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Przewodniczący
Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Sasin

NASZE SPRAWY
SPOTKANIE CENTRAL
ZWIĄZKOWYCH Z DYREKCJĄ
GENERALNĄ LASÓW
PAŃSTWOWYCH
W dniach 1-2 października br. w Leśnym Ośrodku
Edukacyjnym w Jedlni odbyło się, na zaproszenie Dyrektora Generalnego LP, spotkanie z centralami związkowymi.

W pierwszym dniu w rozmowach, ze strony DGLP,
uczestniczyli:
1.	Pan Wiesław Krzewina – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Strategii, Organizacji i Rozwoju,
2.	Pani Zofia Chrempińska – Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego,
3.	Pani Agnieszka Grzegorczyk – Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
4.	Pan Paweł Pogoda – Naczelnik Wydziału Informatyki,

5.	Pan Piotr Młynarczyk – Naczelnik Wydziału Infrastruktury,
6. Pan Piotr Gotowicki – Stanowisko ds. BHP,
7.	Pan Marek Ratyński – Koordynator Zespołu Radców Prawnych,
8.	Pani Grażyna Olejarska – Wydział Zarządzania
Zasobami Ludzkimi.
W drugim dniu przybyli:
1.	Pan Adam Wasiak – Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych,
2.	Pan Krzysztof Janeczko – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych,
3.	Pan Andrzej Czerski – Główny Księgowy LP,
4.	Pan Jarosław Piekutin – Naczelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania.
Stronę central związkowych reprezentowali:
1.	Związek Leśników Polskich w RP – 7 członków
Zespołu Negocjacyjnego, w składzie:
– Bronisław Sasin – przewodniczący,
– Halina Stachowska, Jerzy Miliszewski, Krzysztof Górski – wiceprzewodniczący,
–  Jerzy Przybylski, Paweł Kania, Grzegorz Cekus
– członkowie Prezydium.
2.	Krajowy Sekretariat ZNOŚiL NSZZ „Solidarność” – z przewodniczącym  Zbigniewem Kuszlewiczem,
3.	Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ
„Solidarność – z przewodniczącą Grażyną Zagrobelną,
4.	Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa ZZ „Budowlani” – z przewodniczącym Piotrem Albrzykowskim,
5.	Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ
„Solidarność 80” z przewodniczącym Tomaszem
Podsiedlikiem.
Tematem rozmów w pierwszym dniu były:
1.	stanowisko stron do projektu dodatkowego protokołu nr 23 do PUZP, w tym zmiany w tabeli ochrony indywidualnej i odzieży roboczej,
2. interpretacja § 20a dot. dodatków mieszkaniowych,
3. propozycja zmian przepisów § 7 PUZP,
4.	polityka mieszkaniowa,
a w drugim dniu:
5. sprawy płacowe,
6. delegowanie związkowców,
7. strategia zarządzania zasobami ludzkimi,
8. sprawy bieżące.
Ad.1. Strona związkowa zaakceptowała propozycje
dot. „Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej” ze zmienionymi wytyczny2

mi z wyjątkiem poz.1, Lp. 21 i poz. 2, Lp. 19 dot. okularów przeciwsłonecznych – strona związkowa uważa, że
powinien pozostać dotychczasowy zapis „dla prowadzących pojazdy samochodowe”, w miejsce proponowanego zapisu: „kierujących samochodem służbowym”.
Zaakceptowane zostały również propozycje dot.
zmiany w kategoriach zaszeregowania oraz utworzenia
nowych stanowisk w ZILP.
Ad.2. Strona DGLP była za utrzymaniem interpretacji
z dn. 18.10.2013 r., natomiast strona związkowa uważa,
że dodatek mieszkaniowy przysługuje wszystkim pracownikom, którzy utracili prawo do bezpłatnego mieszkania.
Związek Leśników Polskich w RP zaproponował pozostałym związkom, które są stroną PUZP, treść uzgodnienia w tej sprawie. Związki podpisały uzgodnienie,
które zostało przekazane DGLP – uzgodnienia w załączeniu.
Można przyjąć, że wkrótce zostanie zmieniona interpretacja i zostanie przywrócony dodatek mieszkaniowy wszystkim pracownikom, którzy utracili prawo do
mieszkań bezpłatnych, w przypadku naliczenia czynszu
powyżej 300 zł.
Ad. 3. DGLP przedstawi projekt nowych zapisów dot.
§ 7 PUZP dot. wynagrodzenia za zastępstwo.
Ad. 4. Naczelnik P. Młynarczyk poinformował o realizacji sprzedaży mieszkań, a Zastępca Dyrektora Generalnego Wiesław Krzewina ustosunkował się do wniosków z Konferencji dot. polityki mieszkaniowej.
Związek Leśników Polskich w RP przekazał swoje
wnioski pozostałym centralom związkowym z propozycją
wspólnego wystąpienia do Ministra Środowiska w sprawie
dokonania zmian w projekcie do ustawy o lasach.
Ad. 5. W wyniku negocjacji z Dyrektorem Generalnym LP uzgodniono wzrost stawki wyjściowej od
1 listopada br. Podpisany został protokół dodatkowy do
PUZP o zmianie wartości stawki wyjściowej.
Wcześniej Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
uruchomił nagrodę za III kwartał br. Centrale związkowe
akceptowały zmiany stawki i nagrody za III kwartał br.
Ad. 6. Przedstawiono Dyrektorowi Generalnemu
LP problemy z delegowaniem członków związków na
posiedzenia Rad Krajowych i Regionalnych. Dyrektor
Generalny LP utrzymuje dotychczasowe zasady scedowania uprawnień na dyrektorów regionalnych LP, wynikających z § 35, ust.1, pkt. 4, akapit 3 PUZP.
NSZZ „Solidarność” złożyła propozycje zmiany zapisów do § 35 PUZP.

Ad. 7. Pani Agnieszka Grzegorczyk, Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi, przedstawiła
planowane i podjęte działania wynikające ze strategii
dla PGL LP.
Ad. 8. Poruszono m.in. sprawę odwołania chronionej
działaczki objętej szczególną ochroną związkową jaka
przysługuje przewodniczącej Komisji Krajowej Związku
Zawodowego Pracowników Technicznych Leśnictwa.
Bronisław Sasin

WYSTĄPIENIE ZLP DO MINISTRA
ŚRODOWISKA W SPRAWIE
USTAWY O LASACH
Warszawa 03.11.2014 r.
Pan
Maciej Grabowski
Minister Środowiska

Szanowny Panie Ministrze

Związek Leśników Polskich w RP nie wnosi uwag do
projektu nowelizacji ustawy o lasach z dnia 22.08.2014 r.,
w sprawie przywozu drewna do Unii Europejskiej oraz
wprowadzenia do obrotu drewna i produktów z drewna.

Występują liczne przypadki funkcjonowania leśniczówek i nadleśniczówek w budynkach wielorodzinnych,
a nawet w blokach, w których sprzedane zostały pozostałe mieszkania. Pozostały tam tylko mieszkania służbowe,
funkcjonujące w ramach działalności wspólnot mieszkaniowych. W takich przypadkach kancelarie leśnictw funkcjonują w oddzielnych obiektach, w miejscowościach
i miejscach ogólnie dostępnych dla interesantów.
Naszym zdaniem powinno się dopuszczać kilka modeli funkcjonowania biura leśnictwa („klasyczne” leśniczówki, samodzielne kancelarie itd.) z uwzględnieniem
uwarunkowań lokalnych i regionalnych. Powinna być
możliwość odstąpienia od obligatoryjnego utrzymywania liczby leśniczówek równej liczbie leśnictw.
Stoimy również na stanowisku, że powinna być możliwość stopniowej sprzedaży osad dotychczasowym
użytkownikom. Powinien to być postępujący proces.
Uważamy, że rozpoczęty proces sprzedaży mieszkań
należy dokończyć.
Dlatego wnosimy o wprowadzenie 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 mieszkaniowego dla tych stanowisk.
Proponujemy zapis w Art. 46 ust. 1 pkt 2: mieszkania służbowego na stanowiskach określonych przez
Ministra właściwego ds. ochrony środowiska w drodze
rozporządzenia, przekazywanych na podstawie umowy
najmu.
W ustępie 3 natomiast proponujemy zapis: Na stanowiskach wymienionych w ust. 1, pkt 2 przysługuje
dodatek mieszkaniowy, w wysokości iloczynu stawki
podstawowej i współczynnika określanego w rozporządzeniu właściwego ministra.

Oczekujemy natomiast propozycji zmiany ustawy
o lasach, w zakresie zapisów dotyczących mieszkań,
zgłaszanych przez Związek przez ponad 3 lata, a ostatnio w lutym br.
Problem polityki mieszkaniowej, a szczególnie ekwiwalentu za opuszczenie mieszkania funkcyjnego, nabrzmiewa coraz bardziej. Brakuje już aktualnie mieszkań zamiennych dla nadleśniczych i leśniczych, którym
przysługują zgodnie z Ponadzakładowym Układem
Zbiorowym Pracy (§ 21 ust. 6), jeżeli ustaje stosunek
pracy związany z przejściem na emeryturę. Zachodzi
potrzeba zakupienia dla nich mieszkań i wyremontowania opuszczanych osad, co naszym zdaniem, jest ekonomicznie nieuzasadnione.
Wnosimy o wprowadzenie zapisu do ustawy o lasach, aby pracownikom opuszczającym mieszkanie
służbowe przysługiwała odprawa w określonej wysokości jeżeli nie będą korzystali z zasobów mieszkaniowych lasów państwowych. Podobny system funkcjonuje m.in. w Wojsku Polskim. Wysokość odprawy
mogłaby być zależna od stażu pracy.

Jednocześnie wnioskujemy o wprowadzenie zapisu
zabraniającego ponownego zakupu mieszkania przez
tego samego pracownika czy małżonka oraz o utracie
uprawnienia do mieszkania służbowego, jeżeli nabył
mieszkanie z zasobów Lasów Państwowych.
W aktualnej sytuacji mieszkaniowej, zdarzają się coraz częściej przypadki obejmowania mieszkań funkcyjnych, przez pracowników awansowanych na leśniczego czy nadleśniczego, pomimo wykupienia wcześniej
mieszkań z zasobów Lasów Państwowych. Zdarza się,
że podleśniczowie awansowani na stanowisko leśniczego są zmuszani do obejmowania leśniczówek, pomimo
wykupienia mieszkania z zasobów LP.

Ponadto uważamy, że wzorem innych jednostek (Policja, Wojsko Polskie) Lasy Państwowe powinny zrezygnować z mieszkań funkcyjnych (zakładowych).

W celu omówienia ważnych problemów, nurtujących
członków naszego Związku, a przede wszystkim uzgodnienia polityki mieszkaniowej, proponujemy spotka3

nie z członkami Rady Krajowej ZLP w RP z udziałem
przedstawicieli pozostałych central związkowych, działających w LP, w dniu 19 grudnia br. w Sękocinie lub
dogodnym dla Pana Ministra miejscu i terminie.
Przekonani o konieczności zmian ustawy o lasach,
liczymy na przychylność Pana Ministra i zrozumienie
naszych postulatów, a przede wszystkim podjęcie rozmów w tak istotnych sprawach dla wielu pracowników
Lasów Państwowych, którzy mają poczucie wielkiego
dyskomfortu, związanego z brakiem zabezpieczenia
ich potrzeb mieszkaniowych w momencie zakończenia
służby w Lasach Państwowych.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący
Bronisław Sasin

Do wiadomości:
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA
SZTANDARU SZKOLE
PODSTAWOWEJ W GALINACH
Leśnicy Polscy patronują Szkole
Podstawowej w Galinach

31 października 2014 roku podczas uroczystej gali
Szkoła Podstawowa w Galinach (gm. Bartoszyce, woj.

warmińsko-mazurskie) otrzymała z rąk leśników sztandar. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz
państwowych i samorządowych na czele z Posłem na
Sejm RP Mironem Syczem i Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jackiem Protasem. Władze leśne reprezentowała Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Olsztynie Małgorzata Błyskun,
natomiast Związek Leśników Polskich w RP, honorowego opiekuna i mecenasa szkoły, jego przewodniczący
Bronisław Sasin. Aktu poświęcenia sztandaru dokonał
podczas uroczystej Mszy świętej abp dr Edmund Piszcz,
który podczas homilii wielokrotnie nawiązywał do godnej i pełnej honoru postawy polskich leśników i ich zasług dla dobra kraju i przyrody.
Sztandar szkoły ufundowali leśnicy i społeczność lokalna przy znacznym zaangażowaniu organizacyjnym
dyrekcji, grona pedagogicznego, rady rodziców, samorządu uczniowskiego oraz Gminy Bartoszyce, jako organu prowadzącego szkoły.
Wybór Leśników Polskich na patrona szkoły nie był
przypadkowy. Szkoła Podstawowa w Galinach, jako
pierwsza w latach 90. ubiegłego wieku włączyła się
w działania Lasów Państwowych związane z edukacją
przyrodniczo-leśną. To właśnie w Galinach, nad malowniczym brzegiem rzeki Pisy powstała pierwsza w Nadleśnictwie Bartoszyce ścieżka edukacyjna, która, między
innymi, dzięki uczniom i nauczycielom a także społeczności Galin – spełnia swoje funkcje do dziś. Uczniowie galińskiej podstawówki angażują się w działania

Poczet sztandarowy podczas Mszy Św. i poświęcenie sztandaru przez abp. dr. Edmunda Piszcza
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Poczty sztandarowe podczas przygotowania do przemarszu na teren Szkoły Podstawowej

Przemawiają: Małgorzata Błyskun – dyrektor RDLP Olsztyn i Zygmunt Pampuch – nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce

Akt nadania sztandaru podpisują Bronisław Sasin i abp dr Edmund Piszcz

5

Przekazanie sztandaru dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Galinach Marioli Jagiełło oraz uczniom Szkoły Podstawowej

Przysięga uczniów Szkoły Podstawowej w Galinach im. Leśników Polskich

Występy uczniów na zakończenie uroczystości
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proekologiczne i przyrodnicze, biorą udział w wielu
akcjach i konkursach organizowanych przez nadleśnictwo i odnoszą w nich sukcesy. Było to widać podczas
kończącego uroczystość znakomitego występu uczniów
nagrodzonego owacją na stojąco przez zgromadzoną publiczność.
Wiesław Oziewicz
fot. Edward Mularczyk

REGIONY
KRAKÓW
XVIII Regionalna Spartakiada Leśników
Muszyna – Złockie 2014

W dniach 17–19.10.2014 r. w Muszynie-Złockie odbyła się XVIII Regionalna Spartakiada Leśników organizowana przez Związek Leśników Polskich Okręgu
Małopolska przy RDLP w Krakowie z/s w Krościenku.
W spartakiadzie rywalizowało dzielnie ze sobą 12 dru-

Otwarcie spartakiady

Najlepsi w siatkówce – siatkarze z Nadleśnictwa Gorlice

żyn z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krakowie. W pierwszym dniu spartakiady zawodnikom kibicował Przewodniczący ZLP w RP kol. Bronisław Sasin.
Leśnicy mieli okazję wykazać się sprawnością fizyczną i refleksem w siatkówce 3-osobowej, tenisie
stołowym, rzutkach do tarczy, pchnięciu kulą, wbijaniu
gwoździ, skakaniu w workach, a także w przerzynaniu
piłą ręczną kłody i rąbaniu drewna. 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
Nowy Targ i Myślenice. Czwarte miejsce zajęła drużyna Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy.
Na dalszych pozycjach uplasowały się kolejno drużyny
z nadleśnictw: Gorlice, Nawojowa, Dąbrowa Tarnowska, Gromnik, Miechów. Dziesiąte miejsce zajęły Nadleśnictwa: Niepołomice, Limanowa, Stary Sącz – z taką
samą liczbą punktów.

Nawet w deszczu można wygrać – zawodnicy z Nadleśnictwa Piwniczna w przerzynaniu kłody

Celne oko Roberta Jaskierskiego z Nadleśnictwa Nowy Targ
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Liczy się technika – Maciej Kobak z LZD Krynica

Pchnięcie kulą to nie zabawa – Dawid Tatar z Nadleśnictwa Miechów

Ile jeszcze kawałków brakuje? – Grzegorz Łachut z Nadleśnictwa
Limanowa

Czy uda mi się pokonać kolegę? – Wojciech Kurzeja z Nadleśnictwa
Nawojowa

Dyr. RDLP w Krakowie Stanisław Sennik w konkurencji dla „szefów
i sponsorów” – strzelanie z wiatrówki

Najlepsze drużyny spartakiady: N-ctwo Piwniczna (po środku), Nowy
Targ (z lewej strony) i Myślenice (z prawej strony)
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Jak co roku w ostatnim dniu spartakiady organizatorzy
przygotowali konkurencję – niespodziankę dla „szefów
i sponsorów”. Tym razem było to strzelanie z wiatrówki. Najlepszymi strzelcami okazali się: Sylwester Zieleń
– Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Niepołomice,
Paweł Szczygieł – Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz
i Stanisław Widz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślenice, który jednym punktem wyprzedził Dyrektora RDLP
w Krakowie Stanisława Sennika i Romana Latonia –
Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowy Targ.
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: Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, Gromnik,
Krościenko, Limanowa, Miechów, Myślenice, Nawojowa, Niepołomice, Nowy Targ, Piwniczna i Stary Sącz.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania
wszystkim sponsorom.
Spartakiada przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze pomimo zmiennych warunków pogodowych. Walka
była wyrównana, o czym świadczą minimalne różnice
punktowe między poszczególnymi miejscami.
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

POZNAŃ
W dniach 12-13 października 2014 r., w Leśnym
Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie odbył się
Nadzwyczajny Zjazd Wielkopolskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Udział
w nim wzięło 76 uprawnionych Delegatów.
Wspomnieć należy, że Zjazdy Nadzwyczajne powoływane są tylko i wyłącznie w sprawach wyjątkowych,
stąd wysoki priorytet spotkania, którego wyłącznym tematem było podjęcie uchwały o wprowadzeniu zmian
w Statucie Związku.
TROCHĘ HISTORII
Związek Leśników Polskich działa nieustannie od
10 lutego 1920 r., początkowo zrzeszając 2 tys. członków i będąc pierwszym „oddolnie” powstałym związkiem w Polsce. Nadrzędnym celem działalności jest
wypełnianie zadań przewidzianych Statutem, tj. przede
wszystkim obrona interesów polskiego leśnictwa, troska
o jego rozwój i trwałość gospodarki leśnej jak również
obrona praw i interesów członków Związku i ich rodzin,
dążenie do stałej poprawy ich bytu materialnego, poziomu kulturalnego i kwalifikacji zawodowych.
Od blisko 95 lat ZLP wykonuje swoje zadania bez
zarzutu. Począwszy od najwcześniejszych lat międzywojennych Związek dba o interesy całej rzeszy leśników, jednocześnie organizując różne formy pomocy
i samopomocy: od drobnych pomocy materialnych czy

Uczestnicy Nadzwyczajnego Zjazdu WZLP
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prawnych po spektakularną obronę Lasów Państwowych przed włączeniem do sektora finansów publicznych w roku 2010, w której udział wzięło ok. 6500 osób.
A wspomnieć należy, że to nie pierwsza walka o utrzymanie Lasów Państwowych w obecnym kształcie organizacyjnym.
13 PAŹDZIERNIKA 2014 r.
W ciepły, październikowy poniedziałek, wielkopolscy
Delegaci zasiedli wspólnie, aby przedyskutować zmiany
Statutu Wielkopolskiego Związku Leśników Polskich.
Po uroczystym otwarciu Nadzwyczajnego Zjazdu
przez Panią Prezes Halinę Stachowską, wprowadzono
Sztandar Związku.
Po odczytaniu Statutu i głosowaniach cząstkowych
jego rozdziałów, poddano pod głosowanie pełen tytuł
i tekst Statutu. Wyniki głosowania o przyjęciu Statutu
tekstu jednolitego, przedstawiają się interesująco – za
przyjęciem 72 głosy, przeciw – 1 głos, wstrzymało się
3 delegatów.
Oto w taki sposób dobiegł czas funkcjonowania od
lutego 1991 roku Statutu Wielkopolskiego Związku Leśników Polskich, prekursora i awangardy postępu społecznego leśników oraz Związku Leśników Polskich reaktywowanego formalnie w 1992 roku, a rozpoczął się
czas Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej
Polskiej Regionu Wielkopolskiego.
Zgodnie z porządkiem obrad wybrano jednogłośnie przewodniczącego obrad – Pana Wojciecha Ruska
oraz protokolantów – Panią Elwirę Krzyżagórską oraz
Pana Henryka Bobera, jak również Komisję Skrutacyjną i Komisję Uchwał i Wniosków. Przyjęcie procedur
głosowania na zjeździe (tzw. „cząstkowych i ogółem”)
również przebiegło zgodnie.
Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Statutowej przystąpiono do czytania tekstu jednolitego Statutu: „Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej
Polskiej Regionu Wielkopolskiego – tekst jednolity”.
Zmianie nie uległy rozdziały: III, VI, VII i VIII Statutu. Drobne zmiany wprowadzono w rozdziale I, IV i V
zdecydowaną większością głosów. Z największą rozbieżnością spotkał się rozdział II Statutu gdzie proporcja
głosów po wprowadzeniu poprawek wynosiła: za – 57
głosów, przeciw – 18, a wstrzymał się od głosu jeden
delegat. Niemniej rozbieżności te sprowadzały się tylko
formy zapisów określających cele i zadania Związku.
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

Końcowym akcentem Zjazdu było wręczenie odznaczeń związkowych „Zasłużony dla Leśników Polskich”
przez Panią Przewodniczącą Halinę Stachowską Koleżankom i Kolegom: Bożenie Woźniak i Annie Kozłowskiej z N-ctwa Koło, Elwirze Krzyżagórskiej, Mieczysławowi Kornobis z N-ctwa Pniewy, Krzysztofowi Matysiakowi z N-ctwa Jarocin oraz Waldemarowi Cierniakowi i Michałowi Matłoce z N-ctwa Grodziec.
Przedstawiła
Adrianna Andrzejewska
LOS Puszczykowo

RADOM
POSIEDZENIE RADY ZWIĄZKU LEŚNIKÓW
POLSKICH
REGIONU RADOMSKIEGO
W dniu 28 października 2014 roku w siedzibie
RDLP Radom odbyło się posiedzenie Rady Związku
Leśników Polskich Regionu Radomskiego.
Przewodnicząca ZLP RR Barbara Iwańska przywitała przybyłych na posiedzenie Kolegę Stefan Krejmera
członka Rady Krajowej ZLP w RP oraz Radę ZLP RR.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Mariusz Mazur, złożył sprawozdanie finansowe za rok
2013.
Przewodnicząca omówiła jak niżej:
1. Odbyły się wybory w Zakładowych Organizacjach,
Nadleśnictwo Starachowice nowym Przewodniczącym został Kol. Adam Bies.
Przewodnicząca Barbara Iwańska serdecznie podziękowała byłemu Przewodniczącemu Pawłowi Załęskiemu za wiele lat działań na rzecz ZLP RR.
Nadleśnictwo Grójec ponownie Przewodniczącą
została wybrana Kol. Anna Podhorecka.
Nadleśnictwo Kozienice Przewodniczącą ponownie została Kol. Elżbieta Burzyńska.
SREDECZNE GRATULACJE.
2. Sprawy mieszkaniowe, jest wiele problemów budzących kontrowersje, korespondencji w tej sprawie jest
dużo. W czerwcu 2014 roku weszło w życie zarządzenie
nr 38 DGLP w sprawie ustalania wysokości stawki czynszu
za korzystanie z lokali mieszkalnych PGL LP wraz
z wytycznymi oraz projektami umów.

Głos zabiera Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Mazur

3. Omówienie posiedzeń Rady Krajowej z czerwca i września 2014 roku.
• polityka mieszkaniowa w LP,
• przyjęcie nowo powstałych organizacji zakładowych,
• wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie
wzorów umundurowań,
• rozszerzenie uprawnień do noszenia mundurów dla
pracowników technicznych poza służba leśną,
• omówiono m.in. przystąpienie do dodatkowego
ubezpieczenia zdrowotnego Medicover,
• omówiona została sprawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, dla pracowników LP.
BHP DGLP ma zweryfikować zmiany okresu używalności niektórych elementów odzieży i obuwia
roboczego,
• Ministerstwo Środowiska wyraziło zgodę za pozostawienie do umundurowania tzw. czapki maciejówki oraz orzełka na czapkach i guzikach,
• Przygotowania do rajdu 2016 – RDLP Warszawa
termin 18-20 czerwca.
4. ZLP RR ufundował puchary dla uczestników
Mistrzostw Polski w brydżu sportowym, który rozpocznie się w dniu 12 listopada w Jedlni.
5. Głos zabierali w różnych sprawach, kol. Piotr
Maj, Leon Świetlik, Daniel Bogacki, Ireneusz Lasak, Artur Golczewski, Adam Podsiadło, Marek Dziurzyński.
6. W posiedzeniu uczestniczył Z-ca Dyrektora ds.
Ekonomicznych – Tomasz Krawczyk, który omówił
sytuację ekonomiczną RDLP Radom. Przewodnicząca
B. Iwańska podziękowała Dyrektorowi za przybycie.

Glos zabiera Przewodnicząca Związku Leśników Polskich Regionu
Radomskiego Barbara Iwańska
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Głos zabiera Z-pca Dyrektora ds. Ekonomicznych RDLP Radom
Tomasz Krawczyk

Rada Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego

Mazur, Mariusz Mazur, Adam Podsiadło. Mariusz Mazur nie wyraził zgody na udział w wyborach.
W głosowaniu tajnym na członka Rady Krajowej wybrano Kol. Adama Podsiadło.

SZCZECIN
V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Związku Leśników Polskich w RP
Regionu Zachodniego w Szczecinie

Głos zabiera Kol. Stefan Krejmer – członek Rady Krajowej ZLP w RP

7. W dyskusji poruszono m.in.:
– sorty mundurowe – problem zwiększania przez
usługodawców liczby punktów za elementy umundurowania;
– konieczność ujednolicenia czynszów za mieszkania,
– problem rozliczania jazd samochodami służbowymi n-ctwa,
– konieczność standaryzacji i podwyższania jakości
usług świadczonych przez ZUL-e.
8. W dalszej części głos zabrał kol. Stefan Krejmer, oficjalnie zrezygnował   z funkcji członka Rady
Krajowej ZLP w RP. Przewodnicząca Barbara Iwańska
podziękowała w imieniu Rady ZLP RR Kol. Stefanowi
Krejmerowi za wieloletnią współpracę i pracę na rzecz
Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego.
9. W związku ze złożeniem rezygnacji przez Stefana Krejmera, przystąpiono do wyborów na członka
Rady Krajowej, zgłoszono 3 kandydatury: Kazimierz
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W dniach 24 –25 października 2014 r. w Pogorzelicy
(Nadleśnictwo Gryfice), obradował V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich w RP
Regionu Zachodniego w Szczecinie. W Zjeździe uczestniczyło 92 delegatów (91% wybranych delegatów), reprezentujących 1098 członków ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie (w tym 48 emerytów).

Zjazd otworzył Przewodniczący ZLP w RP Regionu
Zachodniego w Szczecinie Bronisław Sasin, przywitał
zaproszonych gości oraz wszystkich delegatów.

Na przewodniczącego obrad Zjazdu wybrano Michała Tybiszewskiego.
Sprawozdanie z działalności Rady ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie złożył przewodniczący
Bronisław Sasin. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
przedstawił jej Przewodniczący Henryk Naumuk.
Po omówieniu sprawozdań – Zjazd udzielił absolutorium Zarządowi ZLP w RP Regionu Zachodniego
w Szczecinie za okres sprawozdawczy.
Bronisław Sasin podziękował za pozytywną ocenę
pracy Zarządu.
Po przerwie na salę obrad przybyli zaproszeni goście
w osobach: Krzysztof Wróbel – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Ewa Kaczmarek – Główna Księgowa oraz
Hubert Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Planowania
i Analiz.
Miłym akcentem było wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Leśników Polskich „dla wyróżniających się
członków ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie.
Złotą odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”
otrzymali:
1. Jolanta Ptak – Nadleśnictwa Drawno
2. Jerzy Dębowski – Nadleśnictwa Goleniów
3. Tadeusz Dziwiec – Nadleśnictwa Smolarz
4. Andrzej Kaźmierczak – Nadleśnictwa Smolarz

Odznaczeni złotą i srebrną odznaką, od prawej, w kolejności wyżej wymienionej.
Brązową odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:
1. Irena Salik – Nadleśnictwo Barlinek
2. Edyta Nazarczuk – Nadleśnictwo Międzyzdroje
3. Agnieszka Turzyńska – Nadleśnictwo Międzyzdroje
4. Ewelina Kawa – Nadleśnictwo Dobrzany
5. Iwona Guz – Nadleśnictwo Resko
6. Krzysztof Winnicki – Nadleśnictwo Dobrzany
7. Konrad Kawa – Nadleśnictwo Dobrzany
8. Grzegorz Dąbrowski – Nadleśnictwo Gryfino
9. Piotr Zemełka – Nadleśnictwo Gryfice
10. Anatol Kowalczyk – Nadleśnictwo Gryfice
11. Jacek Sidorko – Nadleśnictwo Kliniska
12. Arkadiusz Ciechanowicz – Nadleśnictwo Kliniska
13. Robert Biernatowicz – Nadleśnictwo Kłodawa
14. Jan Szymko – Nadleśnictwo Łobez
15. Piotr Sobierajski – Nadleśnictwo Międzyzdroje
16. Mirosław Słupecki – Nadleśnictwo Międzyzdroje
17. Zdzisław Modrzejewski – Nadleśnictwo Nowogard
18. Andrzej Wais – Nadleśnictwo Resko
19. Krzysztof Kaczmarek – Nadleśnictwo Resko
20. Roman Janczyszyn – Nadleśnictwo Resko
21. Hubert Ignasiak – Nadleśnictwo Smolarz

Srebrną odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:
1. Maria Filar – Nadleśnictwo Drawno
2. Maria Grzeszczak – Nadleśnictwo Smolarz
3. Artur Della Valle – Nadleśnictwo Smolarz
Odznaczeni brązowa odznaką
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Odznaczenia wręczył Przewodniczący ZLP w RP
Bronisław Sasin w asyście Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Szczecinie Krzysztofa Wróbla.
Następnie Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych
Krzysztof Wróbel przedstawił aktualną sytuację gospodarczą oraz finansową RDLP Szczecin, największej
w kraju, najbardziej obciążonej zadaniami. Poinformował o dodatkowym zatrudnieniu 30 osób w 2015 roku,
a także o wpłatach do budżetu i sytuacji finansowej
jednostek.
Przemawia Z-ca dyr. RDLP Szczecin Krzysztof Wróbel, ostatnia po
prawej Główna Księgowa Ewa Kaczmarek
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Henryk Naumuk i Janina Sobczak

Władysław Pielechowski

Genowefa Gibert

Maciej Gerber

Z kolei Naczelnik Hubert Kowalczyk przedstawił
analizę pozyskania i sprzedaży drewna, realizacje inwestycji, zatrudnienie i wynagrodzenie.
W czasie dyskusji poruszono wiele problemów nurtujących pracowników:
– sprawy mieszkaniowe – rekompensaty za opuszczenie mieszkania służbowego
– okulary korekcyjne dla pracujących przy rejestratorach
– deputaty opałowe (możliwość pobierania na początku roku)
– obawy przed powstaniem Spółek Kapitałowych
– uprawienia do umundurowania dla pracowników
poza SL (40 pkt rocznie)
– podatek od mieszkań funkcyjnych.
Zjazd dokonał wyboru nowych władz Związku. Na
przewodniczącego ZLP w RP Regionu Zachodniego
w Szczecinie ponownie wybrano Bronisława Sasina.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ponownie został Henryk Naumuk.
Do władz ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie wybrano następujące osoby:
Zarząd ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie:
1. Bronisław Sasin – przewodniczący (RDLP Szczecin)
2.	Jarosław Szałata – wiceprzewodniczący (Nadleśnictwo Trzciel)
3.	Waldemar Jedynak – wiceprzewodniczący (Nadleśnictwo Bogdaniec)
4.	Janina Sobczak – sekretarz (Nadleśnictwo Bierzwnik)
5.	Władysław Pielechowski – członek (Nadleśnictwa
Gryfino)
6.	Maciej Gerber – członek (Nadleśnictwo Skwierzyna)
7.	Genowefa Gibert – członek (Nadleśnictwo Choszczno).

W następnej części V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie
przyjęto uchwały i wnioski, które zostały przekazane
nowemu Zarządowi do realizacji.
W trakcie drugiego dnia V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Związku Leśników Polskich w RP Regionu Zachodniego, Marcin Gibert – pracownik Wydziału
Organizacji i Kadr RDLP w Szczecinie oraz członek
Zespołu ds. Opisu stanowisk pracy w PGL LP, zaprezentował wdrażaną w Lasach Państwowych strategię
zarządzania zasobami ludzkimi.
Celem prezentacji było przybliżenie delegatom ZLP
Regionu Zachodniego strategii zarządzania zasobami ludzkimi w PGL LP, uzasadnienie wprowadzenia
poszczególnych rozwiązań oraz przedstawienie stanu
zaawansowania wszystkich projektów realizowanych
w ramach strategii.
„Wdrażana strategia zarządzania zasobami ludzkimi to wyjątkowa szansa dla pracowników Lasów Państwowych na usystematyzowanie i wprowadzenie we
wszystkich jednostkach organizacyjnych identycznych
rozwiązań, między innymi w obszarze rekrutacji, ścieżki
awansowania czy szkoleń i rozwoju” – tłumaczył Marcin Gibert.
Prezentację zakończył panel dyskusyjny, w którym
delegaci ZLP prowadzili bardzo ożywioną dyskusję na
temat wdrażanych rozwiązań. Prelegent starał się rozwiewać wszelkie wątpliwości członków ZLP i nie pozostawił żadnego pytania bez odpowiedzi. Ostatecznie
delegaci ZLP przyjęli zapowiedzi wprowadzanych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi z entuzjazmem, co wyrazili gromkimi brawami na zakończenie dyskusji. Delegaci ZLP Regionu Zachodniego
wyrazili również chęć kontynuacji w przyszłości spotkań w sprawie wdrażanej strategii zarządzania zasobami ludzkimi.

Do Komisji Rewizyjnej ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie zostali wybrani:
1. Henryk Naumuk – przewodniczący
2. Jolanta Ptak – członek (Nadleśnictwo Drawno)
3. Ewa Wysocka – członek (Nadleśnictwo Chojna)
4. Janina Pięciak– członek (Nadleśnictwo Skwierzyna)
Delegatami na Zjazd Krajowy zostali wybrani:
Bronisław Sasin, Jarosław Szałata, Waldemar Jedynak, Janina Sobczak, Władysław Pielechowski, Maciej
Gerber, Genowefa Gibert, Stanisław Hasiuk, Henryk
Wojnowski, Jarosław Szlachetka, Janina Pięciak, Wojciech Poluszyński, Rafał Waloszczyk.

Marcin Gibert w trakcie prezentacji strategii zarządzania zasobami
ludzkimi w PGL LP
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Na zakończenie obrad Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego przewodniczący Bronisław Sasin podsumował
przebieg Zjazdu oraz podziękował wszystkim gościom
oraz delegatom za udział w Zjeździe.
Na szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie
uczestników V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
w jego sprawny przebieg, wspaniała atmosfera i wzajemna życzliwość delegatów, które towarzyszyły temu
ważnemu wydarzeniu związkowemu.
Sekretarz ZLP w RP
Regionu Zachodniego
w Szczecinie
Janina Sobczak
Fot. Janina Sobczak

PARKI NARODOWE
Wystąpienie central
związków zawodowych do
Prezesa Rady Ministrów
i Ministra Środowiska
Jeziory, dnia 30 września 2014 r.
Związki Zawodowe działające w Parkach Narodowych domagają się od resortu środowiska skutecznych
działań prawnych nakierowanych na podwyższenie płac
pracownikom parków narodowych. Zupełnie niezrozumiałą dla załóg parków narodowych rzeczą jest dwoistość poglądów prezentowanych przez Ministra Środowiska w tej sprawie. Otóż z jednej strony Pan Minister
Maciej Grabowski osobiście podczas spotkania w dniu
10 lipca 2014 r., a następnie Pan Piotr Otawski Główny
Konserwator Przyrody w dniu 8 września br. zadeklarowali wobec przedstawicieli Związków Zawodowych
wolę podwyższenia wynagrodzenia, a z drugiej strony
Pan Minister Otawski podczas spotkania z dyrektorami
parków narodowych w dniu 23.09.2014 r., temu jednoznacznie zaprzecza. Z relacji dyrektorów wynika, że Pan
Minister Otawski na ww. spotkaniu stwierdził, iż nie informował związków zawodowych o tym, że dodatkowa
kwota przeznaczona na dofinansowanie parków narodowych w kwocie 7,5 mln zł w roku 2015 zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, co jest nieprawdą, gdyż
deklaracje złożone związkom zawodowym były jednoznaczne. Wygląda na to, że zarówno Minister Grabowski jak i Minister Otawski wprowadzili przedstawicieli
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związków zawodowych działających w parkach narodowych w błąd!
Czy tak trudnym problemem było uzgodnienie na
posiedzeniu rządu dotacji na parki narodowe z przeznaczeniem na płace, a nie tylko na działalność, z jednoczesnym odblokowaniem limitu wynagrodzeń? Pracownicy
parków narodowych są wielce rozgoryczeni takim załatwieniem sprawy, skutkiem czego dalej będzie utrzymywany anachroniczny poziom wynagrodzeń pracowników w nich zatrudnionych.
Z treści aktualnego raportu Banku Światowego autorstwa Williama Dillingera wynika, że fundusz płac sektora centralnego sfery publicznej (czyli np. bez płac samorządowców) wynosi około 3,8 proc. PKB Polski i jest
niższy w 2008, 2009 czy 2010 roku gdy wynosił ok. 4,1
proc. PKB. W raporcie znajdują się sugestie co do rozważenia indeksacji wynagrodzeń. Podobne stanowisko
przedstawiają także inni politycy i tak np. wicepremier
Janusz Piechociński, który oświadczył, że brak gwarancji podwyżek dla „pracowników, na których opiera się
cały fundament korpusu służby cywilnej” wydaje się
przy utrzymującym się wzroście gospodarczym „bardzo
restrykcyjnym i nieuzasadnionym działaniem”.
Tak więc wołanie o podwyżki wynagrodzeń wbrew
czynionym sugestiom nie są przejawem braku zrozumienia sytuacji gospodarczej kraju przez działaczy
związkowych i ich nadmiernej roszczeniowości.
Związki Zawodowe działające w parkach narodowych,
żądają zdecydowanej i poważnej rozmowy o problemach
pracowników parków narodowych, a nie prowadzenia ze
społeczeństwem dezinformacyjnej gry, której przykładem
są wypowiedziane w 2013 r. przez rzecznika resortu środowiska Pawła Mikuska, w rozmowie z PAP stwierdzenia,
że to dyrektorzy parków narodowych podejmują decyzje
o zwiększeniu płac, a „kompetencją ministra środowiska
jest wybór dyrektora, a nie przyznawanie podwyżek pracownikom parków narodowych. Zgodnie z prawem dyrektorzy na podwyżki mogą przeznaczać pieniądze z oszczędności parku”. Nie trzeba posiadać szczególnie wysokiego
poziomu inteligencji aby wymyślić sposób zwiększenia
wynagrodzenia poprzez zmniejszenie ilości zatrudnionych, w sytuacji zwiększonych zadań parków narodowych
i w wielu przypadkach braku możliwości zatrudnienia niezbędnych pracowników. Związki Zawodowe oświadczają,
że nie na taką „pomoc” pracownicy parków narodowych
liczą. Rozwiązanie umowy o pracę z rzecznikiem resortu
środowiska, także zmniejszy ilość osób pretendujących do
tej samej puli i stanowić będzie podstawę do zwiększenia
wynagrodzenia innych pracowników ministerstwa. Związki zawodowe w parkach narodowych nie zamierzają jednak prowadzić dyskusji na zaproponowanym przez rzecznika resortu poziomie i nadal liczą na mądre i rzeczowe
stanowisko Ministra Środowiska.

Jako reprezentanci pracowników parków narodowych
podnosimy, że obecna sytuacja robi się coraz bardziej
irracjonalna. Z informacji rządowych z jednej strony
wynika, że następuje stały rozwój gospodarki, a z drugiej strony, że nadal istnieje potrzeba zamrożenia płac.
Nie sposób nie zadać pytania, czyżby wróciła do łask
propaganda sukcesu.
Nasze Organizacje Związkowe stoją na stanowisku,
że Minister Środowiska przyjął niebezpieczny kierunek
konfrontacji z załogami parków narodowych, których
przedstawicielami, pochodzącymi z wyborów bezpośrednich są reprezentujący ich interesy przedstawiciele
związków zawodowych.
Oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17 października 2014 r. jednoznacznej informacji o sposobie rozwiązania problemu wynagrodzeń pracowników
parków narodowych, którzy są pozbawieni podwyżek
od 2008 r.
Od początku transformacji ustrojowej, żaden rząd nie
pochylił się nad problemami wynagrodzeń osób chroniących najcenniejszy skarb narodowy, jakim jest środowisko naturalne. Nie sądzimy, żeby rozwiązanie tego
problemu, było ponad siły obecnego układu politycznego. Raczej widzimy tu brak dobrej woli ze strony resortu
środowiska, aby pomóc tej garstce pasjonatów będących
kustoszami przyrodniczego dobra naszego kraju. Dlatego też liczymy, że sprawa ta zostanie uregulowana przez
Ministra Środowiska niezwłocznie i ostatecznie.
Pragniemy, niestety z przykrością zakomunikować,
że w razie braku oczekiwanej przez pracowników parków narodowych reakcji ze strony Ministra Środowiska
w przedmiotowej sprawie Związki Zawodowe działające w parkach narodowych podejmą wszelkie przewidziane prawem działania mające na celu obronę naszej
godności i bytu.
z poważaniem
– Stanisław Skupień Przewodniczący Sekcji
Krajowej Pracowników Parków Narodowych NSZZ
„Solidarność"
– Mariusz Szlaski Przewodniczący Krajowej Sekcji
Pracowników Parków Narodowych ZZ „Budowlani"
– Artur Szymański Przewodniczący Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność 80"
z upoważnienia ww.
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich Parków Narodowych
mgr inż. Piotr Kozłowski
Do wiadomości:
Prezydent RP,
Komisja OŚZNiL Sejmu R.P. Komisja OŚ Senatu RP
Główny Konserwator Przyrody, Związek Pracodawców
PPN, Związki Zawodowe w PN, Parki Narodowe,
Środki przekazu.

Odpowiedź Ministra
Środowiska
Warszawa, dnia 31 października 2014 r.
Pan Piotr Kozłowski
Przewodniczący Związku Leśników
Polskich Parków Narodowych
Szanowny Panie Przewodniczący
W nawiązaniu do pisma z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie podjęcia starań o poprawę warunków wynagradzania pracowników parków narodowych, uprzejmie
informuję co następuje.
Minister Środowiska stale podejmuje starania na rzecz
poprawy sytuacji finansowej parków narodowych. Najlepszym lego przykładem jest zwiększenie dotacji celowej dla parków narodowych na 2015 r. o kwotę 7587
tys. zł. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art. 8h ust.
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) przychody uzyskiwane przez parki narodowe z dotacji budżetu
państwa mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację
zadań tych podmiotów określonych w art. 8b ust. l przywołanej ustawy, tj,:
1) prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach
parku narodowego, zmierzających do realizacji celów
utworzenia parku narodowego
2) udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach
określonych w planie ochrony lub w zadaniach ochronnych
i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego
3) prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.
Inną niezwykle istotną kwestią związaną z możliwością zwiększenia wynagrodzeń pracowników parków
narodowych jest obowiązujący limit wynagrodzeń,
ustalony przepisami ustawy z dnia 8 listopada 2013 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1645), w której wskazano,
że w określonych jednostkach sektora finansów publicznych, wielkość wynagrodzeń w 2014 r. nie może przekroczyć wielkości wynagrodzeń zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2013 r. Ograniczenie to dotyczy także
parków narodowych będących państwowymi osobami
prawnymi należącymi do sektora finansów publicznych.
Na etapie procedowania projektu ww. ustawy Minister
Środowiska zgłaszał uwagi dotyczące tego zagadnienia,
nie zostały one jednak uwzględnione.
Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku z wejściem w życie ustawy
budżetowej, utrzymujący w 2015 r. poziom limitu wynagrodzeń osobowych w wybranych jednostkach sektora
finansów publicznych na poziomie 2014 r. Minister Śro17

dowiska, w trakcie prac nad projektem ustawy wnosił
o uwolnienie limitu wynagrodzeń w parkach narodowych.
W wyniku prowadzonych rozmów pomiędzy Ministrem
Środowiska i Ministrem Finansów w projekcie ustawy,
o którym mowa powyżej zawarto przepis zezwalający
w uzasadnionych przypadkach na zwiększenie limitu
wynagrodzeń bezosobowych w parkach narodowych.
O wszelkich innych ustaleniach dotyczących tej kwestii
będą informowane zarówno parki narodowe jak i działające w nich organizacje związków zawodowych.
Należy również zwrócić uwagę, że przepisy te nie uniemożliwiają podwyżek w indywidualnych przypadkach,
jeżeli limit wynagrodzeń dla danej jednostki pozwala na
takie działanie. Innymi słowy, ustawą o zmianie niektórych
ustaw w związku z wykonywaniem ustawy budżetowej,
„zamrożono" ogólny limit wynagrodzeń dla poszczególnych jednostek na poziomie określonym w ustawie budżetowej na 2013 r. jednak nie „zamrożono" wysokości
wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników parków
narodowych. Uwzględniając powyższe uprzejmie informuję, że w sprawie podwyżek dla pracowników parków
narodowych powinny być podjęte rozmowy pomiędzy dyrektorami parków a pracownikami oraz reprezentującymi
je organizacjami związkowymi. W trakcie rozmów powinny być szczegółowo przeanalizowane możliwości finansowe parku narodowego oraz wysokości posiadanych limitów wynagrodzeń. Należy także odejść od schematyzmu
przyznawania podwyżek. W każdej konkretnej sprawie
konieczne jest wysłuchanie i zrozumienie racji obu stron.
Dodatkowo, w związku z tym. że wszystkie projekty aktów prawnych będące w toku legislacji są publikowane na
stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego, zachęcam do
włączenia się organizacji związkowych w proces legislacyjny już na etapie konsultacji społecznych.
Uprzejmie informuję, że Minister Środowiska w dalszym ciągu będzie czynił starania o poprawę sytuacji
finansowej parków narodowych, w tym o zwiększenie
wynagrodzeń ich pracowników. Jednocześnie nie zgadzam się ze stwierdzeniem zawartym w piśmie wskazanym we wstępie, dotyczącym tego, że „Minister Środowiska przyjął niebezpieczny kierunek konfrontacji z załogami parków narodowych...". Podjęte starania o poprawę sytuacji finansowej parków narodowych, a przede
wszystkim zwiększenie dotacji dla tych podmiotów na
2015 r. zdecydowanie przeczą tej tezie.
Dziękując za zaangażowanie w sprawy związane
z funkcjonowaniem parków narodowych liczę na konstruktywną współpracę w tym zakresie.
Z poważaniem
Z up. Ministra
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Piotr Otawski
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Do wiadomości
1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (pismo z dnia
l października 2014 r. znak: SEK 216-18(8)14/JG)
2. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
3. Parki narodowe – wszystkie.

Pismo Związku Pracodawców
Polskich Parków Narodowych
w sprawie spotkania
Związek Pracodawców
Polskich Parków Narodowych
ul. Tetmajera 38
05-080 Izabelin
Szanowny Pan Piotr Kozłowski, Przewodniczący
Związku Lenników Polskich Parków Narodowych
Szanowny Pan Stanisław Skupień, Przewodniczący
Sekcji Krajowej Pracowników Parków Narodowych
NSZZ „Solidarność”
Szanowny Pan Mariusz Szłaski, Przewodniczący
Krajowej Sekcji Pracowników Parków Narodowych
ZZ „Budowlani”
Szanowny Pan Artur Szymanski, Przewodniczący Komisji
Zakładowej Sekretariatu NSZZ „Solidarność 80”
Szanowni Panowie,
W imieniu Zarządu Związku Pracodawców Polskich
Parków Narodowych serdecznie dziękuję za zaproszenie na spotkanie w celu przedyskutowania zagadnień
istotnych z punktu widzenia pracowników Polskich Parków Narodowych (dalej PPN).
Jako członkowie zarządu Związku również widzimy
potrzebę wspólnego spotkania, na którym moglibyśmy
omówić i ustalić stanowisko w najbardziej istotnych
sprawach dotyczących prawnych, organizacyjnych,
a przede wszystkich egzystencjalnych podstaw funkcjonowania Polskich Parków Narodowych.
Z naszej strony deklarujemy daleko idącą konstruktywną współpracę w tym zakresie. Wyrażamy nadzieję,
że przyjmowane razem rozwiązania będą przyczyniały
się do realizacji ustawowych zadań PN, rozwoju kadr
oraz zagwarantują budowanie stabilności naszych instytucji, które jednocześnie będą budziły dumę i zadowolenie pracujących w nich osób.
Są to kroki niezbędne dla wypełnienia zobowiązań
krajowych i międzynarodowych w zakresie ochrony
przyrody. Aby powyższe cele mogły być realizowane
konieczne jest wypracowanie jednolitych i jasnych
kryteriów funkcjonowania Polskich Parków Narodo-

wych, zarówno pod kątem legislacyjnym, jak i organizacyjnym oraz finansowym. To, że dzisiejszy system
finansowania PPN jest ułomny i nieadekwatny do roli,
jaką pełnią PPN jest oczywiste i bezdyskusyjne. Bezdyskusyjne jest również systematyczne niedocenianie
roli PPN w porównaniu do innych instytucji sektora
Środowisko”.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z roli jaką pełnią
PPN, w szczególności w zakresie badań naukowych
i monitoringu przyrodniczego, edukacji ekologicznej
oraz zapewnienia społeczeństwu możliwości korzystania z tych wspaniałych dóbr, poprzez udostępnianie ich
w celach wypoczynku, turystyki i rekreacji. W ciągu
roku PPN odwiedza kilkanaście milionów turystów,
w tym 3-4 miliony turystów zagranicznych. Nie ma
w Polsce drugiej instytucji tego typu, która mogłaby
poszczycić się taką frekwencją. To my, pracownicy
PPN odpowiedzialni jesteśmy za przygotowanie terenów PN dla realizacji ww. celów przy jednoczesnym
zapewnieniu zachowania najcenniejszych walorów
przyrodniczych Polski.
Pragnę Państwa poinformować, iż kierując się powyższymi względami Związek Pracodawców PPN, jako
jeden z reprezentantów naszych załóg, zlecił pracownikom naukowym z Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu opracowanie raportu na temat systemu finansowania Polskich Parków Narodowych. Podstawowym
celem opracowania jest uzyskanie odpowiedzi na dwa
zasadnicze pytania:
1.	Jaki powinien być optymalny budżet roczny poszczególnych parków narodowych, uwzględniający konieczność realizacji wszystkich zadań ustawowych PN wraz z waloryzacją wynagrodzeń do
poziomu porównywalnego w innych jednostkach
o podobnym charakterze, jak LP, GDOŚ, RDOŚ
itp.?
2.	Jaki powinien być poziom dofinansowania poszczególnych PN z budżetu państwa uwzględniając obiektywne możliwości uzyskiwania przychodów własnych?
W drugim przypadku chodzi wyłącznie o uzyskiwania przychodów stałych, w długiej perspektywie czasowej, a nie incydentalnych możliwości uzyskiwania dotacji z funduszy pomocowych, zarówno krajowych jak
i zagranicznych.
Jestem przekonany, że otrzymane dane pozwolą nam
na obiektywną ocenę obecnego systemu finansowania PN,
który jak wiemy jest wysoko nieefektywny a opracowanie
da nam podstawy do rzeczowej dyskusji z MŚ i MF aby
ten słaby i nieefektywny system zmienić. Końcowy raport
z opracowania otrzymamy w końcu stycznia 2015 r.
Niezależnie od powyższego obecny czas powinniśmy
wykorzystać do wszelkich możliwych negocjacji, aby

polepszyć obecny stan finansów, a szczególnie wynagrodzeń w PN. Pozytywną jaskółką" jest fakt, iż dzięki
naszym szerokim, wspólnym, działaniom oraz dobrej
woli MŚ, PN otrzymały zwiększoną o 10% dotację z budżetu państwa na 2015 r. Nadmienię, że na podstawie
wyliczeń jakie PN wykonały we własnym zakresie, ZP
PPN zawnioskował do MŚ o wzrost dotacji na 2015 r.
o kwotę ponad 30 mln zł.
Martwi nas jednak utrzymujący się w dalszym stopniu stan zamrożenia wynagrodzeń osobowych, wynikający z ustawy „okołobudżetowej", co w zdecydowanej
większości PN nie pozwala na podniesienie wynagrodzeń, gdyż obecny limit wynagrodzeń wykorzystany
jest w 100%.
Naszym wspólnym zadaniem powinno być podjęcie
trudnych lecz koniecznych negocjacji o zgodę na zniesienie całkowite, lub podwyższenie obowiązujących limitów co najmniej o 10-20 % na 2015 r., co pozwoliłoby
na wykorzystanie zwiększonej dotacji na wzrost wynagrodzeń. Pragnę zapewnić, że ZP PPN ciągle podejmuje
działania w celu wynegocjonowania z MŚ oraz MF powyższych rozwiązań i od naszych oczekiwań nie odstąpimy. Jestem przekonany, że na obecnym etapie, w tym
zakresie, powinniśmy „mówić wspólnym głosem", gdyż
zarówno naszym celem, jako pracodawców reprezentujących całe załogi oraz związków zawodowych jest
polepszenie stanu finansowania PPN, a szczególnie polepszenie wynagrodzeń pracowników. Proszę, abyście
Państwo w tej sprawie nie stawiali ZP PPN po drugiej
stronie „barykady" gdyż zapewniam, że każdemu dyrektorowi PN leży na sercu szybkie rozwiązanie tego newralgicznego problemu, podobnie jak Państwu. ZP PPN
nie jest związkiem zawodowym dyrektorów PN, tylko
zrzeszeniem działającym wyłącznie na rzecz PN oraz
ich pracowników.
Szanowni Panowie
Proponujemy, aby wspólne spotkanie zarówno
z Zarządem Związku PPN, jak i wszystkim dyrektorami PN odbyło się przy okazji najbliższej narady dyrektorów PN, która ma mieć miejsce w pierwszej połowie grudnia. Chcielibyśmy spotkać się wcześniej,
lecz planowany wyjazd zarówno Głównego Konserwatora Przyrody jak i mój oraz niektórych dyrektorów PN na Światowy Kongres Parków Narodowych
jest powodem, abyśmy spotkali się w ww. terminie.
Z chwilą ustalenia szczegółów i miejsca narady przez
MS natychmiast Państwa o tym fakcie powiadomimy
i potwierdzimy spotkanie. Za najważniejsze tematy
do omówienia uważamy:
1.	Projektowane zmiany ustawy o ochronie przyrody,
2.	System finansowania PPN, w tym wynagrodzeń
pracowników PPN,
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3. 	Tabela stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych
pracowników PPN,
4.	Promocja PPN na arenie krajowej i międzynarodowej,
5.	Ustanowienie czytelnych i jasnych zasad sprzedaży zbędnych lokali mieszkaniowych, na wzór stosowany w LP.
Jestem głęboko przekonany, że jeśli będziemy pracować wspólnie wg uczciwych i transparentnych kryteriów możemy osiągnąć znacznie więcej, niż działać
niezależnie bez wzajemnych konsultacji.
Izabelin/Jelenia Góra, 03 listopada 2014 r.
Z wyrazami szacunku
W imieniu Zarządu Związku Pracodawców PPN
Andrzej Raj
Prezes Zarządu
Związku Pracodawców PPN
* * *
Jeziory dnia 27 listopada 2014 r.
Pani
Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

PETYCJA
Parki Narodowe w Polsce są własnością całego społeczeństwa, a obowiązkiem organów administracji państwowej jest prowadzenie polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym
pokoleniom. Nałożone na organy administracji obowiązki wynikają wprost z przepisów ustawy zasadniczej
tj. Konstytucji  RP, a także innych ustaw w tym w szczególności ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Zgodnie z art. 8, Konstytucja jest najwyższym
prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio chyba, że Konstytucja stanowi inaczej. Bezpośrednim skutkiem powyższych uregulowań  jest to, że  w przypadku, gdy występuje kolizja
przepisów należy dać prymat Konstytucji i prokonstytucyjnej interpretacji innych przepisów. Przy sprawowaniu władzy nie można tracić z pola widzenia, że art. 5,  
Konstytucji wprost stanowi, że Rzeczpospolita Polska
zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Rozwinięciem powyżej wskaza-

nej zasady jest zapis  art. 74, który zobowiązuje władze
publiczne do ochrony środowiska i prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Tak więc, zdaniem
Związku Leśników Polskich Parków Narodowych, prowadzona przez Rząd polityka  może, a nawet powinna
być oceniana w świetle wypełnienia określonego w Konstytucji obowiązku względem Narodu Polskiego. Ocena
prowadzonej przez polski Rząd polityki w stosunku do
parków narodowych jest daleka od oczekiwań osób zajmujących się profesjonalnie tą problematyką. Z jednej
strony zamierza się rozszerzyć kosztem społeczeństwa
uprawnienia parków narodowych w zakresie pobierania
opłat związanych z korzystaniem z parków narodowych,
a z drugiej starannie strzeże, aby pozyskane środki nie
mogły być wydatkowane na wynagrodzenia pracowników parków narodowych. Także inne propozycje zmierzają do poczynienia oszczędności w systemie finansów
publicznych, z pominięciem analizy skutków, jakie
przyniosą dla realizacji ochrony przyrody. Czynienie
oszczędności mogłoby być ocenione pozytywnie gdyby
nie fakt, że z pola widzenia polski Rząd stracił cel i sens
ochrony przyrody,  a stan finansów publicznych stał się
celem samym w sobie.
Oczekujemy niezwłocznie podjęcia działań dotyczących problemów parków narodowych i zatrudnionych
w nich pracowników, tj. zmiany sytuacji bytowej, nie
zmienianej od początku transformacji ustrojowej w naszym kraju.
Niedopuszczalną jest taka sytuacja, gdy dyrektorzy
niektórych parków narodowych potwierdzają, że mogliby podwyższyć wynagrodzenia swoim pracownikom,
lecz tego nie akceptuje Rząd, a Minister Środowiska stoi  
na stanowisku, że spór o wynagrodzenia jest sprawą pracodawców, tj. dyrektorów parków narodowych.
Mamy nadzieję, że Rząd nie doprowadzi do ostateczności, tj. wyprowadzenia leśników na drogi.
Przewodniczący ZLP PN
Piotr Kozłowski
Do wiadomości:
Prezydent RP,
Komisja OŚZNiL Sejmu RP,
Komisja Środowiska Senatu RP,
Związek Pracodawców PPN,
ZLPwRP,
ZZ w Parkach Narodowych,
Parki Narodowe,
Środki Przekazu.
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