
                                                            
                                                                                             

 Wnioski Związku Leśników Polskich w RP uzgodnionych z                                                                 
 Krajową Sekcją Pracowników Leśnictwa ZZ „ Budowlani” 
w zakresie polityki mieszkaniowej. 
   
 

1. wprowadzenie zmian w Art. 46 ustawy o lasach   w celu zmiany dotąd 
bezpłatnych, na służbowe mieszkania, udostępniane na zasadach umowy 
najmu, 

2.  ustalenie dodatku mieszkaniowego dla stanowisk wymienionych w Art. 
46 ust.1. pkt. 2 ustawy o lasach, 

3. wprowadzenie dodatkowego zapisu, aby pracownikom opuszczającym 
mieszkanie służbowe przysługiwała odprawa w określonej wysokości 
jeżeli nie będą korzystali  z zasobów mieszkaniowych lasów 
państwowych. Wysokość odprawy może być zależna od stażu pracy i 
lokalizacji budynku służbowego, 

4. wprowadzenie zapisu zabraniającego ponownego zakupu mieszkania na 
warunkach preferencyjnych, przez tego samego pracownika.  
 

      Pracownicy Lasów Państwowych mieszkający w mieszkaniach, które obecnie nie 
są przeznaczone do sprzedaży, mają poczucie wielkiego dyskomfortu, związanego           
z brakiem zabezpieczenia ich potrzeb mieszkaniowych w momencie zakończenia 
służby w LP. Z kolei pracownicy na stanowiskach zastępcy nadleśniczego, inżyniera 
nadzoru i podleśniczego, którzy wykupili mieszkania z zasobów Lasów Państwowych 
a następnie awansowali, posiadają własne mieszkania i są  w komfortowej sytuacji      
w przeciwieństwie do pracowników zajmujących mieszkania funkcyjne. 
Zdarza się również, iż podleśniczowie awansowani na stanowisko leśniczego są 
zmuszani do obejmowania leśniczówek, pomimo wykupienia mieszkania z zasobów 
LP.   
 
 Możliwość sprzedaży osad dotychczasowym użytkownikom powinna odbywać 
się stopniowo. Powinien to być postępujący proces. 
 
     Potrzeby funkcjonowania leśnictw można rozwiązać za pomocą oddzielnych 
kancelarii, niekoniecznie związanych z potrzebą zamieszkiwania w leśniczówce. Takie 
rozwiązania stosuje już obecnie wiele jednostek LP. Przełamanie stereotypów jest 
nieraz trudne, ale podjęcie radykalnych i zdecydowanych działań mających na celu 
wyzbycie się uciążliwego, znacznie obciążającego Lasy Państwowe majątku odbędzie 
się  na pewno z korzyścią dla Lasów jako firmy, jak i dla pracowników. Rozpoczęty 
proces sprzedaży należy dokończyć.  

Wzorem innych branż zawodowych (Policja, Wojsko Polskie) Lasy Państwowe 
powinny zrezygnować  z mieszkań zakładowych. 

 
Proponujemy dokonać zmian w ustawie o lasach: na czerwono usunąć zapisy, na 
niebiesko wprowadzić nowe zapisy: 

• Art. 46. 1. Pracownicy Służby Leśnej przy wykonywaniu czynności służbowych 
korzystają z ochrony prawnej, przewidzianej w przepisach prawa karnego dla 
funkcjonariuszy publicznych, a ponadto mają prawo do: 

• 2) bezpłatnego mieszkania służbowego na stanowiskach jeżeli stanowisko oraz 
charakter pracy związane są z koniecznością zamieszkania w miejscu jej 
wykonywania; określonych prze Ministra właściwego ds. ochrony środowiska w 
drodze rozporządzenia, przekazywanych na podstawie umowy najmu.  



• 3. W razie braku mieszkań będących w zarządzie Lasów Państwowych na 
potrzeby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pracownikowi przysługuje 
równoważnik pieniężny 

• 3. Na stanowiskach wymienionych w ust.1,pkt. 2 przysługuje dodatek 
mieszkaniowy, w wysokości iloczynu stawki podstawowej (np. 350 zł) i 
współczynnika( 1,5 -4) określanego w rozporządzeniu właściwego ministra. 
lub: 

•  Kwota dodatku mieszkaniowego stanowi  wysokość czynszu ustalonego dla 
lokalu wynajmowanego przez pracownika. W przypadku zmiany wysokości 
czynszu lub zmiany wynajmowanego lokalu mieszkalnego z większej na 
mniejszą powierzchnię, wysokość dodatku mieszkaniowego ulega zmianie 
odpowiednio. 

• Dodatek   mieszkaniowy   jest   wypłacany   w   okresach   miesięcznych,   

łącznie z wynagrodzeniem pracownika, bez względu na ilość 

przepracowanych dni lub przebywania na urlopie na poratowanie zdrowia  lub 

bezpłatnym. 

 
 


