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NASZE SPRAWY

OBRADOWAŁ ZWIĄZEK LEŚNIKÓW 
POLSKICH W RP

Posiedzenie Rady Krajowej i Zjazd Krajowy 
– Sękocin Stary – 27–29.03.2014

27 marca 2014 w Sękocinie Starym rozpoczęło się 
w godzinach wieczornych posiedzenie Rady Krajowej 
Związku Leśników Polskich w RP. Na posiedzeniu oma-
wiano sprawy związane z projektem programu i regula-
minu obrad Zjazdu Sprawozdawczego. Tematem wiodą-
cym było zaskarżenie uchwalonej w ekspresowym tem-
pie zmiany ustawy o lasach z dnia 24 stycznia 2014 do 
Trybunału Konstytucyjnego. Szeroko rozważano plusy 
i minusy takiej decyzji i atmosfera była gorąca. Jednak 
ostatecznie tylko przy dwóch głosach wstrzymujących 
podjęto uchwałę o treści:

UCHWAŁA NR 1/2014
RADY KRAJOWEJ 

ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH W RZECZY-
POSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego 
z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytu-
cją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 24 stycz-
nia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz.U. z 2014 r.  
Nr 0, poz. 222), a w szczególności art. 2 i 3 tej ustawy 
oraz art. 58a ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. 
(Dz.U. z 1991 r. Nr 101, poz. 444), w brzmieniu nada-
nym ustawą z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy 
o lasach (Dz.U. z 2014 r. Nr 0, poz. 222).

Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 188 pkt 1 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

Radosnego, wiosennego nastroju,
miłych spotkań w gronie Rodziny
i wśród przyjaciół oraz cennych 

prezentów od zajączka
z okazji Świąt Wielkanocnych

życzy 
Rada Krajowa ZLP w RP
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1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm. – zwanej 
dalej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej), Rada Kra-
jowa Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej 
Polskiej uchwala co następuje:

§1
Postanawia się wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego 
z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej:

1)   ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie usta-
wy o lasach (Dz.U. z 2014 r. Nr 0, poz. 222) z:

 a)  art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
w zw. z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej w zw. z art. 20 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz w zw. z § 36 ust. 1, § 40 
ust. 1, § 48 ust. 2 pkt 2, § 51 ust. 1 pkt 1 i § 
58 Regulaminu Pracy Rady Ministrów z dnia  
29 października 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 
979), a także z:

 b)  art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
w zw. z art. 7 i art. 112 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej w zw. z art. 34 ust. 3 uchwały 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lip-
ca 1992 r. Regulaminu Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej (M.P. z 1992 r. Nr 26, poz. 185, 
tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2012 r., M.P. 
z 2012 r. Nr 0 poz. 32);

2)   art. 58a ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. 
(Dz.U. z 1991r. Nr 101, poz. 444), w brzmieniu 
nadanym art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 stycznia 
2014 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz.U. z 2014 r. 
Nr 0, poz. 222) z art. 5, art. 74 ust. 1 i 2 oraz art. 
217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

3)   art. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie 
ustawy o lasach (Dz.U. z 2014 r. Nr 0, poz. 222) 
z art. 5, art. 74 ust. 1 i 2 oraz art. 217 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej;

4)   art. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 2014r. o zmianie 
ustawy o lasach (Dz.U. z 2014r. Nr 0, poz. 222) 
z art. 5, art. 74 ust. 1 i 2 oraz art. 217 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

– w celu wyeliminowania zaskarżonych przepisów z po-
rządku prawnego.

§2
Do sporządzenia wniosku o stwierdzenie niezgodności 
z Konstytucją odpowiadającego treści niniejszej uchwa-
ły oraz występowania przed Trybunałem Konstytu-
cyjnym w imieniu Rady Krajowej Związku Leśników 
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej upoważnia się 
radcę prawnego Macieja Skorego z Kancelarii IURICO 
Skory i Sołtys Spółka Partnerska Radców Prawnych, 
uprawnionego do udzielenia w tym zakresie dalszych 
pełnomocnictw substytucyjncych. 

§3
Wykonanie uchwały, w tym udzielenie radcy prawnemu 
Maciejowi Skoremu pełnomocnictwa (uprawniającego 
również do udzielenia dalszych pełnomocnictw sub-
stytucyjnych) do sporządzenia wniosku o stwierdzenie 
niezgodności z Konstytucją odpowiadającego treści ni-
niejszej uchwały oraz do występowania przed Trybuna-
łem Konstytucyjnym powierza się Prezydium Rady Kra-
jowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej 
Polskiej.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bronisław Sasin – Przewodniczący  
Jerzy Miliszewski – Wiceprzewodniczący  
Halina Stachowska – Wiceprzewodnicząca  
Krzysztof Górski – Wiceprzewodniczący 
Zbigniew Czeryba – Wiceprzewodniczący 
Barbara Iwańska – Członek Prezydium Rady Krajowej 
Dariusz Kowalewski – Członek Prezydium Rady Krajowej 
Grzegorz Cekus – Członek Prezydium Rady Krajowej 
Andrzej Borkowski – Członek Prezydium Rady Krajowej 
Urban Kolman – Członek Prezydium Rady Krajowej 
Włodzimierz Wojtczak – Członek Prezydium Rady Krajowej 
January Szajda – Członek Prezydium Rady Krajowej 
Józef Stec – Członek Prezydium Rady Krajowej 
Piotr Kozłowski – Członek Prezydium Rady Krajowej 
Henryk Chabowski – Członek Prezydium Rady Krajowej 
Paweł Kania – Członek Prezydium Rady Krajowej 

Omówiono także sprawozdanie z działalności związ-
ku w okresie od poprzedniego zjazdu, zmiany do statu-
tu oraz sprawy organizacyjne zjazdu. Członkowie RK 
wysłuchali też sprawozdania z działalności spółek, in-
formacji o przygotowaniach do Rajdu Leśników 2014 
„Na jantarowym szlaku” (zgłosiło się już ponad 1400 
uczestników) oraz zapoznali się z bieżącą działalnością 
poszczególnych regionów.

Nazajutrz, w piątek 28 marca br. o godzinie 10 roz-
poczęły się obrady Zjazdu Krajowego ZLP w RP. Na 
zjazd przybyło 126 delegatów z nadleśnictw wszyst-
kich dyrekcji, parków narodowych, IBL, BULiGL. 
Poczet (delegaci z Regionu Radomskiego) wprowadził 
sztandar związku i przewodniczący Bronisław Sasin 
rozpoczął obrady Zjazdu. Za stołem prezydialnym 
zasiedli także Honorowy Przewodniczący ZLP w RP 
Jerzy Przybylski, wiceprzewodniczący Związku: Ha-
lina Stachowska, Jerzy Miliszewski, Krzysztof Górski 
i Zbigniew Czeryba, oraz Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Janusz Ruda. Obrady Zjazdu sprawnie i ze 
spokojem prowadził Jerzy Miliszewski (Okręg Kro-
sno) oraz Krzysztof Górski (Okręg Szczecinek). Spra-
wozdanie z działalności Rady Krajowej za poprzedni 
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okres złożył Bronisław Sasin (sprawozdanie w dalszej 
części Leśnika), a  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
złożył Janusz Ruda, który wnioskował o udzielenie ab-
solutorium Radzie Krajowej Związku. 

Komisja mandatowo-skrutacyjna pod przewodnic-
twem Józefa Warzały dbała o liczenie głosów i czuwała 
nad wymaganym quorum w czasie głosowań. Komisja 
uchwał i wniosków, którą po raz kolejny kierował Zbi-
gniew Nahajowski śledziła uważnie wypowiedzi delega-
tów i zbierała przygotowane wnioski z regionów. Było 
ich bardzo dużo, bo spraw trudnych i wymagających 
pilnych rozwiązań tak wyczekiwanych przez leśników 
jest wciąż bardzo wiele. Zjazd nie doczekał się zbyt wie-
lu gości, choć przecież odbywał się blisko stolicy. Dy-
rektora Generalnego LP reprezentowała Zofia Chrem-
pińska – dyrektor Gabinetu Dyrektora Generalnego LP 
i Piotr Młynarczyk – naczelnik Zespołu ds. Gospodarki 
Lokalowej, natomiast pomimo szerokiego zaprosze-
nia wystosowanego do parlamentarzystów z wszelkich 
opcji politycznych pojawił się tylko jeden z nich – Poseł 
RP Cezary Olejniczak (SLD). Leśnicy bardzo wysoko 
ocenili jego wystąpienie, znajomość leśnych tematów 
i życzliwość, jaka biła z jego rozsądnych wypowiedzi. 
Pan poseł bardzo dobrze i godnie reprezentował świat 
polityki, tak odległy i różny od naszego, leśnego świa-

Od lewej siedzą: Andrzej Jonasz, Henryk Chabowski,Jerzy Ślusar-
czyk, Marek Słowikowski,Piotr Kozlowski, Andrzej Boczoń

Przewodniczący Bronisław Sasin składa sprawozdanie Rady Kra-
jowej

Sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej składa jej Przewodni-
czący Janusz Ruda

Od lewej siedzą: Romuald Dreger, Józef Łapka, Krystyna Sowa, 
Jerzy Smok, Jan Blaszczyk, Jerzy Derlicki, Hanna Krych, Maria 
Andrzejczyk i Paweł Kania

Od lewej siedzą: Piotr Chrzęszyk, Grzegorz Cekus, Barbara Iwańska, 
Stefan Krejmer, Andrzej Borkowski, Mirosław Choroś i Janusz Ruda
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ta, jednak istotnie kreujący przyszłość polskich lasów. 
Zarówno poseł, jak i reprezentująca DGLP Pani Zofia 
Chrempińska zapowiadali szybką (choć zapewne nie tak 
szybką jak ta ostatnia) kolejną zmianę ustawy o lasach, 
bardzo oczekiwaną przez leśników. Zmiana ta dotyczy 
sposobu zatrudniania zastępcy nadleśniczego, głównego 
księgowego nadleśnictwa, inżyniera nadzoru i leśnicze-
go z powołania na umowę o pracę. 5 marca br. grupa po-
słów PO i PSL złożyła do Marszałka Sejmu taki projekt:

Projekt

USTAWA 
z dnia ……… 2014 r. 

o zmianie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
Art. 1. 

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach wprowa-
dza się następujące zmiany (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 
59, z późn. zm.1): 
1) uchyla się art. 35 ust. 1 pkt 2b; 
2) po art. 78 dodaje się art. 78a w brzmieniu: 

„Z osobami powołanymi na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2b  
ustawy zmienianej w art. 1 nadleśniczy, w terminie 30 
dni od dnia wejścia w życie ustawy, zawiera umowy 
o pracę.” 

Art. 2. 
Ustawa wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogło-
szenia.

UZASADNIENIE 
W obecnym stanie prawnym do kompetencji nadle-

śniczego należy powoływanie i odwoływanie zastępców 
nadleśniczego, głównego księgowego nadleśnictwa, in-
żyniera nadzoru i leśniczego. Od kilku lat środowisko 
leśników i związki zawodowe postulowały konieczność 
zwiększenia stabilności pracy i mniejszej rotacji w wy-
mienionej grupie stanowisk. Powołanie jako forma za-
trudnienia nie zapewnia należytej ochrony stosunku 
pracy m.in. z uwagi na brak możliwości dochodzenia 
roszczeń pracowniczych przed sądem pracy. Ze względu 
na ww. niedogodności, a także charakter pracy zasadne 
jest, aby stosunek pracy na wymienionych stanowiskach 
nawiązywany był na podstawie umowy o pracę. 

Umowa o pracę zagwarantuje pracownikom stabil-
ność zatrudnienia i ocenę uzależnioną od efektów ich 
pracy. Uchroni również lub znacznie utrudni stosowanie 
pozamerytorycznych kryteriów przy podejmowaniu de-
cyzji kadrowych. 

Jedynym stanowiskiem na szczeblu nadleśnictwa, na 
którym stosunek pracy powinien pozostać nawiązywa-
ny na podstawie powołania jest nadleśniczy. Formuła 
powołania sprawdziła się w stosunku do nadleśniczych, 

którzy jako kadra kierownicza, zarządzająca, samo-
dzielnie odpowiadają za prowadzoną w nadleśnictwie 
gospodarkę leśną. Forma powołania jest w tym wypad-
ku gwarancją sprawnego zarządzania w sytuacjach wy-
jątkowych np. postępowań prokuratorskich, sądowych, 
a także utraty zaufania i braku możliwości współpracy. 
Projektowana zmiana w obecnych uwarunkowaniach 
społeczno-gospodarczych jest powszechnie oczekiwana 
przez pracowników Lasów Państwowych, związki za-
wodowe i środowiska związane z leśnictwem.

Wystarczy optymistycznie wierzyć, że tym razem ta 
istotna dla wielu leśników sprawa zostanie sfinalizowa-
na na sali sejmowej jeszcze przed czerwcowymi obcho-
dami Święta Lasu, jak to zapowiadają niektórzy polity-
cy. Pani Zofia Chrempińska w swoim wystąpieniu obie-
cywała pilne pochylenie się nad obciążeniem leśniczych 
nadmiarem obowiązków i zadań, deklarowała zmianę 
zasad i ułatwienie pracy przy ewidencji, odbiorze drew-
na i szacunkach brakarskich. Informowała także o przy-
śpieszeniu prac nad założeniami szerokich zmian do 
ustawy o lasach, które były już wcześniej konsultowane, 
a które są podzielone na dwie części. Część związana 
z drewnem jest już w Biurze Legislacyjnym i szybko 
ujrzy światło dzienne, natomiast „leśna” część znajduje 
się w kancelarii premiera i raczej nie prędko zostanie 
włączona w procedurę uchwalania ustawy. Pani dyrek-
tor zapowiadała również raczej odstąpienie od pierwot-
nego pomysłu zniesienia 50% ulgi w podatku od lasów 
ochronnych. Wystąpienie Pani Zofii Chrempińskiej 
otworzyło gorącą dyskusję, gdzie emocjonalnie zabrał 
głos Andrzej Wisiński (RDLP Warszawa) na temat obło-
żenia obowiązkami leśniczych i nazywając wyzyskiem 
zadaniowy czas pracy. W podobnym duchu przemawiał 
leśniczy-poeta Andrzej Piesyk (RDLP Poznań) porusza-
jąc także problem okularów korekcyjnych, bez których 
trudno posługiwać się w terenie rejestratorem. Leśniczy 
A. Dymek z Piły pytał co z czynszami dla leśników, któ-
re już teraz często przekraczają kwotę tysiąca złotych, 
a sprzedaż mieszkań ślimaczy się jak trop winniczka… 
Jarosław Szałata (RDLP Szczecin) poruszył kwestę za-
ufania do wciąż powoływanych i mieszkających w funk-
cyjnych mieszkaniach leśniczych, którzy każdego dnia 
tracą wiele czasu pracy na dokumentowanie i udowad-
nianie swojej uczciwości. Proponował uproszczenie od-
bioru i ewidencji drewna pozyskanego bez kosztów i re-
zygnację z wydatku drewna dokumentowanego wpisem 
na asygnatach, których kilkaset w roku wydaje leśniczy. 
Naczelnik Piotr Młynarczyk w formie prezentacji przed-
stawił sytuację mieszkaniową w LP. Zapowiedział nowe, 
kierunkowe dla nadleśnictw zasady ustalania czynszów, 
które trafią do jednostek w czerwcu. Poinformował, że 
w 2013 roku sprzedano 1011 mieszkań, a w tym roku 
kolejne zmienią właścicieli. Co roku ok 25% sprzedaży 
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to podleśniczówki, na 2014 zaplanowano sprzedaż 389 
kolejnych. Naczelnik Młynarczyk zapraszał zaintereso-
wanych sytuacją mieszkaniową i chętnych do bliższego 
poznania tego tematu na konferencję, która odbędzie się 
w dniach 4-6 czerwca w lubuskim Łagowie. 

Miłym akcentem Pierwszego dnia Zjazdu było wrę-
czenie odznaczeń związkowych.

Złoty Znak Związku otrzymali: 
1. Jerzy Derlicki –  N-ctwo Łochów  

– RDLP Warszawa
2. Romuald Dreger –  N-ctwo Sarbia – RDLP Piła
3. Andrzej Jonasz –  N-ctwo Ustrzyki Dolne  

– RDLP Krosno
4. Krzysztof Kanas – Parki Narodowe
5. Marek Słowikowski – Parki Narodowe
6. Mariusz Rosik –  Przewodniczący ZLP  

Okręgu Zielonogórskiego

Odznakę związkową „Zasłużony dla Leśników 
Polskich” otrzymali:
Złotą odznakę:
1. Krystyna Cherubin –  N-ctwo Babki – RDLP  

Poznań
2. Bogdan Cybulski –  N-ctwo Przasnysz – RDLP 

Olsztyn
3. Leszek Jaszczyk –  Biuro RDLP w Radomiu
4. Anna Wiśniewska –  N-ctwo Rytel – RDLP Toruń
Srebrną odznakę:
1. Andrzej Boczoń – IBL
2. Mariusz Gorgol  –  N-ctwo Borne Sulinowo  

– RDLP Szczecinek
3. Leszek Grzybowski –  N-ctwo Pniewy – RDLP 

Poznań
4. Marcin Kowalski –  N-ctwo Czaplinek – RDLP 

Szczecinek
5. Dariusz Nowosad –  N-ctwo Manowo – RDLP 

Szczecinek

6. Roman Pytlasiński –  N-ctwo Brodnica – RDLP 
Toruń

7. Jerzy Stachurski –  N-ctwo Szprotawa – RDLP 
Zielona Góra

Drugi dzień zjazdu, czyli sobota, to praca nad uchwała-
mi i wnioskami zjazdu. Trwały gorące dyskusje, polemiki 
i walka na argumenty, bo każdy region kraju, a także każ-
da grupa zawodowa leśników ma swoje problemy i pomy-
sły na ich rozwiązanie. Ostatecznie dzięki uzgodnionym 
i wypracowanym, czasem z trudem poglądom oraz dzięki 
pełnej zaangażowania pracy komisji uchwał i wniosków, 
podjęto następujące uchwały i wnioski Zjazdu:

PROTOKÓŁ 
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW ZJAZDU 

SPRAWOZDAWCZEGO 
ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH 

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sękocin Stary 28-29 marca 2014 r.

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:

Zbigniew Nahajowski
 Przewodniczący Wrocław Milicz 
Andrzej Gajda
 Członek Katowice Lubliniec
Anna Wiśniewska
 Członek Toruń Rytel
Barbara Jarzębak
 Członek Radom Chmielnik
Sławomir Kucal
 Członek Szczecin Biuro RDLP
Władysław Pielechowski
 Członek Szczecin Gryfino 

Odznaczeni Odznaką związkową „Zasłużony dla Leśników Polskich”

Odznaczeni Złotym Znakiem Związku
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UCHWAŁY ZJAZDU

Uchwała nr 1
Zjazd udziela absolutorium Radzie Krajowej za okres 

od ostatniego zjazdu w XI 2012 do 28.03.2014 r.

Uchwała nr 2
Kontynuowanie działań zmierzających do komplek-

sowego rozwiązania problemów mieszkaniowych.

Uchwała nr 3
Zobowiązuje się Radę Krajową do kontynuowania dzia-

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

ZJAZD ZOBOWIĄZUJE RADĘ KRAJOWĄ 
DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH 

DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH 
WNIOSKÓW:

Wniosek nr 1
Mając na uwadze znaczny wzrost zadań realizowa-

nych na stanowisku leśniczego spowodowany zwięk-
szonym pozyskaniem wynikającym z nowych PUL oraz 
wymagań pracodawcy określonych instrukcjami, zarzą-
dzeniami i procedurami wnosimy o standaryzację tego 
stanowiska w zakresie zadaniowego czasu pracy.

Wniosek nr 2
Kontynuacja działań dotyczących upraszczania wy-

konywania szacunków brakarskich oraz polepszania 
pracy stanowiska leśniczego.

Wniosek nr 3
Podjąć działania w celu sprawdzenia zasadności pod-

pisywania zgody na monitorowanie połączeń telefonicz-
nych i poczty elektronicznej wykonywanych na sprzęcie 
służbowym.

Wniosek nr 4
Kontynuować działania zmierzające do opracowania 

wytycznych w sprawie zasad naliczania zwrotu kosztów 
za utrzymanie kancelarii leśniczego.

Wniosek nr 5
Dążyć do wprowadzenia zapisów w PUZP umożli-

wiających wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla osób 
nieposiadających możliwości wykupu mieszkań z zaso-
bów LP.

Wniosek nr 6
Doprowadzić niezwłocznie do wypłaty dodatku 

mieszkaniowego wszystkim, którzy utracili prawo do 

bezpłatnego mieszkania na podstawie Rozporządzenia 
Min. Środowiska z 17 grudnia 2009 r, a ich czynsz prze-
kracza 330 zł.

Wniosek nr 7
Doprowadzić do ujednolicenia i właściwej interpre-

tacji przepisów dotyczących podatku od nieruchomości 
dla pracowników LP.

Wniosek nr 8
Wystąpić do Dyrektora Generalnego o zmianę zapisu 

Zarządzenia nr 62 z 2013 r i spowodować rekompensatę 
dla osób poszkodowanych.

Wniosek nr 9
Podjąć działania zmierzające do podniesienia wy-

sokości wynagrodzenia pracownikom LP za pełnione 
w domu dyżury p-poż.

Wniosek nr 10
Dążenie do zwiększenia dotacji z budżetu Państwa dla 

parków narodowych rekompensujących brak podwyżek 
płac za okres od 2009 do 2014 roku oraz zniesienia li-
mitu wynagrodzenia pracowników parków narodowych.

Wniosek nr 11
Kontynuowanie rozmów z DGLP w celu podniesie-

nia w roku 2014 stawki wyjściowej płac dla wszystkich 
pracowników LP.

Wniosek nr 12
W związku z podniesieniem wieku emerytalnego 

dokonać w PUZP zmiany zasad przyznawania nagród 
jubileuszowych: 450% po przepracowaniu 45 lat oraz 
podniesienie podstawy wymiaru.

Wniosek nr 13
Wyjaśnić zasady ustalania podstawy naliczenia do-

datkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13-stka) tj: 
–  Czy z podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodze-

nia rocznego wyłącza się:
–  wynagrodzenie za dodatkowy urlop na leczenie sa-

natoryjne,
–  wynagrodzenie za płatny urlop dla poratowania 

zdrowia udzielany pracownikom.
W SILP ująć zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wszystkie naliczenia, które wchodzą w skład dodatko-
wego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13-stki).

Wniosek nr 14
Określić wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za za-

stępstwo, tj. czy naliczyć wynagrodzenie za dni kalen-
darzowe, czy za dni robocze za dany okres zastępstwa 
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(zaznacza się, że okres zastępstwa określany jest w pro-
tokołach przekazania w dniach kalendarzowych).

Wniosek nr 15
§ 34 ust. 4 PUZP
„Podstawę wymiaru odprawy pieniężnej stanowi wyna-

grodzenie otrzymywane za ostatni miesiąc zatrudnienia.” 
Doliczać do podstawy wartość deputatu opałowego.

Wniosek nr 16
Podjąć działania zmierzające do egzekwowania 

przestrzegania przez kierowników jednostek §35 ust. 4 
PUZP odnośnie rozliczania podróży służbowych zwią-
zanych z działalnością związkową w ramach delegacji.

Wniosek nr 17
Doprowadzenie do zmiany w zasadach używania sa-

mochodów prywatnych do celów służbowych poprzez 
wprowadzenie dodatku do wypłacanych ryczałtów za 
jazdę terenową lub dodatku transportowego, zwiększe-
nie limitu z tytułu zastępstwa od 1 dnia.

Wniosek nr 18
Podjąć działania w kierunku poprawy wizerunku LP 

m.in. poprzez wykorzystanie komunikacji marketingo-
wej – PR.

Wniosek nr 19
Ustalenie konkretnej daty Dnia Leśnika.

Wniosek nr 20
Podjąć działania zmierzające do kontynuowania pro-

gramu „Aktywne Udostępnianie Lasu” zagrożonego 
ograniczaniem nakładów inwestycyjnych w LP po ostat-
niej nowelizacji ustawy o lasach, co doprowadzi do utra-
ty stanowisk pracy w Zespołach Składnic LP Lębork, 
Białogard, Stargard, Jarocin, Wrocław.

Wniosek nr 21
Kontynuować działania zmierzające do polepszenia 

diagnostyki i leczenia chorób zawodowych pracowni-
ków LP i PN ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy.

Wniosek nr 22
Kontynuować starania o refundowanie pracownikom 

LP i PN zakupu okularów korekcyjnych.

PODPISY KOMISJI:   
 ……………………………………..
 ……………………………………..
 ……………………………………..
 ……………………………………..
 ……………………………………..
 ……………………………………..

Rada Krajowa i Przewodniczący ZLP Bronisław Sa-
sin będą mieli wiele pracy, aby wprowadzić je w życie 
i sprawić, że z „papierowych zapisów” staną się kierun-
kami działania oraz satysfakcjonującej wszystkie strony 
pracy z pasją, którą od 90 lat poświęcają się członkowie 
Braci Leśnej.

Jarosław Szałata
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Na pierwszym planie delegaci z Łodzi Poczet sztandarowy

Delegaci z Katowic

Komisja Uchwał i Wniosków podczas pracy Delegaci z Lublina i Olsztyna

Delegaci z Piły

fOtOREPORtAż ZE ZjAZDu
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Delegaci z Torunia, Poznania, Parków Narodowych Delegaci z Radomia i Krosna

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Józef Warzała odczytuje 
protokół Komisji

Delegaci z Wrocławia Delegaci z Białegostoku i Gdańska

Za Prezydium od lewej: Jerzy Przybylski, Piotr Młynarczyk, Broni-
sław Sasin, Cezary Olejniczak, Jerzy Miliszewski, Krzysztof Górski, 
Halina Stachowska i Zofia Chrempińska
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Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Zbigniew Nahajowski 
przedstawia  projekt Uchwał i Wniosków

Delegaci ze Szczecina

Delegaci z Zielonej Góry Delegaci ze Szczecinka

Głos zabiera Poseł Cezary Olejniczak Wystąpienie Dyrektor Zofii Chrempińskiej

Głos w dyskusji zabiera Andrzej Wisiński  (delegat z Warszawy) Delegaci z Krakowa

Zdjęcia: Maria Andrzejczyk, Janina Sobczak, Jarosław Szałata
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Sprawozdanie Rady Krajowej Związku 
Leśników Polskich w RP 

za okres od 23 listopada 2012 r. 
do 27 marca 2014 r. 

Najważniejszym wydarzeniem w 2013 r. były obcho-
dy 95-lecia Związku Leśników Polskich. Centralna Aka-
demia odbyła się w dn. 6 grudnia 2013 r. 

Na uroczystej akademii w Sękocinie spotkali się jego 
kolejni przewodniczący: Krzysztof Andrzejczyk (Fe-
deracja w latach 1984–1990), Zbigniew Grugel (1992–
1993), Jerzy Przybylski (1993–2012) oraz Bronisław 
Sasin, który pełni tę funkcję od V Zjazdu Krajowego 
w Spale (23.11.2012).

Przybyło wielu gości, a przede wszystkim Poseł RP 
Jan Szyszko, Podsekretarz Stanu, Główny Konserwator 
Przyrody Janusz Zaleski, Dyrektor Generalny LP Adam 
Wasiak, dyrektorzy RDLP, Dyrektor BULiGL Janusz 
Dawidziuk, Dyrektor ORWLP Bedoń Tomasz Modliń-
ski, Z-ca Dyrektora CILP Sławomir Trzaskowski, Re-
daktor Naczelny Prasy Leśnej Artur Rutkowski,  Prezes 
FSC Polska Romuald Roman, Prezes Ruchu Obrony La-
sów Polskich  Henryk Pargieła, Przewodniczący Sekcji 
Krajowej Prac. Leśn. NSZZ „Solidarność” Kazimierz 
Uleniecki.

Podczas akademii wyróżniono i odznaczono najbar-
dziej aktywnych członków ZLP w RP. Prezydent RP, na 
wniosek Przewodniczącego ZLP w RP przyznał odzna-
czenie „Srebrny Krzyż Zasługi” Mariuszowi Rosikowi 
– przewodniczącemu Okręgu Zielonogórskiego ZLP 
w RP.

Minister Środowiska na wniosek Przewodniczącego 
ZLP w RP przyznał odznaki „Za Zasługi dla Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej dla: Urbana Kolmana, 
Jarosława Szałaty, Janiny Sobczak, Tomasza Mikulskie-
go, Stanisława Kaczmaryka. 

Złoty Znak Związku Leśników Polskich w RP” – naj-
wyższe odznaczenie związkowe otrzymali: Jerzy Przy-
bylski, Henryk Naumuk, Edward Paterek, Janusz Ruda, 
Urban Kolman, Krzysztof Jasieniecki, Stanisław Brze-
ziński, Jarosław Szałata, Henryk Nowacki, Ryszard To-
karzewski, Andrzej Hrynko i  Antoni Korniłowicz. 

Wręczono ponadto Odznaki Związkowe „Zasłużony 
dla Leśników Polskich”, w tym: 12 złotych (m.in. Zbi-
gniew Grugel – pierwszy Przewodniczący ZLP w RP), 
8 srebrnych i 4 brązowe odznaki. Na zakończenie uro-
czystości zaproszono wszystkich na uroczystą kolację 
połączoną z występem zespołu Cantata.

Niestety późniejsze wydarzenia, związane z noweli-
zacją ustawy o lasach, przysłoniły nasz wspaniały Ju-
bileusz. Pojawił się pomysł haraczu dopiero po listo-
padowej rekonstrukcji rządu, gdy na stanowisku mi-
nistra środowiska Marcina Korolca zastąpił Maciej 

Grabowski, który dotychczas był zastępcą ministra 
finansów Jana Vincenta-Rostowskiego.

Rząd ze zmianą ustawy o lasach działał już od co 
najmniej trzech lat. Od maja 2011 r. pojawiły się cztery 
wersje ustaw. Wszystkie projekty po jakimś czasie trafi-
ły do kosza, gdyż urzędnicy dochodzili do wniosku, że 
zawierają błędy. Tak stało się również z ostatnią kon-
sultowaną wersją ustawy z 4 listopada 2013 r. Kolejny 
projekt zmian był rozpatrywany przez rząd 7 stycznia br. 
Rada Ministrów przyjęła i zaakceptowała projekt zmian 
w ustawie o lasach. Zakładał on, że w ciągu najbliższych 
dwóch lat budżet państwa nałoży daninę na Lasy Pań-
stwowe, która będzie wynosiła po 800 mln zł rocznie, 
czyli 1,6 mld zł w ciągu najbliższych dwóch lat. Ponadto 
od 2016 r. LP mają płacić 2 proc. od rocznego przycho-
du z tytułu sprzedaży drewna, co według szacunków da 
kwotę zbliżoną do 140 mln zł rocznie. 

Oczywiście projekt zmian nie został z nikim skonsul-
towany, a powinien. Orzeczenie Trybunału Konstytu-
cyjnego z 15 lipca 2013 r. jest jasne – przy stanowieniu 
prawa, dotyczącego danin publicznych, niezbędne jest 
dochowanie najwyższej staranności proceduralnej, a na-
ruszenie tej zasady może wyczerpać przesłankę działa-
nia niekonstytucyjnego. Ponadto, choć ustawa nie zosta-
ła oficjalnie przyjęta przez Sejm, sprawa została przesą-
dzona w projekcie budżetu na 2014, do którego wpisa-
no poprawkę zakładającą wpływ 800 mln zł z haraczu.  
Związek Leśników Polskich w RP w związku z noweli-
zacją ustawy o lasach, podjął starania w celu zablokowa-
nia lub złagodzenia daniny. Uznajemy prawo państwa 
do upominania się o część zysku wypracowanego 
przez Lasy Państwowe, lecz działanie w sposób, na-
szym zdaniem, niekonstytucyjny i z szybkością bły-
skawicy nie może być akceptowane. 

Proces legislacyjny i działania Związku Leśników 
Polskich w RP, w związku z nowelizacją ustawy o la-
sach, przebiegały następująco: 

2.01.2014 r. na zaproszenie Ministra Środowiska, od-
było się w Ministerstwie Środowiska spotkanie w spra-
wie projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach z dnia 
18.12.2013, który pojawił się na stronie internetowej 
Ministerstwa Środowiska.

8.01. 2014 r. – projekt zmian ustawy do ustawy o la-
sach wpłynął do Sejmu.

9.01.2014 r. przewodniczący ZLPwRP B. Sasin 
wraz z wiceprzewodniczącymi: Jerzym Miliszewskim, 
Krzysztofem Górskim, Zbigniewem Czerybą uczestni-
czyli w Sejmie w spotkaniach z przewodniczącymi klu-
bów parlamentarnych i poselskich. Wszystkim Klubom 
Parlamentarnym, włącznie z Klubem Platformy Obywa-
telskiej zostały przekazane petycje.

10.01.2014 r. po spotkaniu w Sejmie RP w dn. 
9.01.2014 r., Związek otrzymał od Przewodniczącego 
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Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa Stanisława Żelichowskiego propozycję 
uchylenia zapisu art. 35.ust. pkt. 2b i w konsekwencji 
zniesienia trybu powołania pracowników zatrudnianych 
przez nadleśniczego.

Związek przyjął propozycję z zadowoleniem i odpo-
wiedział pozytywnie.

14.01.2014 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się 
spotkanie w resorcie środowiska z ministrem Grabow-
skim. Związek Leśników Polskich w RP reprezentował 
przewodniczący honorowy Jerzy Przybylski. 

21.01.2014 r. w Senacie odbyły się 2 debaty z udzia-
łem Związku Leśników Polskich w RP.

O godz. 10.00 odbyła się debata w Parlamentarnym 
Zespole do Spraw Zrównoważonego Rozwoju Europy 
na temat „Pozycja i przyszłość Polskich Lasów Pań-
stwowych w świetle rządowych propozycji zmian usta-
wy o lasach. Inicjatorem debaty był prof. Jan Szyszko 
– poseł Sejmu RP, Przewodniczący Parlamentarnego 
Zespołu do Spraw Zrównoważonego Rozwoju Europy. 
Uczestniczyło w niej kilku członków Rady Krajowej.

Później, o godz. 17.00  przeprowadzona była debata 
przedstawicieli wszystkich sił politycznych Sejmu, Se-
natu, podmiotów stowarzyszeń, w tym Związku Leśni-
ków Polskich w RP, podczas której przedstawiono pro-
pozycję zmian zapisów w Konstytucji.

23.01.2014 r. – godz. 9.30 połączone Komisje obrado-
wały pod przewodnictwem posła Dariusza Rosatiego (PO) 
– przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Związ-
ku Leśników Polskich w RP (Bronisław Sasin, Jerzy 
Przybylski, Jerzy Miliszewski, Zbigniew Czeryba).

Pod Sejmem RP pikietowała grupa ok.50 osób, w tym 
42 osoby reprezentując ZLP w RP z Regionu Radom-
skiego.

23.01. 2014 r. w godz. 22:00 – 1.00 24.01.2014  
– II czytanie na posiedzeniu Sejmu

Obradom Sejmu podczas II czytania przysłuchiwało 
się (na galerii) 12 członków ZLP w RP. Poseł Stanisław 
Żelichowski (PSL): zgłosił poprawkę dot. zmian art. 35 
tj. uchylenia ust.1 pkt 2b aby powoływanie pracowników 
przez nadleśniczego zostałoby zmienione na zatrudnia-
nie. Poseł S. Żelichowski poprawkę na posiedzeniu noc-
nym Komisji Ochrony Środowiska wycofał.     

24.01.2014 r. – ok. godz. 11.30 III czytanie na posie-
dzeniu Sejmu – Głosowanie: Wynik: 230 za, 207 prze-
ciw, 2 wstrzymało się 

24 i 25 stycznia br. zebrała się Rada Krajowa ZLP 
w RP. 

Uzgodniono działania na najbliższy okres:
1.  przekazanie petycji do Prezydenta RP o zawetowa-

nie ustawy, najlepiej bezpośrednio przez delegację 
kilkunastoosobową,

2.  wsparcie działań opozycyjnych partii i przyłącze-
nie się do nich w przypadku złożenia skargi do Try-
bunału Konstytucyjnego,

3.  wystosowanie apelu do leśników i sympatyków la-
sów informującego o sytuacji i faktycznych proble-
mach Lasów Państwowych po zatwierdzeniu przez 
sejm RP ustawy obciążającej nadmiernie finanse 
PGL LP i zamieszczenie treści w specjalnym wy-
daniu „Leśnika”.

30.01.2014 r. Senat RP przegłosował ustawę bez po-
prawek.

31.01.2014 r. odbyło się spotkanie związkowców 
z Zastępcą Szefa Kancelarii Prezydenta RP Dariuszem 
Młotkiewiczem. Związek Leśników Polskich reprezen-
tował Przewodniczący Honorowy Jerzy Przybylski. 

Przedstawiciel ZLP w RP przekazał w Kancelarii 
Prezydenta pismo Związku z wnioskiem o zawetowa-
nie ustawy przez Prezydenta RP. Wystosowane zostało 
również pismo do Prezydenta RP z prośbą o spotkanie 
– niestety bez odzewu.

12.02.2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmia-
nie ustawy o lasach.

21.02. 2014 r. wystosowane zostało pismo do Mini-
stra Środowiska i Dyrektora Generalnego LP.

27.03. 2014 r. podjęta została uchwała Rady Krajowej 
ZLP w RP w  sprawie wystąpienia do Trybunału Kon-
stytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności 
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 
24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach.

 Warto przyjrzeć się procesowi wprowadzania zmian, 
bo rzadko zdarza się przy wprowadzaniu jednostronico-
wej ustawy złamać kilkakrotnie prawo i naruszyć kon-
stytucję.

Wniosek do TK jest opracowany przez Kancelarie 
Prawną IURICO, która będzie reprezentowała Związek 
w Trybunale Konstytucyjnym.

A. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

I. Zorganizowanie Związku

W dniu 31.12.2012 r. Związek liczył 10 057 człon-
ków, a na dzień 31 grudnia 2013 r. – 10 379 członków 
– wzrost o 322 członków.

Ilość organizacji wzrosła z 379 w dniu 31.10.2012 do 
381 – wzrost o 2 organizacje.

Znaczne rezerwy do utworzenia organizacji zakłado-
wych istnieją w  Regionach (Okręgach): Gdańsk, Kra-
ków, Olsztyn, Piła, Toruń, Wrocław. 

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

Poszczególne Regiony/Okręgi Związku posiadają na-
stępujące liczby członków: Białystok 625(-20), Gdańsk 
244 (+25), Katowice 990 (+73), Kraków 279 (-10), Kro-
sno 653 (+6), Lublin 652 (+3), Łódź 720 (+19), Olsztyn 
570 (+35), Piła 379 (+13), Poznań 749 (+47), Radom 
581 (-5), Szczecin 1057 (+48), Szczecinek 680 (+68), 
Toruń 385 (+5), Warszawa 327 (+2), Wrocław 484 (+2), 
Zielona Góra 516 (+3), Parki Narodowe 423 (+3), DGLP 
38 (0), BULiGL 14 (0), IBL 13 (-3).

 
II. Władze Związku

Rada Krajowa liczy na dzień 27.03.2014 r. 40 człon-
ków a Komisja Rewizyjna – 5 członków. 

Władze Związku od V Zjazdu Delegatów działaja 
w składzie: przewodniczący Bronisław Sasin, przewod-
niczący honorowy Jerzy Przybylski, wiceprzewodniczą-
cy; Halina Stachowska, Jerzy Miliszewski, Krzysztof 
Górski, Zbigniew Czeryba. 

Komisja Rewizyjna pracuje pod przewodnictwem 
Janusza Rudy a członkami Komisji ponownie działają: 
Janina Sobczak 4 kadencja, Ewa Dembiczak 3 kaden-
cja, Krystyna Sowa 3 kadencja, Małgorzata Burdzińska 
2 kadencja.

III. Składki członkowskie

Wysokość składki członkowskiej na rzecz Rady Kra-
jowej od 1 marca 2011 r. wynosi 3,50 zł miesięcznie. 
Za rok 2013 wszystkie Regiony uregulowały składki. 
Jednak wpływy z tego tytułu są bardzo nieregularne 
i znacznie opóźnione. 

 Najkorzystniejszą formą przekazywania składek 
z Regionów (Okręgów) jest zlecenie miesięczne, z roz-
liczeniem różnic w styczniu każdego roku.

IV. Funkcjonowanie Organów Związku

Od wyborów w listopadzie 2012 r. nowy Zarząd dzia-
łał przez 16 miesięcy – prawie 500 dni.

Rada Krajowa odbyła w okresie sprawozdawczym 
6 posiedzeń – praktycznie raz na kwartał, w tym jedno 
posiedzenie podczas obchodów 95-lecia ZLP.

Prezydium Rady Krajowej – odbyły się 2 posiedzenia.
Ponadto na bieżąco wymieniane były informacje 

i uwagi za pomocą poczty elektronicznej. Głównymi te-
matami posiedzeń były sprawy: 

–  przyśpieszenie sprzedaży mieszkań, umożliwienie 
zakupu mieszkań przez wszystkich pracowników LP, 

–  wprowadzenie zmian w protokole dodatkowym  
nr 17 dotyczących dodatku  mieszkaniowego,

–  podniesienie stawki na rozjazdy, podniesienie limitu 
km, ustalenie dodatku  transportowego,

–  wprowadzenie nowej tabeli płac, podniesienia na-
grody jubileuszowej za 40 i  więcej lat pracy,

–  sprawy majątkowe związku, w tym zmiany orga-
nizacyjno-prawne w sanatorium  Leśnik-Drzewiarz 
w Krynicy i Ośrodka Wypoczynkowego Jantar. 

Przewodniczący Związku poza posiedzeniami Pre-
zydium i Rady Krajowej uczestniczył w okresie spra-
wozdawczym w 74 posiedzeniach, spotkaniach, uroczy-
stościach i Zjazdach, w tym w: 

–  7 Zjazdach Sprawozdawczych lub Sprawozdawczo- 
Wyborczych w Regionach: Poznań, Piła, Lublin x2, 
Olsztyn, Gdańsk, Katowice. 

–  5 posiedzeniach Rad Regionów, Okręgów: Szczeci-
nek, Gdańsk, Radom, Toruń, Parki Narodowe.

–  4 uroczystościach obchodów 95-lecia ZLP: Szcze-
cin, Radom, Łódź, Krosno.

–  4 wizytach w RDLP: Gdańsk, Szczecinek, Wro-
cław, Kraków.

–  18 wizyt w różnych sprawach w Nadleśnictwach: 
Manowo, Bytnica, Kaliska, Lipusz, Kościerzy-
na, Borne Sulinowo, Człopa, Świeradów, Żagań, 
Krzeszowice, Celestynów, Jawor, 5 nadleśnictw 
w RDLP Szczecin oraz w Kampinoskim Parku 
Narodowym.

–  9 posiedzeń Zgromadzenia Wspólników – Kryni-
ca  – 5, Jantar 1 oraz 3 posiedzenia współwłaścicieli 
majątku Jantar. 

–  22 udziały wraz z z-cami i kilkoma członkami Rady 
Krajowej w spotkaniach i  posiedzeniach w Sejmie, 
Senacie, Ministerstwie Środowiska, DGLP.

–  3 uczestnictwa w rajdzie leśników na terenie RDLP 
Wrocław i mistrzostw szachowych w 2013 r. w Ła-
gowie (RDLP Zielona Góra) oraz w 2014 r. w Ki-
stowie (N-ctwo Lipusz – RDLP Gdańsk),

–  2 udziały w zawodach strzeleckich leśników.
Łącznie na pobyt w ww. jednostkach i instytucjach 

przypadło do końca 2013 r. – 98 dni oraz w 2014 r. – 
33 dni. (łącznie ze Zjazdem)

Praca Związku opierała się na zespołach powołanych 
do rozwiązywania konkretnych spraw.

1.  Zespół ds. płac i świadczeń działał w składzie 9 
osobowym: Bronisław Sasin, Jerzy Przybylski, 
Jerzy Miliszewski, Krzysztof Górski, Halina Sta-
chowska, Zbigniew Czeryba, Paweł Kania, Henryk 
Chabowski i Grzegorz Cekus. Zespół zbierał się 
3-krotnie i na spotkaniach negocjacyjnych z DGLP 
omawiał i ustalał poziom nagród oraz podniesie-
nie stawki wyjściowej (5.12.2012, 22.03.2013 
i 24.03.2014).
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2.  Zespół ds. mieszkaniowych pracował w dn. 
12.12.2013 r. w Warszawie oraz 5-6.02.2014 r. 
w Gołuchowie – uzgadniano wytyczne do nalicza-
nia czynszów. 

W dn. 4-6 czerwca 2014 r. w Łagowie odbędzie się 
Konferencja „Polityka mieszkaniowa w Lasach Pań-
stwowych wobec aktualnych wyzwań leśnictwa”.

Konferencja jest zorganizowana, m.in. w odpowiedzi 
na ciągłe wnioski ZLP w RP, w sprawie opracowania 
polityki mieszkaniowej w Lasach Państwowych.  

3.  Działa stała Komisja Statutowa Związku w skła-
dzie 4-osobowym, której przewodniczy Mirosław 
Choroś. 

4.  Powołany został zespół ds. polityki informacyjnej 
w osobach: B. Sasin, J. Szałata, M. Łach. Po je-
denastu miesiącach funkcjonowania strony zanoto-
waliśmy ponad 100 tysięcy odsłon. Zainteresowa-
nie stroną stale rośnie co potwierdzają statystyki.

Informacje o działalności ZLP ukazują się na stronie 
internetowej www.lasy.gov.pl, w Głosie Lasu oraz na 
Blogu Leśniczego.  

V. Negocjacje z Dyrektorem Generalnym LP 

w sprawie realizacji postulatów ze Zjazdu oraz do-
datkowych postulatów wynikających z notatki ze spo-
tkań central związkowych w sprawie nowelizacji PUZP 
(w dn. 25.04 i 15.04.2013 r.) odbyło się 5 spotkań 
w dniach:

–  28.06.2013 r. w Warszawie,
 –  2-3.09.2013 r. w Jedlni,
–  18.10.2013 r. w Warszawie,
–  5.12.2013 r. w Warszawie,
–  13.02.2014 r. w Warszawie. 
podczas, których omawiano i negocjowano następu-

jące propozycje wprowadzenia do PUZP: 
–  wynagrodzenie dodatkowe – po powrocie z urlopu 

macierzyńskiego, ojcowskiego, z urlopu dla pora-
towania zdrowia i dodatkowego urlopu, 

–  nagrody jubileuszowe – podwyższenie progu do 
450% oraz zaliczenie do stażu pracy w PGLP LP 
okresów zatrudnienia, 

–  refundacja kosztów zakupu okularów korekcyj-
nych, w wysokości do 30% stawki wyjściowej,

–  wydawanie deputatu opałowego, na wniosek pra-
cownika, jednorazowo, w ciągu roku, 

–  urlop dodatkowy na leczenie sanatoryjne, a także 
urlop na poratowanie zdrowia pomimo niewyko-
rzystania bieżącego urlopu wypoczynkowego,

–  opracowanie jednolitego tekstu PUZP wraz z ko-
mentarzami,

–  zwrot kosztów w wysokości 30% stawki wyjścio-
wej za utrzymanie kancelarii, 

–  dodatek transportowy za jazdy terenowe – propo-
zycja 30% zwiększenia, 

–  pracowniczy program emerytalny – tzw. III filar,
–  pakiet medyczny (medycyna pracy, pakiet zdro-

wotny i lekowy) dla wszystkich pracowników PGL 
LP, w tym leczenia boreliozy,

–  wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego po opuszcze-
niu lokalu niezbędnego, 

–  uznanie kosztów udziału w wydarzeniach (zawo-
dach sportowych, kulturalnych itp.), objętych pa-
tronatem dyrektora generalnego i regionalnego LP,

–  przywrócenie umundurowania dla wszystkich pra-
cowników technicznych LP,

–  propozycja 40 pkt/rok dla pozostających poza SL,
–  znowelizowanie tabel wynagrodzeń i tabel przydzia-

łu środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ro-
boczej – m.in. włączenia siatki płac SL do PUZP,

–  zwiększenie dodatkowego wynagrodzenia za czas 
pełnienia dyżuru w domu do 3% (§10 pkt 6 PUZP),

–  pożyczki bezzwrotne na zagospodarowanie dla no-
woprzyjętych pracowników – propozycja 10-krot-
ność stawki wyjściowej,

–  ograniczenie ilości egzaminów potrzebnych do 
podjęcia pracy w PGL LP do egzaminu po stażu 
tożsamego z egzaminem do SL,

–  zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z za-
chowaniem prawa do wynagrodzenia na czas peł-
nienia funkcji związkowych w strukturach regio-
nalnych i krajowych działających w PGL LP.

Niezależnie od powyższych wniosków apelowali-
śmy o podjęcie rozmów w celu wypracowania wspól-
nej polityki mieszkaniowej w Lasach Państwowych. 

VI. Współpraca zagraniczna

1.  W dniach 15-17 maja 2013 r. w Starej Lubowni 
(Słowacja) odbyła się Międzynarodowa Konferen-
cja na temat „Ochrona lasów, wpływ transformacji 
na rozwój gospodarki leśnej i zatrudnienia oraz dia-
log społeczny w sektorze leśnym”. 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele admim-
nistracji leśnej oraz związków zawodowych z Czech, 
Polski, Słowacji, Węgier, Chorwacji i Serbii. 

Polskę reprezentowali tylko przedstawiciele Związku 
Leśników Polskich w RP w składzie: Bronisław Sasin 
– przewodniczący ZLP w RP, Jerzy Miliszewski – wi-
ceprzewodniczący ZLP w RP, Józef Stec i Grzegorz Ce-
kus – członkowie Prezydium ZLP w RP. 

2.   W dniach 18-19 lipca 2013 r. przebywali w Polsce 
rumuńscy leśnicy związkowcy reprezentujący Ru-
muńską Konfederację Consilva. Była to pierwsza 
wizyta rumuńskich związkowców po podpisaniu  
w 2012 roku porozumienia o współpracy i wymia-
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nie doświadczeń pomiędzy polskimi i rumuńskimi 
leśnikami.

Rumuńskiej 50-osobowej delegacji przewodniczył 
Marian Stoicescu – przewodniczący Konfederacji Con-
silva, który jest również wiceprezydentem Europejskiej 
Organizacji Leśników (Council of European Foresters). 
Europejska organizacja leśników zrzesza ponad 58,4 
tys. członków.

W dniu 18 lipca 2013 r. delegacja rumuńska odwie-
dziła Nadleśnictwo Krzeszowice (RDLP Kraków) 
gdzie zostali przywitani przez Nadleśniczego Edwarda 
Suskiego.

Następnego dnia w godzinach popołudniowych dele-
gacja rumuńska gościła w Nadleśnictwie Celestynów 
(RDLP Warszawa) w Centrum Edukacji w pobliżu Ce-
lestynowa. 

W dniach 7–11 października 2013 r. członkowie 
Związku Leśników Polskich w RP uczestniczyli w wy-
jeździe szkoleniowo-zawodowym do Rumunii. 

Była to jednocześnie rewizyta po spotkaniu rumuń-
skich leśników i związkowców w Polsce w lipcu 2013 r.

Na spotkaniu poinformowano stronę polską o  moż-
liwości przystąpienia do Council of European Foresters 
(CEF) Rada Europejskich Leśników, w której jest zrze-
szona Konfederacja Consilva.

CEF założona w 2011 roku, jest europejską demokra-
tyczną, apolityczną niezależną od wyznania organizacją 
leśników i stowarzyszeń społecznych aktywnie zaanga-
żowanych w leśnictwie  z następujących krajów: Bośnia 
i Hercegowina, Chorwacja, Finlandia, Niemcy, Włochy, 
Węgry, Mołdawia, Rumunia, Rosja, Serbia, Turcja. 

Jednym z Wiceprezydentów CEF jest m.in. Marian 
Stoicescu – Przewodniczący Consilvy.

W ramach współpracy polscy szachiści, pod prze-
wodnictwem Grzegorza Sobotki uczestniczyli w dn.  
20-23.06.2013 r. w Międzynarodowej Spartakiadzie Chor-
wackich Leśników w Umag. Niestety nie otrzymaliśmy 
żadnej informacji ani sprawozdania z zawodów w Chor-
wacji.  

W dniach od 23 do 25 sierpnia 2013 r. na Węgrzech od-
były się Międzynarodowe Zawody Sportowe Leśników. Ta 
cykliczna impreza zgromadziła liczną rzeszę zawodników 
już po raz 17-sty. Do rywalizacji przystąpili reprezentanci 
5 krajów – oprócz gospodarzy przybyli jeszcze Chorwa-
ci, Słowacy, Rumuni i 4-osobowa reprezentacja Polskich 
Leśników, pod przewodnictwem Grzegorza Cekusa, która 
brała udział w rozgrywkach szachowych. Polscy szachiści 
zajęli 2, 3 i 7 miejsce oraz I miejsce drużynowo. 

W XXI Międzynarodowych Mistrzostwach Szacho-
wych Leśników w dn. 27.02–2.03.2013 r. w Łagowie 
uczestniczyli przedstawiciele Węgier, a w dn. 23–26.02. 
2014 r. (XXII MMSL)w Kistowie, oprócz Węgrów 
uczestniczyli również Rumuni. 

B.  REALIZAZCJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW 
ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-
WYBORCZEGO ZWIĄZKU LEŚNIKÓW 
POLSKICH W RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ w dn. 23-24 listopada 2012 r.

I. Informacje ogólne

1.  Pisma z uchwałami i wnioskami ze Zjazdu zostały 
przekazane w pismach do:

–  Ministra Środowiska w dn. 2.12.2013 r. – odpo-
wiedź z  dn. 22.01.2013 r.

–  Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dn. 
3.12.2012 r. – odpowiedź z dn. 14.02.2013 r. 

II. Realizacja uchwał Zajazdu

Uchwała nr 1
Zobowiązuje się Radę Krajową do podjęcia wszyst-

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

Wnioski związane z kompleksowym rozwiązaniem 
problemu mieszkaniowego były zgłaszane do Mini-
stra Środowiska i Dyrektora Generalnego LP i oma-
wiane na negocjacjach jak wyżej.

W dniu 21.02.2013 r. skierowane zostało pismo do 
Ministra Środowiska, w którym domagamy się wpro-
wadzenia zmian w Art. 46 ustawy o lasach w celu 
zmiany dotąd bezpłatnych, użyczanych mieszkań 
na służbowe mieszkania, udostępniane na zasadach 
umowy najmu oraz ustalenia dodatku mieszkanio-
wego dla stanowisk wymienionych w Art. 46 ust. 1. 
pkt 2 ustawy o lasach. 

Ponadto powołany został Zespół ds. mieszkanio-
wych (ZLP w RP reprezentuje B. Sasin i P. Kania i do-
datkowo zostanie uzupełniony o M. Rosika) a w dn. 
4-6.06.2014 r. odbędzie się konferencja pt. „Polityka 
mieszkaniowa w LP wobec aktualnych wyzwań le-
śnictwa”. 

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

Protokołem dodatkowym z 12.12.2012 r. do PUZP 
wprowadzono zapis w § 20a regulujący wysokość do-
datku mieszkaniowego w miarę wzrastania czynszu 
powyżej 300 zł. 
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Uchwała nr 2
Zobowiązuje się Radę Krajową do kontynuacji dzia-

łań w sprawie zmian w zasadach zatrudniania pracow-
ników LP – zatrudnienie na umowę o pracę zamiast po-
wołania.

W związku z nieskuteczną próbą wprowadzenia 
zapisu do ostatniej nowelizacji ustawy o lasach zwró-
ciliśmy się do Ministra Środowiska (21.02.2014 r.) 
o zgłoszenie do legislacji, w równie szybkim tempie 
jak w przypadku ostatnich zmian, projektu wprowa-
dzenia zapisu o zmianie sposobu zatrudniania pra-
cowników PGL LP z powołania  na zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę, tj. uchylenia art. 35 ust.1 
pkt 2b ustawy o lasach. 

III. Realizacja wniosków Zjazdu

Wniosek nr 1
Doprowadzenie do pełnego pokrycia kosztów uży-

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

Minister Środowiska, w odpowiedzi na powyż-
szy wniosek, poinformował Związek, iż określenie 
odpłatności z tytułu użytkowania samochodów pry-
watnych do celów służbowych leży w gestii Dyrekto-
ra Generalnego LP. Minister wystąpił do Dyrektora 
Generalnego LP o dokonanie odpowiednich zmian 
w tym zakresie.

Dyrektor Generalny LP zalecił Dyrektorom RDLP 
zwiększenie ryczałtów oraz zalecił zwiększenie limitu 
km z tytułu zastępstwa. 

Nie dokończone zostały negocjacje w sprawie 
wprowadzenia dodatków transportowych, w miejsce 
limitów km, w związku z nowelizacją ustawy o la-
sach.  

Wniosek nr 2
Doprowadzenie do podnoszenia stawki wyjściowej 

oraz nowych, korzystnych zasad wynagradzania.
Protokołem dodatkowym do PUZP nr 21 wprowa-

dzono z dn. 1.04.2013 r. stawkę wyjściową w wysoko-
ści 1330 zł/pkt. – wzrost o 70 zł. Złożony został wnio-
sek o podwyższenie stawki wyjściowej w 2014 r. o 70 zł  
– negocjacje na początku kwietnia br.

 
Wniosek nr 3
Doprowadzenie do wdrożenia ramowych zasad oraz 

regulaminów przyznawania nagród i premiowania.
Niestety nieskuteczne i mało przekonywujące są 

nasze wnioski o wprowadzenie regulaminu nagród 
a przede wszystkim wprowadzającego progi zaporo-

we na stanowiskach nadleśniczego, naczelnika wy-
działu i z-ców dyrektora RDLP i GDLP.

Będziemy ponawiać ten wniosek na kolejnych spo-
tkaniach z Dyrektorem Generalnym LP.

Wniosek nr 4
Doprowadzenie do zmiany zasad przyznawania na-

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

Protokołem dodatkowym do PUZP nr 20 wpro-
wadzona została nagroda jubileuszowa po 40 latach 
i kolejnych pięcioletnich okresach do 400% podsta-
wy wymiaru. Złożony jest wniosek o dalsze podwyż-
szenie nagrody do 450%.

Wniosek nr 5
Doprowadzenie do wprowadzenia zmian wzorów 

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

Wzory nowego umundurowania zostały zapre-
zentowane związkom podczas negocjacji w dn. 
18.10.2013 r. Zgłosiliśmy na piśmie stanowcze uwagi 
do DGLP, iż nie należy rezygnować z elementu godła 
państwowego przy mundurze wyjściowym i kurt-
kach mundurowych.

Nie otrzymaliśmy jeszcze projektu rozporządzenia 
Ministra Środowiska do konsultacji i nie znamy osta-
tecznej decyzji o rozszerzeniu uprawnień do umun-
durowania dla pracowników poza Służbą Leśną.

Wniosek nr 6
Doprowadzenie do możliwości sanatoryjnego lecze-

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

Problem możliwości leczenia boreliozy w sanato-
rium Leśnik-Drzewiarz w Krynicy Zdrój był oma-
wiany z ordynatorem placówki uzdrowiskowej i we-
dług niego istnieje aktualnie taka możliwość leczenia 
wspomagającego. Natomiast naszym zdaniem nie 
można leczyć boreliozy w sanatorium z zastosowa-
niem najnowszych osiągnięć medycznych w tym za-
kresie.

Jest to trudny problem, wymagający odpowiedniej 
kadry lekarzy i sprzętu. Z aktualnie funkcjonującą 
kadrą medyczną, praktycznie nie jest to możliwe.
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Wniosek nr 7
Doprowadzenie do wycofania zapisów na dokumen-

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

Nic nie zmieniło się w tym temacie przez ostatni 
rok – jest nakładka w rejestratorze do kwitów wywo-
zowych ale często nieużywana. Najczęściej podpisy-
wane są oświadczenia   przez przewoźników na od-
wrocie 3-4 egz. kwitu wywozowego, co jest kłopotliwe 
i czasochłonne. Jeżeli jest to poważny problem, dla 
leśników w terenie, wniosek może być powtórzony 
i będzie ponownie zgłaszany.

Wniosek nr 8
Doprowadzenie do zwiększenia dotacji z budżetu 

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

Wniosek o wyrównanie dysproporcji płacowych 
pomiędzy pracownikami Parków Narodowych a La-
sów Państwowych był zgłoszony w piśmie do Mini-
stra Środowiska i  omawiany przy okazji rozmów 
z przedstawicielami ministerstwa środowiska oraz 
na spotkaniach z posłami i senatorami. Niestety nie 
został przyjęty ze zrozumieniem.

Ostatnio Rada Krajowa ZLP Parków Narodowych 
ponowiła ten wniosek podczas posiedzenia w dn. 20-
21.02.2014 r. do Premiera i Ministra Środowiska. 

Wniosek nr 9
Doprowadzenie do ustanowienia w porozumieniu 

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

W ponownym wniosku do Ministra Środowiska 
z  dn. 21.02.2014 r. wnosimy o wprowadzenie dodat-
kowego zapisu, aby pracownikom opuszczającym 
mieszkanie służbowe przysługiwała odprawa w okre-
ślonej wysokości jeżeli nie będą korzystali z zasobów 
mieszkaniowych lasów państwowych. 

Zgłoszony jest również wniosek wypłaty takiego 
ekwiwalentu najbliższej rodzinie, wspólnie mieszka-
jącej w przypadku śmierci uprawnionego pracowni-

ka przed jego przejściem na emeryturę, w przypad-
ku braku możliwości przeniesienia rodziny do miesz-
kania zamiennego.

Wnioskowaliśmy również o wprowadzenia zapisu za-
braniającego ponownego zakupu mieszkania przez tego 
samego pracownika czy małżonka oraz o utracie upraw-
nienia do mieszkania jeżeli nabył mieszkanie z zasobów 
Lasów Państwowych.

W październiku 2013 r. wprowadzone zostało roz-
porządzenie Ministra Środowiska o uwolnieniu pu-
stostanów do sprzedaży oraz zasad sprzedaży pusto-
stanów.

Wniosek nr 10
Doprowadzenie do stworzenia systemu pomocy dla pra-

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

Minister Środowiska, w odpowiedzi na wnioski ze 
Zjazdu poinformował, że nie przewiduje specjalnego 
mechanizmu pomocy dla pracowników LP zaspaka-
jających potrzeby mieszkaniowe we własnym zakre-
sie. Zdaniem ministra, przyjęcie takiego rozwiązania 
byłoby nadaniem nowych przywilejów. Wznowimy 
wniosek do ministra Środowiska Macieja Grabow-
skiego. 

Wniosek nr 11
Doprowadzenie do ustanowienia zapisów prawnych 

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

W odpowiedzi na nasz wniosek w tej sprawie, Mi-
nister Środowiska poinformował Związek oraz zwró-
cił uwagę Dyrektorowi Generalnemu LP, że przy wy-
dzielaniu osad do sprzedaży należy brać pod uwagę 
faktyczne nieruchomości znajdujące się na działce 
przeznaczanej do sprzedaży, m.in. ujęcia wody, bu-
dynki gospodarcze, szamba itp. Zaznaczył również, 
że w aktualnie obowiązujących przepisach brak jest 
ograniczeń dot. wielkości działki zbywanej wraz z lo-
kalem mieszkalnym.

Wniosek nr 12
Doprowadzenie do wprowadzenia zapisu do PUZP 

umożliwiającego pobieranie deputatu opałowego z góry.
Pomimo determinacji Związku w tym zakresie, 

stanowisko DGLP jest nieugięte.
Przedstawiane były różne argumenty a najważ-

niejszy to, że deputaty wydawane pracownikom 
– jako świadczenie w naturze – stanowią element 
wynagrodzenia za pracę, w związku z czym zalicza-
ne są do przychodów ze stosunku pracy i podlegają 
opodatkowaniu. Dodatkowo wartość przekazanego 
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deputatu stanowi podstawę wymiaru składki na 
ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowot-
ne. Wydanie deputatów pracownikom stanowi 
dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu 
podatkiem VAT. W kontekście tych uwarunkowań 
DGLP zaproponowała, wykupienie tego świadczenia 
i zaopatrywanie się pracowników LP w drewno opa-
łowe na wolnym rynku. 

Strona związkowa nie wyraziła zgody na powyż-
szą propozycję. 

Wniosek nr 13
Doprowadzenie do jednolitej procedury rozliczania dy-

żurów p-pożarowych pełnionych przez pracowników LP.
DGLP nie akceptowała wniosku Związku o pod-

wyższenie ryczałtu dziennego za dyżury ppoż. Jed-
nocześnie zagwarantowano, że wszyscy pracownicy  
terenowi będą otrzymywali taki ryczałt. Stosowne 
sugestie przekazano podczas narady dyrektorów 
RDLP. 

Wniosek nr 14
Podjąć działania zmierzające do wyliczenia przez 

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

Aktualnie prowadzone są prace nad faktycznym 
nakładem czasu pracy na stanowiskach terenowych.

Wniosek nr 15
Doprowadzenie do maksymalnego uproszczenia wy-

konywania szacunków brakarskich w oparciu o metodę 
obrębową i zasoby SILP. Uruchomić aplikację Notatnik 
i Brakarz również w komputerze leśniczego. 

Pomimo ponawianych wniosków, przez rok nie 
było żadnych zmian, notatnik i brakarz  w niezmie-
nianej wersji nadal są tylko w rejestratorze.

Wniosek nr 16
Doprowadzenie do zapisu w PUZP przyznającego 

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

Dyrektor Generalny LP swoje stanowisko w spra-
wie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyj-
nych przedstawił w piśmie skierowanym do Prze-
wodniczącego ZLP w RP z dnia   14 lutego 2013 r., 
które podtrzymuje. Zdaniem DGLP, konieczne jest 
potwierdzenie negatywnego wpływu obsługi reje-
stratora na narząd wzroku, aby wiedzieć jaki rodzaj 
okularów powinien być stosowany w celu jego ochro-

ny. DGLP zleciło pracę badawczą obejmującą zakres 
między innymi oszacowania ryzyka pracy z rejestra-
torem, w tym wpływ urządzenia na wzrok operatora. 

Wniosek nr 17
Zobowiązuje się Radę Krajową do ustalenia zasad 

prowadzenia polityki informacyjnej ZLP w RP.  
Powołany został zespół ds. polityki informacyjnej 

w osobach: B. Sasin, J. Szałata, M. Łach. 
Od marca 2013 r. uruchomiono równolegle drugą 

stronę internetową a po 3 miesiącach zawieszono po-
przednią stronę, pozostawiając zasób materiałów na 
dotychczasowej stronie.

Nowa strona jest aktualizowana na bieżąco. Posia-
da nową szatę graficzną i zawiera informacje, któ-
rych nie było w poprzedniej wersji.

Po jedenastu miesiącach funkcjonowania strony 
zanotowaliśmy 100 tysięcy odsłon. Zainteresowanie 
stroną stale rośnie co potwierdzają statystyki.

Członkowie Rady Krajowej a przede wszystkim 
przewodniczący Regionów (Okręgów) otrzymują 
na bieżąco informacje drogą elektroniczną. Tą dro-
gą prowadzone są konsultacje w ważnych sprawach 
związkowych i wymieniane są poglądy i opinie doty-
czące m.in. projektów rządowych, ministerstwa czy  
DGLP. 

Ważne jest aby te informacje były przekazywa-
ne dalej w teren przez przewodniczących regionów 
i okręgów.   

Konieczne jest jednak większe zaangażowanie 
członków ZLP w politykę informacyjną i przekazy-
wanie bieżących informacji z regionów.

D. ZATRUDNIENIE I PŁACE W LP

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w 2013 r. wynio-
sło 25 103 etaty, tj. o 303 etaty mniej od wielkości pla-
nowanej w skali rocznej (plan 25 406 etatów).

Zatrudnienie, w wyniku optymalizacji, systematycz-
nie spadało od 2008 r. (26 054 osób) do 2010 r. (24 733)

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogółem w LP 
wyniosło 106% planowanego poziomu w planie zasad-
niczym.

W planie zasadniczym na 2014 r. przyjęto poziom 
płac planu zasadniczego 2013 r.,  tj. o 440,90 zł mniej 
do osiągniętej płacy za 2013 r.

Płace w Parkach Narodowych
Od 1 stycznia 2012 r. parki narodowe zostały prze-

kształcone z jednostek budżetowych w państwowe oso-
by prawne. Zatrudnienie w 23 parkach wynosi łącznie 
1519 osób i jest niższe od łącznego zatrudnienia na ko-
niec 2010 r. o 60 osób (dane na koniec roku 2011).
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Wynagrodzenie w poszczególnych parkach waha się 
od 2900 zł do 4200 zł (średnio około 3600 zł).

E. MAJĄTEK – FINANSE ZWIĄZKU

W związku ze zmianą ustawy o działalności leczniczej 
Sanatorium „Leśnik-Drzewiarz” w Krynicy, z dniem 
1 lipca 2012 r. przekształcono w Spółkę z o.o. „Sana-
torium Uzdrowiskowe Leśnik Drzewiarz”. W spółce 
Związek Leśników Polskich posiada 74% udziałów 
a Związek Meblarzy 26% udziałów. 

Członkowie Związku nadal korzystają z ulgowych 
miejsc w sanatorium „Leśnik- Drzewiarz”.

Związek jest ponadto właścicielem Spółki „Ośrodek 
Wypoczynkowy Jantar”, która dzierżawi od 3 organizacji  
(2 związków zawodowych i fundacji), będącymi właścicie-
lami Ośrodka, ich majątek. Związek Leśników Polskich po-
siada 37% udziałów w Ośrodku Wypoczynkowym „Jantar”. 
Współwłaściciele żądają założenia spółki z ich udziałem.

Wykonanie Budżetu Biura Związku
Budżet roku 2013 wykonano następująco:
przychody 94,28% planu
koszty 91,64% planu
 
Fundusz strajkowy na 31 grudnia 2013 r. wynosił:  

124 105,54 zł.

Udzielanie pomocy finansowej
W okresie sprawozdawczym Rada Krajowa przyzna-

ła zapomogi 6 członkom Związku dotkniętych ciężkimi 
chorobami i pożarami w kwocie 36 000 zł. 

F. DZIAŁALNOŚć BIURA ZWIĄZKU

Od 1.03.2013 r. obsada biura wynosi 0,8 etatu Hanna 
Krych oraz 0,25 etatu Maria Andrzejczyk. 

Podział obowiązków (zakresy czynności) został do-
stosowany do rozmiaru etatów.

W tygodniu 4 dni urzęduje H. Krych i 1 dzień M. An-
drzejczyk (środy). 

Oprócz kontaktów z pracownikami biura ZLP w RP 
istnieje możliwość kontaktu z przewodniczącym za po-
mocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie, szcze-
gólnie w dniach, w których biuro jest nieczynne, m.in. 
z powodu urlopów czy chorób. 

G. SPORT, KULTURA, REKREACJA

W okresie sprawozdawczym odbył się XXV Rajd Le-
śników „Na Prastarej Piastów Ziemi, wśród wulkanów, 

Zamków, Kniei”, na terenie Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych we Wrocławiu w dniach 8–10 sierp-
nia 2013 r. 

Rajd organizował jak co roku Związek Leśników Pol-
skich w RP przy wielkim zaangażowaniu Rady Okręgo-
wej we Wrocławiu i wydatnej pomocy RDLP Wrocław. 
Komandorem rajdu był Zbigniew Czeryba – przewodni-
czący wrocławskiego okręgu ZLP, który solidnie napra-
cował się przy organizacji tak dużej imprezy wspólnie 
z koleżankami i kolegami z zespołu organizacyjnego. 
Finał imprezy odbył się w miejscu zakwaterowania 
większości rajdowiczów, czyli na terenie Szkoły Oficer-
skiej, zgromadził 1834 uczestników. 

Na zakończenie rajdu odbyło się szereg konkursów, 
a „gwoździem” imprezy był występ kabaretu „Neo-
-nówka”. Rajd i tradycyjne spotkanie koleżanek oraz ko-
legów leśników z całej Polski, pomimo różnych niedo-
godności, kłopotów, upału i deszczu, który też okazywał 
się niestraszny jest świetną imprezą. Wszyscy z niecier-
pliwością będziemy czekać na kolejny już XXVI Ogól-
nopolski Rajd Leśników, na który wyruszymy w okolice 
Pomorza Gdańskiego i Kaszub w dn. 11–13.09.2014 r.

W dniach 06–10 sierpnia 2013 roku w Wejherowie 
odbyły się jubileuszowe XX Mistrzostwa Europy Le-
śników w Biegach na Orientację. Jednym ze sponsorów 
mistrzostw był Związek Leśników Polskich w RP, 
który już od roku 2005 wspiera finansowo Reprezenta-
cję LP –  uczniów i opiekunów średnich szkół leśnych. 
Mistrzostwa Europy Leśników są rozgrywane od roku 
1994. W tegorocznej imprezie wzięło udział około 350 
zawodników z 16 krajów. Związek Leśników Polskich 
w RP reprezentował Mariusz Rosik. Następne Mi-
strzostwa Europy leśników odbędą się w 2014 roku 
w Szwajcarii.

W dniach 27 lutego–2 marca 2013 r. w ośrodku „Le-
śnik” w Łagowie odbyły się Międzynarodowe XXI 
Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników. Zawody zgro-
madziły 54 pasjonatów szachów z różnych jednostek 
związanych z leśnictwem z całej Polski a także gości 
z Węgier. Tytuł Mistrza zdobył w zawodach Nandor 
Papp z Węgier. Kolejne miejsca zajęli: 

Robert Muła (N-ctwo Wołów), 
Roman Godlewski (N-ctwo Poddębice), 
Piotr Dziadoń (N-ctwo Srokowo)
i Tadeusz Walczak (N-ctwo Żołędowo). 
Drużynowo Mistrzostwo Polski zdobyli Węgrzy, któ-

rzy wyprzedzili RDLP Wrocław i RDLP Łódź.
W dniach 23–26 lutego 2014 r. w Kistowie w hotelu 

Kiston na terenie Nadleśnictwa Lipusz ( RDLP Gdańsk) 
odbyły się Międzynarodowe XXII Szachowe Mistrzo-
stwa Polski Leśników.

W mistrzostwach uczestniczyło 50 szachistów z róż-
nych jednostek związanych z leśnictwem z całej Polski 
a także goście z Węgier i  Rumunii. 
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Turniej wygrał Jozsef Nemeth – Węgry. Kolejne 
miejsca zajęli: 

–  Tadeusz Walczak – N-ctwo Żołdowo, RDLP Toruń 
–  Roman Godlewski – N-ctwo Poddębice, RDLP 

Łódź
–  Nandor Papp – Węgry
–  Tomasz Findysz – N-ctwo Przemków, RDLP Wro-

cław 
–  Ignacy Truszkowski – emeryt RDLP Szczecinek.   

Drużynowo Mistrzostwo Polski zdobyli Węgrzy, 
którzy wyprzedzili RDLP Łódź i RDLP Olsztyn. 

Kolejne XXIII Mistrzostwa Szachowe Polski Leśni-
ków odbędą się w 2015 r. na terenie RDLP Łódź a or-
ganizatorem będzie Region Środkowopolski ZLP w RP. 

H. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE

Prośby o interwencje i skargi wpłynęły w 2013 roku 
do Związku od 18 osób.

Działania interwencyjne dotyczyły Zdzisława Pie-
chowiaka, leśniczego z Nadleśnictwa Kaliska (RDLP 
Gdańsk), który został odwołany a następnie po ponad 
roku przywrócony na stanowisko. Interwencje Związku 
przyniosło pozytywny skutek. 

Związek interweniował także w związku z odwoła-
niem ze stanowiska leśniczego Piotra Małża (delegata 
na Zjazd), przewodniczącego organizacji zakładowej. 
Po kilku interwencjach u dyrektora generalnego LP i dy-
rektora RDLP Białystok, Kol. Piotr został zatrudniony 
ponownie w Nadleśnictwie Maskulińskie na stanowisku 
podleśniczego. Wyrokiem Sądu Kol. Piotr Małż powinien 
być przywrócony na stanowisko leśniczego ale w drodze 
kompromisu przyjął stanowisko podleśniczego.

Najczęściej jednak skargi dotyczyły problemów 
mieszkaniowych a najbardziej drastyczny przypadek to 
problem z zajmowaniem mieszkania po zmarłym tra-
gicznie leśniczym w Nadleśnictwie Żagań. 

Związek interweniował również u dyrektorów RDLP 
w innych sprawach indywidualnych dotyczących naj-
częściej sprzedaży mieszkań.

Były również prośby przekraczające kompetencje 
Związku (np. R. Krych z Nadleśnictwa Kamienna Góra) 
ale także wnioski nieuzasadnione.

ZLP w RP udzielał także porad i wykładni prawnych, 
poprzez kancelarię prawną, która opracowuje opinie 
prawne w sprawach zgłaszanych przez nasze Regiony/
Okręgi. W okresie sprawozdawczym dotyczyło to kilku-
dziesięciu spraw.

I.  UDZIAŁ ZWIĄZKU I JEGO PRZEDSTAWI-
CIELI W RÓżNEGO RODZAJU DZIAŁAL-
NOŚCI

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

Przewodniczący Związku jest członkiem Kolegium LP.
Związek współdziała z ROLP, a kilku działaczy ZLP 

zasiada w gremiach kierowniczych struktur krajowych 
ROLP, w tym Kol. Jerzy Przybylski na funkcji wiceprze-
wodniczącego, członka Prezydium i członków Zarządu.

We władzach samorządowych działa duża reprezen-
tacja członków Związku, w tym jeden na stanowisku 
starosty, kilkunastu pełni odpowiedzialne funkcje w Ra-
dach Powiatów, ponad stu pracuje w Radach Gmin.

J.  DZIAŁALNOŚć WYDAWNICZA I INFOR-
MACYJNA

Rada Krajowa ZLP w RP wydaje biuletyn informa-
cyjny „Leśnik” w jednorazowym nakładzie 1200 egz. 
(poprzednio 1900 egz.). Od grudnia 2012 r. „Leśnik” 
jest zamieszczany na stronie internetowej Związku.

K. KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU

Działania Związku powinny dotyczyć następujących 
obszarów:

1.  Organizacyjnego: Utrzymania jednolitej struktury 
organizacyjnej Lasów Państwowych. 

2.  Świadczeń pracowniczych: Rozwiązania problemu 
mieszkaniowego w LP. Mieszkaniowych: Zlikwi-
dowanie mieszkań funkcyjnych i ustalenie dodat-
ków mieszkaniowych.

3. Należności: 
–  za jazdy terenowe prywatnym środkiem transpor-

towym,
–  za utrzymanie kancelarii. 
4.  Zatrudnienia: Zmiany zasad zatrudniania pracow-

ników LP – stworzenie możliwości zatrudniania na 
umowę o pracę zamiast powoływania.

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

5.  Ochrony zdrowia i bhp: profilaktyka i leczenie cho-
rób odkleszczowych. 

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

7.  Zawarcie korzystnego ubezpieczenia grupowego. 
Za Radę Krajową ZLP w RP

Przewodniczący
Bronisław Sasin
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ODPOWIEDŹ  
MINIStRA ŚRODOWISKA  

NA WYStĄPIENIE ZLP

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r.

Pan
Bronisław Sasin
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Przewodniczący,
Odpowiadając na pismo z dnia 21.02.2014 r. znak: 

L.dz.69/53/2014 w sprawie postulowanych zmian 
w ustawie o lasach uprzejmie informuję, że do Marszał-
ka Sejmu na początku marca br. został skierowany posel-
ski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach dotyczący 
zmiany formy zatrudniania pracowników nadleśnictwa 
z dotychczasowego powołania na formę umowy o pracę, 
na następujących stanowiskach: zastępca nadleśniczego, 
główny księgowy nadleśnictwa, inżynier nadzoru i le-
śniczy. Projekt dostępny jest na stronach internetowych 
Sejmu RP w zakładce: „Prace Sejmu" – „Wniesione 

projekty" (projektowi nie nadano jeszcze numeru druku 
sejmowego).

Odnośnie do propozycji, aby pracownikom Lasów 
Państwowych opuszczającym mieszkanie służbowe 
przysługiwała odprawa w określonej wysokości jeżeli 
nie będą korzystali z zasobów mieszkaniowych Lasów 
Państwowych, informuję, że Ministerstwo Środowiska 
nie planuje wprowadzenia takiej regulacji. Nie ma rów-
nież intencji aby zmienić przepisy uprawniające pra-
cowników Służby Leśnej do bezpłatnego mieszkania 
(art. 46 ust. l pkt 2).

Sprawy związane z zatrudnieniem i kształtowaniem 
wynagrodzeń w PGL Lasy Państwowe leżą w kompe-
tencji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. 
W trakcie prac nad ustawą z dnia 24 stycznia 2014 r. 
o zmianie ustawy o lasach Dyrektor Generalny Lasów 
Państwowych zapewnił, że realizacja należności budże-
towych nie będzie odbywać się kosztem redukcji zatrud-
nienia ani ograniczenia funduszu płac.

Z poważaniem
Z up. Ministra

Podsekretarz Stany
Główny Konserwator Przyrody

Janusz Zaleski



Z żAŁOBNEj KARtY

W dniu 20 marca 2014 roku w wieku 82 lat zmarł 

RYSZARD OSTALSKI 
były członek Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP,  

długoletni Przewodniczący Organizacji Zakładowej ZLP  
w Instytucie Badawczym Leśnictwa

Rodzinie Zmarłego serdeczne wyrazy współczucia składa
Rada Krajowa 

Związku Leśników Polskich w RP
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