz – Nadl. Taczanów
– Srebrną odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:
Wiesława Pauś – Nadl. Antonin
Andrzej Sztyler – Nadl. Karczma Borowa

Jacek Napieralski – Nadl. Karczma Borowa
Dariusz Lisiecki – Nadl. Grodziec
Michał Matłoka – Nadl. Grodziec
Maciej Kubas – Nadl. Piaski
Andrzej Maziarz – Nadl. Konin
Jarosław Musiał – Nadl. Konin
Czesław Chudak – OTL Jarocin
– Brązową odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:
Marcin Dera – Nadl. Antonin
Grzegorz Bąk – Nadl. Konin
Paulina Olejak – Nadl. Konin
Waldemar Kubiak – Nadl. Konin
Pani Halina Mularczyk-Figiel podziękowała Pani
Ewie Powązka-Chojnackiej emerytowanej Nadleśniczy
Nadleśnictwa Taczanów za długoletnią i owocną współpracę ze ZLP RP RW.
Na tym Przewodniczący zakończył Zjazd, poprosił
o wyprowadzenie sztandaru Związku Leśników Polskich
w RP Regionu Wielkopolskiego i zaprosił wszystkich zebranych na uroczysty obiad.
Janusz Ruda

Odznaczony „Złotym Znakiem Związku” kolega Kazimierz Kaźmierski.

Odznaczeni Brązową odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”

Odznaczeni Złotą odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”

Sztandar Związku Leśników Polskich w RP Regionu Wielkopolskiego.

Odznaczeni Srebrną odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”

Pamiątkowe zdjęcie uczestników VI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Związku Leśników Polskich w RP Regionu Wielkopolskiego.
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X Szachowe Mistrzostwa Leśników im Jana Przygodzkiego
o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Radomiu
W dniach 25-26 stycznia 2018 roku w Zespole Szkół
Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku odbyły się X
Mistrzostwa Szachowe Leśników im. Jana Przygodzkiego
organizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu. Współorganizatorem, między innymi był
Związek Leśników Polskich Regionu Radomskiego.
Podczas mistrzostw zmierzyło się 21 uczestników z nadleśnictw RDLP Radom oraz z Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku.
Tytuł Szachowego Mistrza Leśników i Puchar Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu zdobył Sebastian Nowakowski z Nadleśnictwa Stąporków. W klasyfikacji drużynowej najlepsze było Nadleśnictwo Radom.
Związek Leśników Polskich Regionu Radomskiego
ufundował nagrodę dla najlepszego szachisty spośród młodzieży Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku. Był nim Kacper Ślizak, który uzyskał najwięcej punktów w klasyfikacji
indywidualnej. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

To miło wspierać tak zdolną młodzież chętną do współpracy, integracji oraz wymiany doświadczeń w środowisku
leśników.
Foto: Dorota Włosowska

Sebastian Nowakowski N. Stąporków kontra Kacper Ślizak ZSL
Zagnańsk.

Uroczystość wręczania nagród, od prawej: A. Kowalska-dyrektor
ZSP w Zagnańsku, A. Matysiak-dyrektor RDLP Radom, J. Bochenek-przewodnicząca ZLP RR wręcza nagrodę K.Ślizak-najlepszy
szachista wśród uczni.

Uczestnicy X Szachowych Mistrzostw RDLP Radom.

Zakończenie X Szachowych Mistrzostw RDLP Radom 2018.
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Relacja z IV Zawodów Leśników w Narciarstwie
o Puchar Dyrektora RDLP w Katowicach
W dniu 24 lutego br. na stoku Rachowca odbyły się po raz IV Zawody Leśników w Narciarstwie
o Puchar Dyrektora RDLP w Katowicach organizowane od początku wyłącznie przez ZLP Regionu
Górnośląskiego i ZLP przy Nadleśnictwie Ujsoły. Zgodnie z regulaminem, celem organizacji zawodów
jest integracja pozazawodowa leśników i ich rodzin, i po raz kolejny cel ten został zrealizowany.
W IV edycji zawodów udział wzięło ponad 120 osób,
dla przypomnienia, w pierwszych zawodach na starcie
stanęło około 60 zawodników.
Mimo trzaskającego mrozu, od godziny 9:00 do zawodów przystąpili leśnicy wraz z rodzinami z następujących jednostek: Nadleśnictw Bielsko (16 osób), Brzeg
(2), Herby (4), Jeleśnia (14), Katowice (2), Kup (3), Namysłów (4), Olesno (2), Rybnik (8), Siewierz (4), Sucha
(10), Ujsoły (14), Ustroń (9), Węgierska Górka (6), Wisła (15), RDLP Katowice reprezentował nasz Kapelan
ksiądz Mikołaj Skawiński, gościliśmy również przedstawiciela RDLP we Wrocławiu z Nadleśnictwa Świdnica
a zawody uświetnił swoją obecnością po raz kolejny
Prof. Dr hab. Jarosław Socha z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa.
Wszystkich uczestników, jak zwykle podzielono na
kategorie płciowe i wiekowe plus kategorię VIP, w każdej z tych kategorii zawodnicy dawali z siebie wszystko,
a mimo emocji i ambicji zawody zakończyły się szczęśliwie dla wszystkich
Jeszcze mięśnie nie ostygły do końca, a uczestnicy
już mówili o kolejnych zawodach, trochę z żalem, że
trzeba na nie czekać cały rok.
Fotorelacja:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uK4mJeNTub-RbcffXqwmVbGWHrR6TKRN.
Przewodniczący Regionu Górnośląskiego
Marek Cholewa

GDAŃSK
II-gie Zawody Halowej Piłki Nożnej
o Puchar Przewodniczącego ZLPwRP Regionu Gdańskiego
Kaliska 2018
W dniu 24 marca 2018 roku w roku obchodów 100-lecia powstania Związku Leśników Polskich w RP w Hali
Sportowej w Starej Kiszewie, teren Nadleśnictwa Kaliska RDLP w Gdańsku odbył się II turniej Halowej Piłki
Nożnej o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników
Polskich w RP Regionu Gdańskiego.
W rywalizacji sportowej wzięło udział jedenaście
drużyn reprezentujących Nadleśnictwa z terenu Regio28

nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku oraz
drużyna z firmy STEICO Czarna Woda.
Zebranych Gości, Sędziów, Zawodników i Kibiców
przywitał Przewodniczący ZLPwRP RG Dariusz Kowalewski przedstawiając jednocześnie historię istnienia ZLPwRP od momentu powstania w roku 1918, po
czym życząc bezpiecznej rywalizacji w sportowym duchu otworzył zawody. Następnie kol. Andrzej Tomana

Zawodnicy w trakcie gry

I-wsze miejsce – Drużyna STEICO

Wspólne zdjęcie

przedstawił porządek dnia, wraz z sędziami zawodów
przedstawił regulamin i zasady gry oraz dokonał losowania kolejności rozgrywek.
Podczas zawodów leśnicy mieli okazję wykazać się
sprawnością techniczną i refleksem podczas gry.
Po zaciętej i bardzo wyrównanej walce zwycięstwo
wywalczyła drużyna z Firmy STEICO, która pokonała
w meczu finałowym drużynę z Nadleśnictwa Kaliska.
Trzecie miejsce wywalczyła drużyna z Nadleśnictwa
Starogard. Kolejne miejsca to 4. Nadleśnictwo Kolbudy;
5. Nadleśnictwo Lubichowo; 6. Nadleśnictwo Lipusz;
7. Nadleśnictwo Cewice; 8. Nadleśnictwo Kwidzyn; 9.
Nadleśnictwo Elbląg; 10. Nadleśnictwo Strzebielino;
11. Nadleśnictwo Gdańsk; 12. Nadleśnictwo Kartuzy.
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy za uczestnictwo w turnieju. Zwycięskie drużyny otrzymały medale
i nagrody ufundowane przez sponsorów / Firmy:
– STEICO; MENTOR S.A.
Medale i Nagrody wręczali Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska Andrzej Przewłocki; Sponsorzy oraz Przewodniczący ZLPwRP Regionu Gdańskiego Dariusz

Zakończenie zawodów – rozdanie medali i upominków

Kowalewski, który zachęcił uczestników rozgrywek do
wzięcia w nich udziału w przyszłym roku.
Po zakończonych zawodach wszyscy uczestnicy spotkali się na wspólnym obiedzie w zajeździe ,,Wrota Kaszub”.
Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP
Regionu Gdańskiego
Dariusz Kowalewski
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Ostatnia droga Andrzeja
Przepełniona przyjaciółmi Katedra.
Hejnałem myśliwskim drżą jej ściany.
Dobrodzieja swojego ze smutkiem żegna.
Przyjaciół żegna Go też tłum zapłakany.
Chojeńskie lasy rzewnie płakały.
Gospodarz odszedł do puszcz innych w niebie.
Smutek ogarnął leśny świat cały.
Dlaczego odszedł - tego nikt nie wie?
Lat jeszcze wiele mógł żyć szczęśliwie,
dla ukochanych ludzi i lasów.
Decyzje innych – niesprawiedliwe,
zabrały z Jego życia - ostatki czasu.
Serce pękało Mu wręcz z żałości,
za ukochaną Puszczą Piaskową.
Od dzisiaj cmentarz będzie Go gościć.
Tutaj Koledzy odnaleźć Go mogą.
Odprowadziły Go całe tłumy.
Za swego serca był wszystkim znany.
Żegnali wszyscy pełni zadumy.
Głęboko w ich sercach jest zapisany.
Andrzej Pyrczek
Chojna, dnia 23-24 listopada 2017 r.
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Rada Krajowa Związku Leśników Polskich Parków Narodowych, wstrząśnięta śmiercią
Kolegi Henryka Makowskiego
wieloletniego pracownika Karkonoskiego Parku Narodowego, najstarszego członka ZLP-PN
łączy się w bólu z rodziną, pracownikami Parku, przyjaciółmi, którzy utracili bliską osobę, człowieka
oddanego przyrodzie i ludziom, człowieka emanującego uśmiechem i życzliwością. Trudno zrozumieć
nam to, iż już więcej nie spotkamy Kolegi Henryka na wspólnych ścieżkach i nie usłyszymy jego głosu
w słuchawce telefonu. Zapamiętamy go jako oddanego leśniczego na Śnieżce. Zapewne niektórzy
zapamiętali Go również jako pracownika Kampinoskiego Parku Narodowego. Był dla nas autorytetem
i przyjacielem, dlatego tym trudniej nam pogodzić się z Jego odejściem.
Pogrążeni w żalu
Członkowie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich Parków Narodowych,
Pracownicy parków narodowych zrzeszeni w Związku,
Piotr Kozłowski – Honorowy przewodniczący ZLP PN.
Przewodniczący ZLP PN
Marek Słowikowski
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Sprostowanie:
W numerze Leśnika 10-12 (190) Październik – Grudzień 2017 r.
w wyrazach współczucia dla Kol. Sławomira Bartnika pojawiła się literówka w imieniu i nazwisku.
Za błąd redakcja przeprasza.

Koledze Sławomirowi Bartnikowi
członkowi ZLP w Nadleśnictwie Zwierzyniec
z powodu śmierci
MATKI
składa w imieniu Rady Zakładowej Bogdan Kulczycki
wraz z Przewodniczącym Rady Okręgu Urbanem Kolman
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