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NASZE SPRAWY
POSIEDZENIE
PREZYDIUM RADY KRAJOWEJ
W dniu 24 października br. odbyło się posiedzenie
Prezydium Rady Krajowej ZLP w RP.
Przewodniczący Bronisław Sasin przekazał informację ze spotkań związków zawodowych z Dyrektorem
Generalnym LP tj. zasad ustalania wysokości czynszu
za najem budynków i lokali mieszkalnych, zasad naliczania podatku od nieruchomości, zasad opuszczania
lokalu niezbędnego z zasobów LP przez pracowników,
emerytów i rencistów LP, spraw mundurowych, w tym
tabeli odzieży bhp.
Prezydium omówiło sprawy organizacyjne uroczystości 95-lecia Związku, projekt planu finansowego Biura

Od lewej siedzą: członek Prezydium Dariusz Kowalewski, Przewodniczący KK Rewizyjnej Janusz Ruda, Wiceprzewodniczący ZLP w RP
Jerzy Miliszewski, Przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin i
członek Prezydium Andrzej Borkowski

Związku na rok 2014, w tym realizację składek członkowskich oraz ustaliło plan pracy Prezydium i Rady
Krajowej na rok 2014.
Przewodniczący poinformował o przygotowaniach do
Mistrzostw Szachowych Leśników i Rajdu Leśników,
które odbędą się na terenie RDLP w Gdańsku. Mistrzostwa Szachowe odbędą się w I kwartale 2014 r., a Rajd
w miesiącu wrześniu.
Przewodniczący poinformował również o sprawach
majątkowych Związku, toczących się rozmowach i ustaleniach ze współwłaścicielami majątku spółek.
Prezydium przyznało dotację finansową dla pracownika Nadleśnictwa Gryfino, który bierze udział w międzynarodowych mistrzostwach golfowych.
Maria Andrzejczyk

Członkowie Prezydium (od lewej) Henryk Chabowski, Włodzimierz
Wojtczak, Grzegorz Cekus i Urban Kolman

SPOTKANIE CENTRAL
ZWIĄZKOWYCH Z DYREKTOREM
GENERALNYM LP
Komunikat
ze spotkania Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z przedstawicielami organizacji
Związków Zawodowych szczebla krajowego
działających w Lasach Państwowych,
które odbyło się w dniu 18 października 2013 r.
w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych
Spotkanie otworzył dyrektor generalny LP Adam
Wasiak, który powitał uczestników, a następnie poprosił Naczelnika Jerzego Kaprala, o dalsze poprowadzenie
spotkania w części dotyczącej umundurowania.
I. Sprawy dotyczące umundurowania.
Nacz. Jerzy Kapral poinformował o zakończeniu
opracowania przez firmę zewnętrzną nowej koncepcji
ubioru leśnika, który został zaprezentowany w dalszej
części spotkania.
Następnie Jerzy Kapral przedstawił przyczyny zmiany ilości punktów przypisanych poszczególnym elementom umundurowania. Przyczyną tej zmiany wprowadzonej Zarządzeniem nr 62 Dyrektora Generalnego
LP z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad
i norm użytkowania mundurów leśnika. Poinformował
o otrzymywanych wnioskach z jednostek organizacyjnych LP (zostały przedstawione wnioski pisemne m.in.
RDLP w Poznaniu). Nowa wartość punktowa części
umundurowania została wyceniona na podstawie uśrednionej ceny uzyskanej przez ZPUH w Olsztynie i ZUP
w Łodzi w wyniku przetargów.
Uczestnikom spotkania została przedstawiona prezentacja – koncepcja ubioru leśnika 2013.
Następnie Pani Anna Wawrzycka-Jatczak omówiła
poszczególne elementy kolekcji wskazując na skład tkanin, z których zostały wykonane i ich właściwości użytkowe oraz funkcjonalność wzornictwa.
Swoje uwagi zgłosili przedstawiciele strony związkowej:
– nie powinniśmy odchodzić od „orzełka na dębie”
z uwagi na tradycję, przewidzieć możliwość stosowania zamiennie obuwia o różnej wysokości obcasów przez kobiety,
– propozycja zespołu, w którym praktycy i terenowcy-użytkownicy oceniliby tę propozycję,
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– odzież terenowa powinna również spełniać rolę
ochronną i być szczególnie odporna przy częstym
używaniu i praniu, powinna zachować elementy
godła narodowego.
Związki zwróciły ponadto uwagę na zmienione Zarządzenie nr 62 – podwyższono liczbę punktów za wybrane elementy umundurowania, natomiast nie obniżono punktów za sorty, których cena uległa obniżeniu.
Nacz. Jerzy Kapral w kontekście kontrowersji wokół
zarządzenia nr 62 zaproponował dokonanie analizy cen
sortów mundurowych zebranych z terenu całego kraju.
Wątpliwości budzi równocześnie poziom punktów mundurowych dla poszczególnych stanowisk w Służbie Leśnej.
Związki podniosły również, że nie było dobrym rozwiązaniem wprowadzenie tej zmiany w trakcie roku kalendarzowego ponieważ pracownicy czują się pokrzywdzeni, bo mają możliwość pobrania mniejszej ilości sortów za taką samą przysługującą liczbę punktów.
Dyrektor Generalny podsumował toczącą się dyskusję. DGLP ponownie przeanalizuje sprawę zmiany wartości punktów poszczególnych sortów mundurowych.
W kwestii wzorca munduru, w związku z trwającymi
kilka lat pracami w tym temacie dyrektor generalny LP
będzie rekomendował ministrowi środowiska przedstawiony projekt, przy czym oczywiście wszelkie uwagi są
wskazane.
II. Sprawy dot. mieszkań.
Pan Piotr Młynarczyk przedstawił obszerną prezentację zawierającą usystematyzowanie większości problemów dotyczących mieszkań w LP w tym:
– odniósł się do nowelizacji rozporządzenia do
art. 40a ( sprzedaż pustostanów),
– poinformował, że z dniem 16.10.2013 r. poproszono o wznowienie przesyłania wykazów lokali
mieszkalnych zawierających lokale wolne,
– przedstawił uwagi do polityk mieszkaniowych
jednostek (uwaga: znacznie wzrosła ilość wniosków z lokalami położonymi w pełnych enklawach, swobodne ustalanie służebności drogi
koniecznej, zwiększenie powierzchni działek
ewidencyjnych sprzedawanych wraz z lokalami
mieszkalnymi),
– przedstawił plan sprzedaży lokali na lata 20132016 wraz z wartością księgową netto do umorzenia w odniesieniu do średniej wartości lokalu,
– poruszył problem prawny polegający na tym, że
pracownik – z uwagi na obowiązek zamieszkiwania w miejscu wykonywania pracy, wynikający
z ustawy o lasach, ma prawo do tego świadczenia,

które ma charakter wynagrodzenia i z tego względu pracownik z tego prawa nie może zrezygnować,
– odniósł się do interpretacji prawnej Ministra Finansów dotyczącej podatku od nieruchomości,
który powinien płacić pracownik korzystający z mieszkania bezpłatnego, jeżeli jest to lokal
wyodrębniony (w 1996 roku był już wyrok sądu
w tego typu sprawie, a także zapadł wyrok sądu
z 28 maja 2013 r., w którym sąd oddalił skargę
nadleśnictwa i potwierdził obowiązek uiszczania
podatku przez pracownika). Podpisanie zarówno
umowy najmu jak i umowy o bezpłatne korzystanie z nieruchomości nie zwalnia z opodatkowania
korzystającego i jest traktowane jako posiadanie
zależne. Nie mamy możliwości i argumentów
zmieniających ten stan rzeczy, musimy przyjąć
takie postępowanie za obowiązujące,
– poinformował o pojawieniu się interpretacji indywidualnej dla jednego z nadleśnictw, że budynki
gospodarcze są zwolnione od opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
– poinformował o działaniach poszczególnych regionalnych dyrekcji LP w odniesieniu do sprawy
podatku od nieruchomości,
– omówił sprawę wytycznych w sprawie czynszów. Analiza zebranych wytycznych z jednostek
wskazuje na zasadność uwag strony związkowej
i przygotowania przez DGLP wytycznych w tym
zakresie,
– zaproponował wprowadzenie w życie wytycznych
styczeń/luty 2014, z terminem obowiązywania od
1 lipca 2014 r.
Na zakończenie Pan Piotr Młynarczyk zaproponował
systematyczne – co kwartał spotkania zespołu konsultacyjnego ds. realizacji polityki mieszkaniowej, który
miałby m.in. analizować systematycznie polityki mieszkaniowe opracowywane przez jednostki, rozpatrywałby szczegółowo zgłaszane problemy, jeżeli takie będą,
opracowywałby sugestie dla Dyrektora Generalnego LP
w sprawie zmian w polityce mieszkaniowej.
Dyrektor Generalny LP podsumował wystąpienie
P. Młynarczyka. Potwierdził, że widzi potrzebę reagowania na pewne rozbieżności w poszczególnych jednostkach ze strony DGLP. Chce kontynuować dyskusję
na temat dalszej przyszłości mieszkań w LP. Rok 2014
i 2015 mają być poświęcone na przyspieszenie sprzedaży mieszkań, dopóki jest ku temu również klimat w otoczeniu LP.

NSZZ poinformowała, że związek przesłał do ministra środowiska propozycje kwalifikowania mieszkań
pod kątem ich użytkowania. Zostało też zadane pytanie
o sprawę budowania kancelarii tzw. kontenerowych.
Dyrektor Generalny LP odniósł się do ww. zapytania
– stwierdził że są pewne plusy tego pomysłu – niskie
koszty, ale są również minusy. Skala budowy leśniczówek i kancelarii kontenerowych zostały mocno ograniczone w prowizorium planu na 2014 r.
Związek Leśników Polskich w RP poinformował,
że przy pomocy współpracującego ze Związkiem biura prawnego zostało sporządzone odwołanie od decyzji
burmistrza w sprawie podatku i o finale sprawy związek
poinformuje DGLP. Zaapelował również, o konieczność
ustalania odrębnych stawek dla mieszkań czynszowych
i mieszkań bezpłatnych – podając przykład wyliczenia
stawek dla jednej z jednostek i wpływ stawek mieszkań
funkcyjnych na wzrost stawek czynszów dla mieszkań
wynajmowanych.
Przewodniczącym central związków zawodowych
przekazano na spotkaniu pisma RDLP w Warszawie
i RDLP w Zielonej Górze, dotyczące wątpliwości interpretacyjnych przepisów PUZP w sprawie wypłacania
i naliczania dodatku mieszkaniowego – z prośbą o zapoznanie się i przygotowanie do spotkania, na którym
zostanie dokonana interpretacja stron PUZP w trybie
§ 39 PUZP.
Naczelnika Agnieszka Grzegorczyk zwróciła uwagę
na konieczność uzgodnienia ostatecznie treści protokołu
dodatkowego do zmieniającego PUZP, w szczególności
z uwagi na konieczność uregulowania kwestii uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przed
naliczaniem DWR na 2013 r.
Ustalenia Stron:
– Dyrektor Generalny skieruje do związków zawodowych oficjalne pismo w sprawie spotkania zespołu konsultacyjnego wraz z propozycją liczby
osób w zespole.
– spotkanie planowane na listopad w sprawach płacowych – propozycja przesunięcia na początek
grudnia – ustalono termin w pierwszym tygodniu
grudnia (4 lub 5.12.).
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WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA
Wizyta członków Związku Leśników Polskich w RP
w Rumunii
W dniach 7–11 października br. członkowie Związku Leśników Polskich w RP uczestniczyli w wyjeździe
szkoleniowo-zawodowym do Rumunii w ramach współpracy związków zawodowych branży leśnej obu krajów.
Była to jednocześnie rewizyta po spotkaniu rumuńskich
leśników i związkowców w Polsce w lipcu br.
Przejazd autokarem w drodze do Bukaresztu z Warszawy przez Katowice odległego od Warszawy o ok. 1500
km trwał (z przerwami na noclegi i posiłki) 48 godzin.
Pierwszy dłuższy postój połączony z obiadem miał
miejsce w Szeged (Węgry) a nocleg w Sybiu (Rumunia).

Uczestnicy wyjazdu w centrum Sibina.

W drodze do Bukaresztu uczestnicy wyjazdu zwiedzili zamek Drakuli w miejscowości Bran oraz królewski pałac w Peles – letnią rezydencję królów rumuńskich.
Po dotarciu do Bukaresztu i krótkim jego zwiedzaniu, odbyło się w spotkanie z kierownictwem Consilva
– Związku Zawodowego Leśników Rumuńskich, na
czele z Przewodniczącym Konfederacji Consilva Marianem Stoicescu, w odległym od Bukaresztu o ok. 55 km
Racari w domku myśliwskim Bolovani.

Bolowani – Przewodniczący Consilvy Marian Stoicescu (po środku) przedstawia obiekt.
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Bolovani to odpowiednik polskiego OHZ o powierzchni 402 ha, został założony w 1978 roku i jest przeznaczony
do intensywnej hodowli dzików dla gospodarki łowieckiej,
obecnie populacja ich liczy 120 szt. Również wewnątrz zagrody jest utrzymywanych 40 danieli, wprowadzonych do
hodowli w latach 80. ub. wieku.
W czasie wizyty polscy leśnicy zostali zapoznani
z funkcjonowaniem oraz organizacją leśnictwa i związków zawodowych w Rumunii.
Powierzchnia obszaru pokrytego lasami w Rumunii
wynosi ok. 6,5 mln ha. W przeszłości osiągała nawet prawie 18 mln ha. Pod koniec XIX wieku lesistość zmniejszyła się do 40% i w roku 1948 ustabilizowała się na poziomie 27%. Zgodnie z rumuńskim prawodawstwem leśnym,
powierzchnia lasów w tym kraju nie może już ulegać dalszemu zmniejszeniu.
Pod koniec roku 2008 lasy państwowe stanowiły ok.
53% wszystkich lasów. Pozostałe 47% należy do osób
prywatnych i osób prawnych, a także do jednostek administracyjnych.
Lasy państwowe są administrowane przez Krajową
Administrację Lasów Romsilva, która podlega Ministrowi
Środowiska i Lasów. Romsilva dzieli się na 41 okręgów
leśnych, które są bezpośrednio koordynowane przez Dyrektora Naczelnego.
Ze względu na ukształtowanie terenu Rumunii, 37,2%
lasów znajduje się na obszarach górskich (Karpaty), 51,9%
na terenach wyżynnych, a 10,9% na równinach.
Gatunki drzew występujących w lasach Rumunii to
32,1% lasy bukowe, 30,1% – lasy iglaste, 17,7% – lasy dębowe, a 20,1% – lasy liściaste pozostałych gatunków drzew.
Konfederacja Consilva zrzesza ponad 30 tys. członków zatrudnionych w leśnictwie, w tym ok. 10 tys. stanowią emeryci. Struktury związkowe tworzą organizacje
zakładowe funkcjonujące w 41 okręgach i zrzeszonych
w Konfederacji Consilva. Przewodniczący są wybierani
na 4-letnią kadencję i pełnią funkcję będąc pracownikami
etatowymi.
Głównym problemem związków zawodowych w Rumunii, w tym funkcjonujących w Romsilva są płace. Kodeks pracy, który wszedł w życie w 2011 roku, stał się
instrumentem, który generuje powstawanie miejsc pracy, za które płaci się niższą pensję.
Po zapoznaniu się z ośrodkiem hodowli zwierząt i informacjami dotyczącymi leśnictwa oraz związków zawodowych w Rumunii delegacja polskich związkowców
została zaproszona przez rumuńskich kolegów na kolację,
na której spożywano dania regionalne. W trakcie posiłku
przewodniczący Bronisław Sasin oraz uczestnicy spotkania przekazali upominki i prezenty stronie rumuńskiej.
Przewodniczący Consilvy przekazał okolicznościowy medal przewodniczącemu ZLP w RP oraz znaczki dla wszystkich uczestników polskiej delegacji – foto na str. 5.

Upominki przekazują: Barbara Jarzębak (RDLP Radom) i Władysław Samek ( RDLP Kraków)

Upominki pracownikom Bolovani przekazują: Andrzej Gajda (RDLP Katowice) i Jolanta Ptak ( RDLP Szczecin)

W trakcie kolacji wywiązała się ożywiona i serdeczna dyskusja, głównie o gospodarce leśnej w Rumunii.

Pytania zadają: Roman Gatalski ( RDLP Szczecin) i Władysław Samek (RDLP Kraków)
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Na zakończenie poinformowano stronę polską
o możliwości przystąpienia do Council of European
Foresters (CEF) Rady Europejskich Leśników, w której
jest zrzeszona Konfederacja Consilva.
CEF założona w 2011 roku, jest europejską demokratyczną, apolityczną niezależną od wyznania organizacją
leśników i, stowarzyszeń społecznych aktywnie zaangażowanych w leśnictwie z następujących krajów: Bośnia
i Hercegowina, Chorwacja, Finlandia, Niemcy, Włochy,
Węgry, Mołdawia, Rumunia, Rosja, Serbia, Turcja.
Jednym z Wiceprezydentów CEF jest Marian Stoicescu.
Podczas spotkania został omówiony również statut i zasady funkcjonowania organizacji. Przewodniczący ZLP
w RP Bronisław Sasin poinformował stronę rumuńską, iż
decyzja o przystąpieniu do organizacji CEF może być podjęta po zaopiniowaniu przez Prezydium i Radę Krajową
ZLP w RP i zatwierdzeniu przez Zjazd Delegatów.
W drodze powrotnej do kraju uczestnicy zatrzymali
się na nocleg w Budapeszcie, gdzie po śniadaniu i krótkim 3 godzinnym zwiedzaniu najciekawszych historycznie miejsc, m.in. Wzgórza Zamkowego, części Starego
Miasta Budy, Wzgórza Gellerta a także kościoła Macieja

do Katowic uczestnicy wyjazdu dotarli po północy
12.10. br. a do Warszawy we wczesnych godzinach porannych.
Wszyscy wrócili mocno utrudzeni ale też wzbogaceni o wiedzę o zasadach funkcjonowania zarówno
leśnictwa jak i związków zawodowych w Rumunii. Podobnie bezcenne pozostaną wrażenia turystyczne z pełnych zabytków i pięknych krajobrazów odwiedzanych
krajów.
Wszystkim uczestnikom wyjazdu składam serdeczne podziękowanie za zdyscyplinowanie, wyrozumiałość oraz dzielne znoszenie trudów długotrwałych
przejazdów i codziennej zmiany miejsc zakwaterowania.
Dziękuję również za liczne upominki i prezenty
przekazane kolegom związkowcom Consilvy i pracownikom Bolovani.
Bronisław Sasin
foto: Janina Sobczak i Roman Gatalski

Zdjęcie grupowe na Wzgórzu Gellerta

6

REGIONY/OKRĘGI
Radom
Uroczyste obchody 95-lecia
Związku Leśników Polskich w RP
w Regionie Radomskim Związku
W dniu 6 września 2013 roku na terenie Nadleśnictwa
Marcule odbyła się uroczysta narada delegatów oraz członków Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego.
W naradzie udział wzięli zaproszeni goście: Kol. Bronisław Sasin Przewodniczący ZLP w RP, Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczych RDLP Radom Krzysztof Przyborski,
Kierownictwo Nadleśnictw, Kol. Jerzy Przybylski, Kol.
Stefan Krejmer, Kol. Marian Wróblewski.
W ramach narady odbyło się szkolenie z zakresu
BHP „Wypadki przy pracy”, które prowadził inspektor
z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach Pan Michał Tkaczyk.
Głównym punktem uroczystości były obchody 95-lecia ZLP w RP.
Kol. Barbara Iwańska Przewodnicząca Związku
Leśników Polskich Regionu Radomskiego przywitała
zaproszonych gości i uczestników, a w swoim okolicznościowym wystąpieniu przedstawiła zebranym historię
ZLP W RP, skupiając się na historii regionu radomskoświętokrzyskiego, przypomniała, m.in. że:
• 18 i 19 czerwca 1938 r. w Radomiu odbył się zjazd
delegatów w Radomiu,
• pierwszym Przewodniczącym po reaktywowaniu ZLP
został wybrany Stanisław Brzeziński,
• ZLP Regionu Radomskiego został zarejestrowany
30 września 1992 r., w tym roku Przewodniczącym

Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP Radom

został wybrany kol. Stefan Krejmer, który funkcję tę
piastował przez kilka kadencji,
• ZLP Regionu Radomskiego to organizacje zakładowe,
które są we wszystkich jednostkach RDLP Radom.
Obecnie liczymy prawie 600 członków.
• 18 listopada 2000 roku, organizacja otrzymała z rąk
Przewodniczącego Jerzego Przybylskiego Sztandar,
poświęcony przez śp. bp Jana Chrapka,
• W dniu 22 czerwca 2007 podczas wyjazdowego posiedzenia Rada Regionu ZLP posadziła na terenie arboretum im. Bp. Jana Chrapka w Nadleśnictwie Marcule sadzonkę sosny Taborskiej wyhodowaną w Nadleśnictwie Jabłonna.
• w 2010 roku uczestniczyliśmy w proteście przed Sejmem RP sprzeciwiając się włączeniu lasów państwowych do sektora finansów publicznych,
• ZLP RR w 2011 roku był organizatorem XXIII Rajdu
Leśników, Śladami dinozaurów”, rajd został bardzo
wysoko oceniony przez Radę Krajową i uczestników
rajdu.
Kończąc swoje wystąpienie Kol. Barbara Iwańska
powiedziała:
„Szanowni goście, koleżanki i koledzy, kończąc, składam na ręce dyrektora Krzysztofa Przyborskiego serdeczne
podziękowania Panu Dyrektorowi RDLP Tomaszowi Sotowi za możliwość zorganizowania dzisiejszej narady, dziękuję za przychylność i wyrozumiałość w rozwiązywaniu
w duchu partnerskim spraw związkowych, pracowniczych
ale także spraw ludzkich, dziękuję za współpracę. Dziękuję
Panu Dyr. K. Przyborskiemu, za przybycie na naradę.
Ogromne słowa podziękowania kieruję do Pana Nadleśniczego Tadeusza Misiaka.
Serdecznie dziękuję przybyłym na naradę Panom
Nadleśniczym i Zastępcom.

Okolicznościowy referat wygłasza Przewodnicząca ZLP Regionu
Radomskiego Barbara Iwańska
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Uczestnicy uroczystości, na pierwszym planie goście: od lewej
Włodzimierz Cedzyński – N-ctwo Marcule, Bronisław Sasin
Przewodniczący ZLP w RP, Tadeusz Misiak Nadleśniczy Marcule,
Jerzy Przybylski, Honorowy Przewodniczący ZLP w RP, Marian
Wróblewski – Nadleśnictwo Łagów, Stefan Krejmer – RDLP Radom,
Zdzisław Kiełek – emerytowany członek ZLP w RDLP, Jolanta
Barszcz – skarbnik ZO ZLP W biurze RDLP

Odznaczeni Złotą odznaką związkową „Zasłużony dla Leśników
Polskich”: Roman Kołodziejczyk, Barbara Wiech, Bogusław
Dąbroś, Włodzimierz Cedzyński, dalej odznaczający: Barbara
Iwańska, Bronisław Sasin, Krzysztof Przyborski Z-ca Dyrektora ds.
Ekonomicznych RDLP Radom

Odznaczeni Srebrną odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”:
Jolanta Barszcz, Mirosław Papierz, Przemysław Jakobińskie, Tadeusz
Wijata, Maria Pracownik, Józef Lachowski, Andrzej Piwarski,
Roman Nieścior, Leopold Rutkowski, Elżbieta Buława

Odznaczeni Brązową odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”
Zbigniew Szostak, Dorota Mielniczuk, Halina Wcześniak, Władysław
Niebudek, Urszula Bartosik, Krzysztof Miśta, Iwona Drogomirecka,
Krystyna Piątek, Ewa Porębska, Grzegorz Kisiel, Halina Błajszczak,
Bogusława Leszczyk

Odznaczeni Brązową odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”:
Dariusz Nowak, Sławomir Sieczka, Przemysław Gembarzewski,
Stanisław Drela, Jan Jamróz, Jerzy Kalinowski, Tomasz Rowiński,
Tomasz Tomaszewski, Anita Piętek, Zbigniew Mączyński

Odznaczeni Brązową odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”:
Maciej Wnuk, Artur Czekaj, Krzysztof Jędruch, Piotr Szafrański,
Dorota Miernik, Tomasz Wasiak, Andrzej Szewczyk, Jarosław
Lisowski, Wiesław Łodej, Waldemar Szewczyk, Daniel Bogacki
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W imieniu odznaczonych głos zabiera Włodzimierz Cedzyński
Inżynier Nadzoru z Nadleśnictwa Marcule

Wystąpienie Przewodniczącego ZLP w RP Bronisława Sasina

Głos zabiera Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Regionalnej
Dyrekcji LP w Radomiu Krzysztof Przyborski

Wystąpienie byłego Przewodniczącego ZLP w RP, Honorowego
Przewodniczącego Związku Jerzego Przybylskiego

Wystąpienie Stefana Krejmera byłego Przewodniczącego ZLP
Regionu Radomskiego

Dziękuję Bronisławowi Sasinowi, Jerzemu Przybylskiemu, Stefanowi Krejmerowi, Stanisławowi Brzezińskiemu, Edwardowi Paterkowi, Marianowi Wróblewskiemu za całokształt, za to, że przyczynili się do
reaktywowania ZLP i czynnego udziału w organizacji
Związku.

Dziękuję z całego serca koleżankom i kolegom
z Nadleśnictwa Marcule oraz Prezydium Rady Regionalnej. Słowa szczególnego podziękowania kieruję do
Kol. Leszka Jaszczyka, Adama Podsiadło, Jolanty Bochenek, Barbary Jarzębak, Daniela Bogackiego, Jolanty
Barszcz, Radosława Koniarza za zaangażowanie i wydatną pomoc w organizacji uroczystości.
Następnie Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Bronisław Sasin odznaczył odznaczeniami
związkowymi „Zasłużony dla Leśników Polskich”, złotymi, srebrnymi i brązowymi wielu członków związku.
Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy udali się na
wspólny posiłek i zabawę przy akompaniamencie zespołu
muzycznego, która trwała do późnych godzin wieczornych.
Szczegółowe wystąpienie i informacje dotyczące
odznaczonych na naszej stronie http://www.zlpradom.pl
– zapraszamy!
Darz Bór
Barbara Iwańska
Przewodnicząca Związku Leśników Polskich
Regionu Radomskiego
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Toruń
Posiedzenie Rady Regionu Pomorskiego ZLP w RP
2 października br. w Pieczyskach k. Bydgoszczy, odbyło się posiedzenie Rady Regionu Pomorskiego ZLP
w RP.
Oprócz członków Rady Regionu, w posiedzeniu
udział wzięli zaproszeni goście:
– Przewodniczący Związku Leśników Polskich
w RP Bronisław Sasin,
– Dyrektor RDLP w Toruniu Janusz Kaczmarek,
– Nadleśniczy Nadleśnictwa Różanna Karol Pawlicki.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Regionu Pomorskiego ZLP w RP January Szajda.
Po otwarciu, Przewodniczący ZLP Bronisław Sasin,
wręczył odznaczenia związkowe „Zasłużony dla Leśników Polskich”, wyróżniającym się członkom organizacji z:
Nadleśnictwa Dobrzejewice
Kol. Krystynie Wojciechowskiej – brązową
Kol. Jadwidze Kwiatkowskiej – brązową
Nadleśnictwa Szubin
Kol. Jerzemu Przybylskiemu – brązową
Kol. Piotrowi Góreckiemu – brązową

Przewodniczący Bronisław Sasin ustosunkował się do
zmiany wartości niektórych sortów mundurowych w ciągu roku. W efekcie, spowodowało to obniżenie ilości pobieranych przez służbę leśną sortów mundurowych.
Poinformował również o wysokości planowanych do
końca roku nagród, oraz o negocjacjach zaplanowanych
na listopad br. w zakresie poziomu płac na 2014 rok.
Poinformował o zagrożeniach dla wynegocjowanych
przed laty przywilejów, m.in. deputatów opałowych, itp.
Oświadczył że ZLP w RP, będzie bronił korzystnych
dla pracowników zapisów, zawartych w Układzie Zbiorowym Pracy. Poinformował, że zabrakło argumentów,
w sprawie obrony wydawania deputatu opalowego z góry
za cały rok. Zapowiedział dążenie do ujednolicenia dodatku na utrzymanie kancelarii, w związku z dużymi rozbieżnościami, jakie mają miejsce w Lasach Państwowych.
Powiedział, że w planach na najbliższy okres, są jeszcze zmiany w PUZP (tabela płac i podniesienie wartości
punktu), wprowadzenie dodatków transportowych oraz
wypracowanie polityki mieszkaniowej a przede wszystkim doprowadzenia do uregulowania sprawy opuszczenia lokalu niezbędnego z zasobów LP, poprzez wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego.
Wskazał na zbyt niski ryczałt za pełnienie dyżurów
p-poż. i konieczność dążenia do jego podniesienia oraz
na konieczność wynegocjowania refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników terenowych. Przekazał też informację o podjętych działaniach
w celu uruchomienia pracowniczego programu emerytalnego – tzw. III filar.

Uroczystość wręczenia odznaki związkowej „Zasłużony dla
Leśników Polskich”

Dyrektor RDLP w Toruniu, w swoim wystąpieniu
omówił obecną sytuację gospodarczą i finansową toruńskiej dyrekcji, oraz rokowania do końca roku 2013 i na
2014 rok.
Powiedział m.in., że będzie dążył do 2-osobowej obsady wszystkich leśnictw w regionie toruńskim, z wyjątkiem leśnictw szkółkarskich, z małą powierzchnią lasu.
Podkreślił znaczący udział i skuteczność Związków
Zawodowych, w wysokim wzroście wartości punktu,
ilości awansowanych pracowników, oraz poziomie nagród.
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Głos zabiera Przewodniczący ZLP w RP Bronislaw Sasin, obok
siedzą (z lewej) Nadleśniczy Nadleśnictwa Różanna Karol
Pawlicki, Dyrektor RDLP w Toruniu Janusz Kaczmarek, (z prawej)
Przewodniczący ZLP Regionu Pomorskiego w Toruniu January
Szajda

Zarówno Dyrektor RDLP jak i Przewodniczący Sasin stwierdzili, że monitoring rozmów telefonicznych,
dotyczy tylko telefonów stacjonarnych (IP) i że będą się
przeciwstawiać próbom rozszerzania tego rodzaju kontroli pracowników.

Głos zabiera Dyrektor RDLP w Toruniu Janusz Kaczmarek

Odpowiadając na pytania uczestników posiedzenia,
przewodniczący ZLP stwierdził, że jakość usług medycznych, świadczonych przez Medicover, jest dobra
i pracownicy z regionów gdzie działa już Medicover są
zadowoleni.
Foto i tekst:
Krzysztof Jasieniecki
członek Rady Regionu Pomorskiego

Leśnicy mieli okazję wykazać się sprawnością fizyczną i refleksem w siatkówce 3-osobowej, w rzucie
piłką do kosza, tenisie stołowym, rzutkach do tarczy,
pchnięciu kulą, skakaniu w workach, wbijaniu gwoździ a także w przerzynaniu piłą ręczną kłody. Bardzo
istotne było również celne oko w strzelaniu do rzutków,
w strzelaniu z kbks i w strzelaniu z wiatrówki.
Po zaciętej i bardzo wyrównanej walce we wszystkich konkurencjach zwycięstwo drużynowe wywalczyli
dla swojej drużyny po raz kolejny zawodnicy Nadleśnictwa Piwniczna, wyprzedzając ekipy z nadleśnictw
Niepołomice i Nowy Targ. Na dalszych pozycjach uplasowały się kolejno drużyny z nadleśnictw: Myślenice,
Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, Miechów, Nawojowa,
Krościenko, Stary Sącz, Gromnik, Limanowa.
Trzy najlepsze drużyny spartakiady zostały uhonorowane pamiątkowymi pucharami ufundowanymi przez
Dyrektora RDLP w Krakowie Stanisława Sennika.
Sponsorami nagród dla trzech pierwszych miejsc
w poszczególnych konkurencjach byli nadleśniczowie
nadleśnictw: Piwniczna, Niepołomice, Krościenko,
Nowy Targ, Miechów, Nawojowa, Limanowa, Gromnik,
Myślenice, Gorlice i Dębica.

Kraków
XVII Regionalna Spartakiada Leśników
Muszyna – Złockie 2013
Już po raz siedemnasty stanęli w szranki leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, aby rywalizować w XVII Regionalnej Spartakiadzie Leśników – Muszyna Złockie 2013. Spartakiada
była organizowana w dniach 18 – 20.10.2013 r. przez
Związek Leśników Polskich Okręgu Małopolska przy
RDLP w Krakowie z/s w Krościenku. Rywalizowało
dzielnie ze sobą 12 drużyn.

Adam Wnęk z Nadleśnictwa Piwniczna w pchnięciu kulą

Zawodnicy Nadleśnictwa Krościenko zmagający się w przerzynaniu
kłody

Michał Jasik z Nadleśnictwa Niepołomice najszybciej dotarł do
mety w worku
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Olsztyn
Turniej Piłki Nożnej

Mateusz Latoń Nadleśnictwo Nawojowa w konkursie „wbijanie
gwoździ”

Nadleśniczy Nadlesnictwa Limanowa Jan Legutko w konkurencji
„niespodzianka” dla „szefów i sponsorów”

Nagrody w konkurencji – niespodziance dla „szefów
i sponsorów” ufundował Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz.
W konkurencji dla „szefów i sponsorów”, którą było
rąbanie drewna na czas pierwsze miejsce zajął Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślenice Stanisław Widz, wyprzedzając Nadleśniczego N-ctwa Stary Sącz Pawła Szczygła i N-czego N-ctwa Gorlice Jerzego Gadzinę.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania
wszystkim sponsorom.
Specjalne podziękowania składamy również Dyrektorowi LZD w Krynicy za udostępnienie strzelnicy sportowej do przeprowadzenia konkurencji strzeleckich.
Liczymy na dalszą współpracę podczas organizacji
kolejnych spartakiad.
Spartakiada przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze przy sprzyjającej pogodzie.
Mamy nadzieję, że duch sportowy wśród leśników
nie zaginie i w przyszłym roku spotkamy się w jeszcze
szerszym gronie.
Do zobaczenia za rok
Krystyna Sowa
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XII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora RDLP
w Olsztynie odbył się 14 września w Młynarach na boisku klubu „Syrena” Młynary. Organizatorami imprezy
byli Nadleśnictwo Młynary oraz Związek Leśników
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego przy współudziale RDLP w Olsztynie.
Rozegrany turniej był rekordowy pod względem ilości startujących drużyn. Do rozgrywek zgłosiło się 16
zespołów reprezentujących 15 nadleśnictw: Dobrocin,
Iława, Jedwabno, Lidzbark, Miłomłyn, Młynary, Nidzica, Olsztyn, Ostrołęka, Parciaki, Przasnysz, Szczytno,
Wielbark, Wipsowo, Zaporowo oraz drużyna kierownictwa RDLP.
Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP w Olsztynie Pan Jan Karetko w towarzystwie Nadleśniczego Nadleśnictwa Młynary Pana
Andrzeja Albińskiego i Przewodniczącego Związku
Leśników Polskich Regionu Olsztyńskiego Andrzeja
Borkowskiego. Obecni byli również gospodarz terenu,
Burmistrz Młynar Pan Ryszard Zając i Kierownik Posterunku Policji w Młynarach Pan Zbigniew Dabkiewicz.
Przed rozpoczęciem rozgrywek turniejowych odbył
się „pokazowy” mecz otwarcia między drużynami biura
RDLP i kierownictw nadleśnictw. Nadleśniczowie nie
okazali litości i pokonali „Dyrekcję” 6:0. Rewanż odbędzie się również na boisku piłkarskim na następnym
turnieju.
Otwarciu i pierwszemu meczowi towarzyszył lekki
deszczyk. Potem przestało padać.
Rozgrywki przebiegały w 4 grupach. Zwycięzcy
grup awansowali do półfinałów. Były to drużyny Lidzbarka, Miłomłyna, Przasnysza i Wipsowa. Losowania
składów półfinałowych dokonała „sierotka”, odważna
dziewczynka Ada Karczewska z Miłomłyna. Ona zdecydowała o tym, że o wejście do finału zagrały Miłomłyn
z Przasnyszem a Lidzbark z Wipsowem. W równocześnie rozegranych meczach półfinałowych zwyciężyły
zespoły Lidzbarka i Przasnysza z jednakowym wynikiem 3:0.
Po krótkiej przerwie na odpoczynek odbył się mecz
o 3 miejsce. Po zaciętej walce wygrało Wipsowo 1:0.
Następnie odbył się mecz o najwyższe trofeum turnieju, Puchar Dyrektora RDLP w Olsztynie. Triumfatorem XII Turnieju w piłce nożnej o Puchar Dyrektora
RDLP w Olsztynie została drużyna Nadleśnictwa Przasnysz pokonując Lidzbark 3:1. Dla tej drużyny jest to
szósty wygrany turniej. Ostatni raz zwyciężali w roku
2006. Bardzo cieszyli się z powrotu na najwyższe miejsce. Wyrazem tego był „taniec zwycięzców”.

Otwarcie turnieju przez Dyrektora RDLP w Olsztynie

Mecz gospodarza turnieju z Mistrzem – Nadleśnictwo Młynary
kontra Nadleśnictwo Przasnysz

Zwyciezca turnieju Nadleśnictwo Przasnysz

Najmilsza zawodniczka turnieju

Nadleśnictwo Lidzbark II miejsce

Nadleśnictwo Wipsowo III miejsce
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Drużyny z Nadleśnictwa Przasnysz i Lidzbark witają się przed meczem

Końcowa zbiórka zawodników

Przystąpiono do dekoracji i nagradzania uczestników
zawodów. Zdobywca I miejsca, drużyna z Przasnysza
otrzymała Puchar Dyrektora, dyplom, złote medale oraz
nagrodę. Reprezentacje Lidzbarka i Wipsowa za zdobycie II i III miejsca otrzymały puchary, dyplomy odpowiednio srebrne i brązowe medale oraz nagrody. Również zdobywca IV miejsca otrzymał puchar i dyplom.
Pozostałe drużyny musiały zadowolić się pucharkami za
uczestnictwo i dyplomami.
Specjalnymi statuetkami i dyplomami wyróżniono
najlepszych zawodników turnieju.
Tytuł króla strzelców uzyskał Andrzej Chrostowski
z Przasnysza strzelając 7 bramek.
Za najlepszych bramkarzy uznano: Grzegorza Mizerka z drużyny Przasnysza oraz Jarosława Szustkowskiego z drużyny kierownictwa RDLP.
Drużynowy puchar „Fair Play” otrzymała drużyna
gospodarzy, Nadleśnictwo Młynary.
W celu rozszerzenia grona uczestników i „łagodzenia obyczajów” organizatorzy zachęcali do włączenia
Pań w składy startujących drużyn. Tytuł „Najmilszej
Uczestniczki XII turnieju” przypadł Pani Lidii Nowi14

kowskiej-Onoszko występującej w drużynie Nadleśnictwa Młynary.
Aktu dekoracji dokonali Pan Dyrektor i organizatorzy turnieju. Fundatorem pucharów, dyplomów, medali
oraz nagród finansowych za pierwsze 3 miejsca (z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego) był Związek
Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego.
Na zakończenie głos zabrał Dyrektor RDLP pan Jan
Karetko.
Gratulował zwycięzcom. Podziękował wszystkim za
udział w imprezie a organizatorom za jej przygotowanie.
Przed uroczystym zamknięciem XII turnieju poinformował, że organizatorem przyszłego, XIII Turnieju w piłce
nożnej o Puchar Dyrektora RDLP będzie Nadleśnictwo
Jedwabno. Informacja została przyjęta przez zebranych
gromkimi brawami.
W ten sposób XII turniej przeszedł do historii.
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w RP
Regionu Olsztyńskiego
Andrzej Borkowski

Z żałobnej karty

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi

Kazimierza Krzysztofiaka
Pracownika Nadleśnictwa Czaplinek,
Przewodniczącego Związku Leśników Polskich RP
w Nadleśnictwie Czaplinek, Łowczego Koła Łowieckiego „Myśliwiec”,
a przede wszystkim uczciwego, przyjaznego człowieka,
który wychował wielu myśliwych i leśników.
Niech Mu wiecznie szumi knieja – Darz Bór
Rodzinie i Przyjaciołom wyrazy szczerego współczucia
składają
Członkowie Związku Leśników Polskich w RP
w Nadleśnictwie Czaplinek,
Rada Okręgu przy RDLP w Szczecinku

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

