Sprawozdanie
Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP
za okres od 30 marca 2014 r. do 26 marca 2015 r.
Najważniejszym wydarzeniem w 2014 r, od ostatniego Zjazdu Sprawozdawczego
(w dn. 28-29.03.2014 r.) była zmiana ustawy o lasach, która wprowadziła zmianę formy
zatrudnienia leśniczych, inżynierów nadzoru, głównych księgowych i zastępców
nadleśniczego.
Podstawą zatrudnienia w/w pracowników Lasów Państwowych, od 19 sierpnia 2014 r. nie
jest już powołanie, a umowa o pracę.
Za taką zmianą występował Związek Leśników Polskich w RP, wskazując na
konieczność zwiększenia stabilności pracy.
Stosunek pracy osób zatrudnionych do tej pory na podstawie powołania z dniem wejścia
w życie nowych przepisów przekształcił się w stosunek na podstawie umowy o pracę na
czas nieokreślony. Zmiany nie dotyczą jednak nadleśniczych, którzy nadal będą
zatrudniani na podstawie powołania.
Ważnym wydarzeniem było złożenie przez Radę Krajową Związku Leśników Polskich w
Rzeczypospolitej Polskiej wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie
niezgodności ustawy z dnia 24 stycznia 2014r. o zmianie ustawy o lasach Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniosek do TK jest opracowany przez Kancelarię Prawną IURICO, która będzie
reprezentowała Związek w Trybunale Konstytucyjnym.
Również ważnym wydarzeniem było głosowanie ( w nocy z 17 na 18 grudnia 2014 r.)
nad zmianą Konstytucji RP. Sejm nie przyjął projektu zmian w konstytucji dotyczących
Lasów Państwowych. Zakładał on, że lasy należące do Skarbu Państwa, nie będą
podlegały przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem uzasadnionego celu
publicznego. Za takim rozwiązaniem głosowało 291 posłów, przeciwko było 150, 2
wstrzymało się od głosu. Bezwzględna większość wynosiła 296 głosów.

Sprawozdanie merytoryczne
Zorganizowanie Związku
Na dzień 31.12.2014 r. Związek zrzeszał 10.637 członków, a na dzień 31 grudnia 2013 r.
-10.379 członków – wzrost o 258 członków.
W dniu 31.12.2012 r. Związek liczył 10057 członków.
Ilość organizacji wzrosła z 380 w dniu 31.10.2013 do 383 – wzrost o 3 organizacje.
Znaczne rezerwy do utworzenia organizacji zakładowych istnieją w Regionach
(Okręgach): Białystok, Gdańsk, Kraków, Olsztyn, Piła, Toruń, Wrocław.
Nadal funkcjonuje 17 Regionów /Okręgów/ Związku, a ponadto w skład ZLP w RP
wchodzą: Związek Leśników Polskich Parków Narodowych, Związek Leśników Biura
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Przemyślu, Związek Leśników Polskich: w
Instytucie Badawczym Leśnictwa, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i w Zespole
Szkół Leśnych w Lesku.
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Władze Związku
Rada Krajowa liczy na dzień 25.03.2015r. 41 członków a Komisja Rewizyjna - 5
członków.
Prezydium Związku od V Zjazdu Delegatów działa w składzie:
- przewodniczący Bronisław Sasin,
- wiceprzewodniczący ; Halina Stachowska, Jerzy Miliszewski, Krzysztof Górski,
Zbigniew Czeryba,
- przewodniczący Regionów/Okręgów, ZLP Parków Narodowych.
Rada Krajowa – w/w członkowie Prezydium oraz dodatkowo:
- przewodniczący organizacji IBL. BULiGL, DGLP, Zespołu Szkół Leśnych w Lesku ,
- przedstawiciele z poszczególnych Regionów/Okręgów - po 1przedstawicielu.
Komisja Rewizyjna pracuje pod przewodnictwem Janusza Rudy a członkami Komisji są:
Janina Sobczak , Ewa Dembiczak , Krystyna Sowa , Małgorzata Burdzińska .
Honorowym Przewodniczącym jest Jerzy Przybylski.
Składki członkowskie
Wysokość składki członkowskiej na rzecz Rady Krajowej od 1 marca 2011 r. wynosi
3,50 zł miesięcznie. Za rok 2014 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 rozliczeniem różnic w styczniu każdego roku.
Funkcjonowanie Organów Związku
Od wyborów w listopadzie 2012 r. minęło prawie 2,5 roku, a więc jesteśmy w połowie
kadencji. Ostatni Zjazd Sprawozdawczy odbył się w dn. 28-29.03.2014 r.
Rada Krajowa odbyła w okresie sprawozdawczym 4 posiedzenia – praktycznie raz na
kwartał, w tym spotkanie opłatkowe z udziałem kapelana warszawskich leśników20.12.2014 r.
Prezydium Rady Krajowej - odbyło się 1 posiedzenie- przed spotkaniem z Ministrem
Środowiska – 26.01.2015 r.
Ponadto na bieżąco wymieniane były informacje i uwagi za pomocą poczty elektronicznej
i telefonicznie.
Główne tematy, którymi zajmowała się Rada Krajowa to:
- przyśpieszenie sprzedaży mieszkań, umożliwienie zakupu mieszkań przez
wszystkich pracowników LP,
- wprowadzenie zmian w protokole dodatkowym nr 23 dotyczącym stawki
wyjściowej ( do wysokości 1400 zł) oraz prot. dod. nr 24 dot. „ Tabeli norm przydziału
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego,
- podniesienie stawki na rozjazdy, podniesienie limitu km, ustalenie dodatku
transportowego,
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- wprowadzenie nowej tabeli płac, podniesienia nagrody jubileuszowej za 45
i więcej lat pracy,
- sprawy majątkowe związku, w tym zmiany organizacyjno-prawne w sanatorium
Leśnik- Drzewiarz w Krynicy i Ośrodka Wypoczynkowego Jantar.
Przewodniczący Związku poza posiedzeniami Prezydium i Rady Krajowej uczestniczył
w okresie sprawozdawczym w 61 posiedzeniach, spotkaniach , uroczystościach i
Zjazdach, w tym w:
- 3 Zjazdach Sprawozdawczych lub Sprawozdawczo- Wyborczych w Regionach:
Lublin , Katowice, Szczecin,
- 4 posiedzeniach Rad Regionów, Okręgów: Kraków, Gdańsk, Piła, Parki Narodowe,
- 6 uroczystościach obchodów 90 lecia LP i 95 lecia ZLP: Białystok, Lublin, Kielce,
Krosno, Szczecinek, Warszawa,
- 5 wizytach w RDLP: Gdańsk, Szczecinek, Kraków ( Spartakiada) ,Białystok,
Warszawa,
- 17 wizyt w różnych sprawach w Nadleśnictwach:
- Woziwoda – Kraj. Mistrz. Leśników w Biegach Przełajowych,
- Hajnówka – sprawa funkcjonowania nadleśnictw Puszczy Białowieskiejw tej sprawie wystosowano pismo do Ministra Środowiska,
- Borki – zebranie założycielskie- przystąpiło 50 pracowników,
- Piwniczna – dzierżawa gruntu przez Sanatorium w Krynica,
- Bartoszyce – wręczenie sztandaru w Sz.P. w Galinach,
- 12 nadleśnictw w RDLP Szczecin – zebrania spr. wyborcze oraz interwencje,
- 6 posiedzeń Zgromadzenia Wspólników – Krynica 2, Jantar 2 oraz 2
posiedzenia współwłaścicieli majątku Jantar i Krynicy.
- 4 udziały w spotkaniach i posiedzeniach
w Senacie ( zmiana powołania), Ministerstwie Środowiska ( poiltyka
mieszkaniowa - wraz z Z-cami i kilkoma członkami Prezydium), DGLP- 2
indywidualne rozmowy.
- 2 uczestnictwa w rajdzie leśników na terenie RDLP Gdańsk i mistrzostwach
szachowych w 2015 r. w Nagórzycach (RDLP Łódź) .
- 5 posiedzeń zespołu ds. mieszkań – 5 x 2 dni,
- 5 posiedzeń negocjacyjnych z Dyrektorem Generalnym LP - 6 dni.
- udział w pielgrzymce na Jasną Górę, podczas której złożono dary dla kapelana
krajowego biskupa E. Janiaka i biskupa koncelebransa S. Regmunta.
- 2 uczestnictwa w zawodach na Węgrzech i w Rumunii.
Łącznie na pobyt w w/w jednostkach i instytucjach przypadło 2014 r. –137 dni oraz w
2015 r.- 24 dni. (łącznie ze Zjazdem)
Praca Związku opierała się na zespołach powołanych do rozwiązywania konkretnych
spraw.
1.Zespół d/s płac i świadczeń działał w składzie 9 osobowym : Bronisław Sasin,
Jerzy Przybylski, Jerzy Miliszewski, Krzysztof Górski , Halina Stachowska,
Zbigniew Czeryba, Paweł Kania, Henryk Chabowski i Grzegorz Cekus. Zespół
zbierał się 4 krotnie i na spotkaniach negocjacyjnych z DGLP omawiał i ustalał
poziom nagród oraz podniesienie stawki wyjściowej.
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2. Zespół ds. mieszkaniowych, w składzie: Bronisław Sasin, Paweł Kania pracował w
dn. 19-21.05.2014 r. w Jedlni, 22-24.09.2014 i 9-10.12. 2014 r. w Nagórzycach oraz
24-25.03.2015 w Puszczykowie, omawiana była przyszła polityka mieszkaniowa.

W dn. 4-6 czerwca 2014 r. odbyła się w Łagowie Konferencja „Polityka
mieszkaniowa w Lasach Państwowych wobec aktualnych wyzwań leśnictwa”
Konferencja była zorganizowana, m.in. w odpowiedzi na ciągłe wnioski ZLP w
RP, w sprawie opracowania polityki mieszkaniowej w Lasach Państwowych.
Negocjacje z Dyrektorem Generalnym LP
W sprawie realizacji postulatów ze Zjazdu oraz dodatkowych postulatów wynikających z
notatki ze spotkań central związkowych w sprawie nowelizacji PUZP odbyły się 4
spotkania w dniach:
- 15.04.2014 r. w Warszawie,
- 17-18.07.2014 r. w Warszawie,
- 30.09 – 2.10.2014 r. w Jedlni - stawka wyjściowa + protokół dodatkowy nr 23,
- 25.11.2014 r. w Warszawie.- protokół dodatkowy nr 24 - tabela bhp.
- 25.03.2015 r. w Warszawie – płace i nagrody na 2015 r.
Zatrudnienie i Płace w LP
Przeciętne miesięczne zatrudnienie w 2014 r. wyniosło 25.376 etatów ( w 2013 r.25.103) , tj. o 226 etatów mniej od wielkości planowanej w skali rocznej ( plan 25.602
etatów).
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogółem w LP wyniosło 109,9 % planowanego
poziomu w planie zasadniczym.
Płace w Parkach Narodowych
Od 1 stycznia 2012 r. parki narodowe zostały przekształcone z jednostek
budżetowych w państwowe osoby prawne. Zatrudnienie w 23 parkach wynosi łącznie
1519 osób. Wynagrodzenie w poszczególnych parkach waha się od 2900 zł do 4200 zł
(średnio około 3600 zł).
Wykonanie Budżetu Związku za 2014 r.
Budżet roku 2014 wykonano następująco:
przychody
501.819,49 zł
plan
koszty
432.509,90 zł
plan
saldo:
69.309,59 zł
plan

452.460,00
449.171,00
3.289,00

Stan konta bankowego na 31.12.2014 r. 776 100,53 zł
W tym: rachunek bieżący
66 100,53 zł
Lokaty bankowe
710 000,00zł
Kasa
842,29 zł.
Fundusz strajkowy na 31.12.2014 r. wynosił : 130 266, 42 zł.
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106,37 %
91,72 %

W okresie sprawozdawczym Rada Krajowa przyznała zapomogi 11 członkom Związku
dotkniętych ciężkimi chorobami w kwocie 51.333 zł.
W bieżącym roku, w ramach promocji Związku, zamierzamy przyznać 15 nagród dla
15 absolwentów Średnich Szkół Leśnych .
Działalność Biura Związku
Od 1.08.2014 r. obsada biura wynosi 1,0 etatu Hanna Krych oraz 0,25 etatu
Maria Andrzejczyk.
Podział obowiązków ( zakresy czynności ) został dostosowany do rozmiaru etatów.
Oprócz kontaktów z pracownikami biura ZLP w RP istnieje możliwość kontaktu
z przewodniczącym za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie, szczególnie
w dniach, w których biuro jest nieczynne, m.in. z powodu urlopów czy chorób.
Działalność Spółek.
W Spółce „Sanatorium Uzdrowiskowe Leśnik Drzewiarz” w Krynicy Działa Zarząd
w składzie: Prezes Danuta Kiełtyka oraz członkowie: Grzegorz Cekus z ZLP w RP
i Krystyna Zientara z ZZ Meblarzy. Rada Nadzorcza działa w liczbie 5 osób ( w miejsce
7), w tym 3 przedstawicieli Związku Leśników Polskich : Paweł Kania (Przewodniczący),
Urban Kolman, Ewa Dembiczak i 2 przedstawicieli Związku Meblarzy.
Sanatorium „ Leśnik-Drzewiarz” w Krynicy , z dniem 1 lipca 2012 r. przekształcono w
Spółkę z o.o. „Sanatorium 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 „LeśnikDrzewiarz”.
Związek jest ponadto właścicielem Spółki „Ośrodek Wypoczynkowy Jantar”, która
dzierżawi od 3 organizacji ( 2 związków zawodowych i fundacji), będących
współwłaścicielami Ośrodka) ich majątek. Związek Leśników Polskich posiada
37% udziałów w wartości majątku Ośrodka Wypoczynkowego "Jantar".
W Spółce „Jantar zwiększono skład Zgromadzenia Wspólników do 3 osób:
Bronisław Sasin, Krzysztof Górski i Andrzej Borkowski. Rada Nadzorcza działa w
składzie 3 osobowym, tj. Przewodniczący Henryk Chabowski, członkowie: Krzysztof
Jasieniecki i Dariusz Kowalewski.
Współpraca zagraniczna
Na spotkaniu w dn. 6 września 2014 r. w Baile Felix (Rumunia) poinformowano
ponownie stronę polską o możliwości przystąpienia do Council of European Foresters
(CEF) Rada Europejskich Leśników, w której jest zrzeszona Konfederacja Consilva.
CEF założona w 2011 roku, jest europejską demokratyczną, apolityczną niezależną od
wyznania organizacją leśników i, stowarzyszeń społecznych aktywnie zaangażowanych
w leśnictwie z następujących krajów: Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Finlandia,
Niemcy, Włochy, Węgry, Mołdawia, Rumunia, Rosja, Serbia, Turcja.
Jednym z Wiceprezydentów CEF jest m.in. Marian Stoicescu – Przewodniczący
Consilvy. Decyzją Rady Krajowej nie przystąpiliśmy do tej organizacji.
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W dniach od 20 do 24 sierpnia 2014 r. na Węgrzech odbyły się Międzynarodowe
Zawody Sportowe Leśników. Ta cykliczna impreza zgromadziła liczną rzeszę
zawodników już po raz 18-sty. Do rywalizacji przystąpili reprezentanci 5-ciu krajów –
oprócz gospodarzy przybyli jeszcze Chorwaci, Słowacy, Rumunii i 4 osobowa
reprezentacja Polskich Leśników, która brała udział w rozgrywkach szachowych. Polscy
szachiści zajęli 3 i 4 i 6 miejsce oraz I miejsce drużynowo.
Na zaproszenie Rumuńskiego Związku Leśników „Consilva”, przebywała w Rumunii
w dniach od 4 - 7 września 2014 r. w Baile Felix, siedmioosobowa delegacja Związku
Leśników Polskich w RP.
Delegacja Polska uczestniczyła w obchodach Święta Leśników oraz brała udział
Międzynarodowych Zawodach Sportowych Leśników. W tym samym czasie odbyła się
narada Europejskiej Rady Leśników, na którą została zaproszona delegacja Związku
Leśników Polskich w RP.
W XXIII Międzynarodowych Mistrzostwach Szachowych Leśników w dn. 25.-28.03.15 r.
w Nagórzycach uczestniczyli przedstawiciele Węgier i Rumuni.
Sport, kultura, rekreacja
W okresie sprawozdawczym odbył się XXVI Rajd Leśników „ Na Jantarowym
Szlaku”, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku w dniach
11 -13 września 2014 r.
Rajd organizował jak co roku Związek Leśników Polskich w RP przy wielkim
zaangażowaniu Rady Regionu Gdańskiego i pomocy RDLP Gdańsk. Komandorem rajdu
był Paweł Bukowski z Nadleśnictwa Kolbudy, a Koordynatorem był Dariusz Kowalewski
przewodniczący Gdańskiego Regionu ZLP w RP, który solidnie napracował się przy
organizacji tak dużej imprezy wspólnie z koleżankami i kolegami z zespołu
organizacyjnego. Finał imprezy odbył się w miejscowości Gniew na terenie kompleksu
zamkowego - pałacowego. W rajdzie uczestniczyło 1590 uczestników.
W dn. 18 – 20 czerwca odbędzie się XXVII Rajd „ Warszawa da się lubić” na terenie
RDLP Warszawa. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w rajdzie.
W dniach 12 – 13 czerwca 2014 roku w Tucholi odbyły się jubileuszowe
XV Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację. Głównym organizatorem było
Nadleśnictwo Woziwoda, a jednym ze sponsorów mistrzostw był Związek Leśników
Polskich w RP, który już od roku 2005 wspiera finansowo Reprezentację LP – uczniów
i opiekunów średnich szkół leśnych.
W dniach 25 – 28 lutego 2015 r. w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym „ Nagórzyce”
Nadleśnictwo Smardzewice ( RDLP Łódź) odbyły się Międzynarodowe XXIII Szachowe
Mistrzostwa Polski Leśników. Zawody zgromadziły 53 pasjonatów szachów z różnych
jednostek związanych z leśnictwem z całej Polski a także gości z Węgier i Rumunii.
Tytuł Mistrza Polski zdobył w zawodach Nandor Papp z Węgier. Kolejne miejsca zajęli:
- Roman Godlewski - N-ctwo Poddębice – RDLP Łódź,
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- Jozsef Nemeth - Węgry
- Piotr Dziadoń - N-ctwo Srokowo – RDLP Olsztyn
- Dariusz Cieplak – N-ctwo Zwierzyniec- RDLP Lublin
Drużynowo Mistrzostwo Polski zdobyli Węgrzy, którzy wyprzedzili RDLP Łódź.
I RDLP Olsztyn
Kolejne XXIV Mistrzostwa Szachowe Polski Leśników odbędą się w 2016 r. na terenie
RDLP Lublin a organizatorem będzie Region Lubelski ZLP w RP.

Działania interwencyjne
Prośby o interwencje i skargi wpłynęły w 2014 roku do Związku od 11 osób.
Skargi dotyczyły najczęściej problemów mieszkaniowych . Związek interweniował
w RDLP i nadleśnictwach w sprawach indywidualnych dotyczących najczęściej
zatrudnienia i sprzedaży mieszkań.
Były również prośby przekraczające kompetencje Związku ale także wnioski
nieuzasadnione.
ZLP w RP udzielał także porad i wykładni prawnych, poprzez kancelarię prawną IURICO,
która opracowuje opinie prawne w sprawach zgłaszanych przez nasze Regiony/Okręgi.
W okresie sprawozdawczym dotyczyło to kilkudziesięciu spraw.
Udział Związku i jego przedstawicieli w różnego rodzaju działalności
Związek jest członkiem FSC Polska, w którym przedstawiciel Związku jest członkiem
Sądu Koleżeńskiego, oraz członkiem PEFC – krajowego systemu certyfikacji i jednym
z jego założycieli.
Przewodniczący Związku jest członkiem Kolegium Lasów Państwowych.
Związek współdziała z ROLP, a kilku działaczy ZLP zasiada w gremiach kierowniczych
struktur krajowych ROLP, w tym m. in. Kol. Kol. Jerzy Przybylski, Daniel Bogacki.
We władzach samorządowych działa duża reprezentacja członków Związku, kilku w
Sejmikach a kilkunastu pełni odpowiedzialne funkcje w Radach Powiatów, ponad stu
pracuje w Radach Gmin.
Działalność wydawnicza i informacyjna
Rada Krajowa ZLP w RP wydaje biuletyn informacyjny „Leśnik” w jednorazowym
nakładzie 1200 egz. (poprzednio1 900 egz.). Od grudnia 2012 r. „Leśnik” jest
zamieszczany na stronie internetowej Związku.
Działa zespół ds. polityki informacyjnej w osobach: B. Sasin, J. Szałata, M. Łach.
Po 2 latach funkcjonowania strony ( zlpwrp.pl ) zanotowaliśmy ponad 250 tysięcy
odsłon. Zainteresowanie stroną stale rośnie co potwierdzają statystyki.
Ponadto informacje o działalności ZLP ukazują się na stronie internetowej
www.lasy. gov.pl, w Głosie Lasu oraz na Blogu Leśniczego.
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Kierunki działania Związku
Działania Związku powinny dotyczyć następujących obszarów:
1.Organizacyjnych : Utrzymania jednolitej struktury organizacyjnej Lasów
Państwowych.
2.Mieszkaniowych: Zlikwidowanie mieszkań funkcyjnych i ustalenie dodatków
mieszkaniowych.
3.Należności:
- za jazdy terenowe prywatnym środkiem transportowym,
- za utrzymanie kancelarii.
4.Wynagrodzeń: Wdrożenie nowej tabeli płac uwzględniającej obciążenie pracą.
5.Ochrony zdrowia i bhp: profilaktyka i leczenie chorób od kleszczowych.
6.Zabezpieczenia emerytalnego – uruchomienie Pracowniczego Programu
Emerytalnego.
7.Rozszerzenie pakietu zdrowotnego i ubezpieczenia grupowego.
8. Uregulowanie spraw majątkowych w Spółki „ Ośrodek Wczasowy Jantar”.

Za Radę Krajową ZLP w RP
Przewodniczący
Bronisław Sasin
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REALIZAZCJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO
ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
w dn. 28-29 marca 2014 r.
Informacje ogólne.
1. Pisma z uchwałami i wnioskami ze Zjazdu zostały przekazane w pismach do:
- Ministra Środowiska w dn. 11.04.2014 r. – odpowiedź z dn. 16.05.2014 r.
- Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dn. 11.04.2014 r. – odpowiedź
w dniu 25 marca 2015 r.
Realizacja uchwał Zajazdu.
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 kompleksowego rozwiązania problemów
mieszkaniowych.
Wnioski związane z kompleksowym rozwiązaniem problemu mieszkaniowego były
zgłaszane do Ministra Środowiska i Dyrektora Generalnego LP i omawiane na
spotkaniach i podczas konferencji.
W dn. 5-6.06.2014 r. odbyła się konferencja pt. „Polityka mieszkaniowa w LP wobec
aktualnych wyzwań leśnictwa”. W konferencji uczestniczyło 4 przedstawicieli ZLP w RP.
Na konferencji przedstawione zostało nasze stanowisko w sprawie polityki
mieszkaniowej. Ponadto pracuje Zespół ds. mieszkaniowych - ZLP w RP reprezentuje
B. Sasin i P. Kania. Efekty tego zespołu nie są zadawalające, a szczególnie ustalenia
dotyczące zasad naliczania czynszów. Związek złożył odrębne zastrzeżenia w tej
sprawie i będziemy składać następne wnioski do Dyrektora Generalnego LP o zmianę
niekorzystnych rozwiązań.
W dniu 3.11.2014 r. skierowane zostało ponownie pismo do Ministra Środowiska,
w którym domagamy się wprowadzenia 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 stanowisk
wymienionych w Art. 46 ust.1. pkt. 2 ustawy o lasach.
W dniu 27stycznia 2015 r., na prośbę Związku Leśników Polskich w RP, doszło do
spotkania z Ministrem Środowiska w gmachu ministerstwa. W spotkaniu, oprócz Ministra
Macieja Grabowskiego, uczestniczyli:
Piotr Otawski – Podsekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody,
Piotr Kaczyński – Szef Gabinetu Politycznego,
Maria Zachwatowicz – Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody.
Ze strony związkowej uczestniczyli członkowie Prezydium ZLP w RP oraz 2 członków ZZ
„ Budowlani”, w tym Piotr Albrzykowski – Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników
Leśnictwa ZZ „ Budowlani”.
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Podczas spotkania przekazane zostały wnioski ZLP w RP i ZZ Budowlani dot. polityki
mieszkaniowej oraz propozycje zmiany zapisów w ustawie o lasach, tj. wprowadzenie
zmian w Art. 46 ustawy o lasach w celu zmiany dotąd bezpłatnych, na służbowe
mieszkania, udostępniane na zasadach umowy najmu, ustalenie dodatku
mieszkaniowego dla stanowisk wymienionych w Art. 46 ust.1. pkt. 2 ustawy o lasach,
wprowadzenie dodatkowego zapisu, aby pracownikom opuszczającym mieszkanie
służbowe przysługiwała odprawa w określonej wysokości jeżeli nie będą korzystali
z zasobów mieszkaniowych lasów państwowych. Wprowadzenie również zapisu
zabraniającego ponownego zakupu mieszkania na warunkach preferencyjnych, przez
tego samego pracownika.
W dn. 9 marca br. doszło do spotkania w siedzibie DGLP przewodniczących central
związkowych z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, z Szefem Gabinetu
Politycznego Piotrem Kaczyński oraz z przedstawicielami DGLP z z-cą dyrektora
generalnego LP Wiesławem Krzewiną.
Zostały przekazane stanowiska i dokonano zestawienia najważniejszych działań na
najbliższy okres. Następne spotkanie ma się odbyć w kwietniu br. Jest , moim zdaniem,
dobry klimat aby uzgodnić ekwiwalent za opuszczenie mieszkań niezbędnych. Nad
pozostałymi, wymagającymi zmian w ustawie o lasach, będzie trzeba jeszcze
popracować. Jesteśmy zdeterminowani aby uzgodnić zasadnicze zmiany, a mianowicie
zmienić mieszkania funkcyjne na mieszkania służbowe, wynajmowane na podstawie
umowy najmu, a w konsekwencji umożliwić ich stopniową sprzedaż.
i jest przygotowywana zmiana w zakresie metody obrębowej szacunków brakarskich.
Uchwała nr 3
Zobowiązuje się Radę Krajową do kontynuowania działań w sprawie zmian w zasadach
zatrudniania pracowników LP – zatrudnienie na umowę o pracę zamiast powołania.
Od dnia 19 sierpnia 2014 roku obowiązuje zmiana ustawy o lasach , która wprowadza
zmianę formy zatrudnienia leśniczych, inżynierów nadzoru, głównych księgowych
i zastępców nadleśniczego na podstawie umowy o pracę - tj. uchylono art. 35 ust.1
pkt 2b ustawy o lasach.
Realizacja wniosków Zjazdu.
Wniosek nr 1
Mając na uwadze znaczny wzrost zadań realizowanych na stanowisku leśniczego
spowodowany zwiększonym pozyskaniem wynikającym z nowych PUL oraz wymagań
pracodawcy określonych instrukcjami, zarządzeniami i procedurami wnosimy o
standaryzację tego stanowiska w zakresie zadaniowego czasu pracy.
Pismem z dn. 5.12.2014 r. DGLP poinformowała o zleceniu tematu badawczego
p.t. „Analiza obciążenia pracą i narażenia na czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy
leśniczego i podleśniczego. Przedmiotowy temat badawczy będzie realizowany, wg
DGLP, do 31.10.2016 r. i ma na celu dokonanie kompleksowej oceny uciążliwości pracy
na w/w stanowiskach.
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Wniosek nr 2
Kontynuacja działań dotyczących upraszczania wykonywania szacunków brakarskich
oraz polepszania pracy stanowiska leśniczego.
Zarządzeniem nr 14 dyrektora generalnego LP z dn. 13 lutego 2015 r.
wprowadzone zostały nowe zasady sporządzania szacunków i jest przygotowywana
zmiana w zakresie metody obrębowej szacunków brakarskich. .
Związek interweniował również ( z pozytywnym skutkiem) w sprawie zmian terminów
sporządzenia szacunków na 2016 r.
Wniosek nr 3
Podjąć działania w celu sprawdzenia zasadności podpisywania zgody na monitorowanie
połączeń telefonicznych i poczty elektronicznej wykonywanych na sprzęcie służbowym.
Wg opinii Kancelarii Prawnej IURICO – Pracodawca może, celem sprawowania kontroli
nad sposobem wykonywania pracy przez pracowników, wprowadzić takie sposoby
monitorowania pracowników jak kontrola rozmów, korespondencji mailowej, czy też
przeglądanych stron. Należy jednak pamiętać, że kontrola ta może dotyczyć tylko i
wyłącznie czynności służbowych pracownika.
W pozostałym zakresie kontrola taka może być prowadzona tylko w sytuacji gdy
pracownik wyrazi na to zgodę.
Należy mieć także na uwadze to, że pracownik w zakresie czynności służbowych nie
może się sprzeciwić wykonywanej, przez pracodawcę, kontroli. Jedynym środkiem
obrony pracownika przed tego rodzaju kontrolą jest zarzucenie pracodawcy naruszenia
przesłanek warunkujących możliwość sprawowania kontroli oraz rodzaju kontroli co
wpływałoby na naruszenie dóbr osobistych pracownika.

Wniosek nr 4
Kontynuować działania zmierzające do opracowania wytycznych w sprawie zasad
naliczania zwrotu kosztów za utrzymanie kancelarii leśniczego.
Sprawa była szczegółowo analizowana na spotkaniach z DGLP.
Zdaniem DGLP, sprawa kształtowania tych kosztów powinna pozostać na poziomie, na
którym możliwa jest ich najtrafniejsza ocena, tj. na poziomie lokalnym. Dyrektorzy RDLP
otrzymali polecenie ujednolicenia uregulowań na poziomie RDLP.
Podczas spotkanie z dyrektorem generalnym LP w dn. 25.03.2015 r. ponownie
poruszono problem uregulowania jednolitych wytycznych dla wszystkich jednostek LP.
Wniosek nr 5
Dążyć do wprowadzenia zapisów w PUZP umożliwiających wypłatę ekwiwalentu
pieniężnego dla osób nieposiadających możliwości wykupu mieszkań z zasobów LP.
Działania w sprawie ekwiwalentu za opuszczenie mieszkania niezbędnego zostały
opisane przy uchwale nr 2. Nie ma natomiast aktualnie możliwości negocjowania
ekwiwalentu dla pracowników, którzy nie mieli możliwości wykupu mieszkań z zasobów
Lasów Państwowych.
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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 przekracza 330 zł.
Wnioski o zmianę interpretacji w sprawie dodatku mieszkaniowego były zgłoszone
3-krotnie. Ostatnio w dn. 7.01.2015 r. Niestety DGLP bagatelizuje problem.
Uważamy, że dodatek mieszkaniowy, zgodnie z § 20 a ust.2, przysługuje wszystkim
pracownikom , którzy:
- utracili prawo do bezpłatnego mieszkania w związku z wejściem w życie rozporządzenia
MŚ z dn. 17 grudnia 2009 r.;
- wynajmują lokal mieszkalny z zasobów Lasów Państwowych;
- kwota czynszu przekracza 330 zł.
Spór powinien zostać rozstrzygnięty w najbliższym czasie.
Wniosek nr 7
Doprowadzić do ujednolicenia i właściwej interpretacji przepisów dotyczących podatku od
nieruchomości dla pracowników LP.
Problem jest bardzo złożony ponieważ samorządy i urzędy skarbowe różnie
interpretują obowiązek płatności podatku od nieruchomości.
Interpretacja w tej sprawie jest, naszym zdaniem, jednoznaczna : za niewyodrębnione
lokale i kancelarie jako samodzielne podatek płacą Lasy Państwowe.
Wniosek nr 8
Wystąpić do Dyrektora Generalnego o zmianę zapisu Zarządzenia nr 62 z 2013 r i
spowodować rekompensatę dla osób poszkodowanych.
W wyniku interwencji, m.in. naszego Związku, DGLP wystosowało pismo polecające
przeliczenie wartości punktów obowiązujących przed zmianą wprowadzoną
zarządzeniem nr 62 i dotyczyło to okresu od 15 lipca do 31 grudnia 2013 r.

Wniosek nr 9
Podjąć działania zmierzające do podniesienia wysokości wynagrodzenia pracownikom
LP za pełnione w domu dyżury p-poż.
Wniosek jest zawarty w postulatach zgłoszonych dyrektorowi generalnemu LP.
Realizacja powyższego wniosku, zdaniem DGLP, (cytat z pisma DGLP): „skutkowałby
wzrostem kosztów po stronie LP, których zwiększenie nie jest możliwe bez szkody
dla utrzymania dobrej kondycji finansowej LP”
Związek będzie kontynuował rozmowy w celu podniesienia stawki za pełnienie dyżuru
ppoż. w domu.
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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
limitu wynagrodzenia pracowników parków narodowych.
Minister Środowiska poinformował, że wystąpi ponownie do Ministra Finansów
o zniesienie limitów wynagrodzeń w Parkach Narodowych. Problem płac w PN był
poruszany również na posiedzeniu Rady Krajowej ZLP Parków Narodowych, w dn.
26.02.2015 r. z udziałem Gł. Konserwatora Przyrody – Podsekretarzem Stanu Piotra
Otawskiego.
Wniosek nr 11
Kontynuowanie rozmów z DGLP w celu podniesienia w roku 2014 stawki wyjściowej płac
dla wszystkich pracowników LP.
W wyniku negocjacji w dn. 30.09-2-10.2014 r. stawka wyjściowa płac została
podniesiona z dn. 1.11.2014 r. o 70 zł ( do 1400 zł/pkt).
Wniosek 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 jest zawarty w postulatach zgłoszonych dyrektorowi generalnemu LP.
Zdaniem DGLP brak jest uzasadnienia do dalszego zwiększenia progu nagród
jubileuszowych. Negocjacje w tej sprawie będą jednak kontynuowane.
Wniosek nr 13
"Wyjaśnić zasady ustalania podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego
(tzw. 13-stka) tj:
- Czy z podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyłącza się:
- wynagrodzenie za dodatkowy urlop na leczenie sanatoryjne,
- wynagrodzenie za płatny urlop dla poratowania zdrowia udzielany pracownikom.
W SILP ująć zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie naliczenia, które wchodzą
w skład dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13-stki)."
Wg DGLP składnikami do naliczania wynagrodzenia rocznego są:
wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, ekwiwalent za drewno, urlop na
poratowanie zdrowia, dodatek wyrównawczy, wynagrodzenie z tytułu zastępstwa,
nadgodziny.
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Wniosek nr 14
Określić wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za zastępstwo, tj. czy naliczyć
wynagrodzenie za dni kalendarzowe, czy za dni robocze za dany okres zastępstwa
(zaznacza się, że okres zastępstwa określany jest w protokołach przekazania w dniach
kalendarzowych).
Została wydana interpretacja treści § 7 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy
w dniu 15 kwietnia 2014r. pismo GK-1033-1/14, zgodna z oczekiwaniami i wnioskiem.
Wniosek nr 15
"§ 34 ust. 4 PUZP" Podstawę wymiaru odprawy pieniężnej stanowi wynagrodzenie
otrzymywane za ostatni miesiąc zatrudnienia."
Doliczać do podstawy wartość deputatu opałowego."
Wniosek nie wymaga dodatkowej realizacji- wlicza się wartość deputatu opałowego.

Wniosek nr 16
Podjąć działania zmierzające do egzekwowania przestrzegania przez kierowników
jednostek § 35 ust. 4 PUZP odnośnie rozliczania podróży służbowych związanych z
działalnością związkową w ramach delegacji.
Problem delegowania i rozliczania delegacji związanych z działalnością związkową
został przedstawiony dyrektorowi generalnemu LP podczas negocjacji w dniach
1-2.10.2014 r., przekazano również projekt wyjaśnienia dot. § 35, ust.1.pkt.4 PUZP.
Ponaglenie w tej sprawie wystosowano do DGLP w dn. 7.01.2015 r.
Istotne jest również, że PUZP nie precyzuje procedury pokrycia kosztów delegacji, a
zatem możliwe są różne rozwiązania formalne tej kwestii – ważne jest, aby koszty były
zwracane każdorazowo, gdy pracownik był delegowany w okolicznościach, o których
mowa w § 35 ust. 1 pkt 4.
Wniosek nr 17
Doprowadzenie do zmiany w zasadach używania samochodów prywatnych do celów
służbowych poprzez wprowadzenie dodatku do wypłacanych ryczałtów za jazdę
terenową lub dodatku transportowego, zwiększenie limitu z tytułu zastępstwa od 1 dnia.
Sprawa zwiększenia limitu z tytułu zastępstwa została uregulowana.
Minister Środowiska, w odpowiedzi na powyższy wniosek, poinformował Związek, iż
określenie odpłatności z tytułu użytkowania samochodów prywatnych do celów
służbowych leży w gestii Dyrektora Generalnego LP. Dyrektor Generalny LP zalecił
Dyrektorom RDLP zwiększenie ryczałtów oraz zalecił zwiększenie limitu km z tytułu
zastępstwa.
W dn. 7.01.2015 r. wystosowano pismo do Pani Premier z prośbą o pomoc w sprawie
zmiany rozporządzenia dotyczącego ustalenia nowej stawki za przejechany 1 km
pojazdem prywatnym używanym do celów służbowych.
Według wniosku, stawki za 1 km przebiegu pojazdu miały by wynosić maksymalnie:
- dla samochodów osobowych o pojemności silnika do 900 cm³ - 0,6444 zł,
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- dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 900 cm³ - 1,0329 zł,
Jednocześnie wnioskowaliśmy o wprowadzenie mnożników za jazdę w terenie w
wysokości 1,2-1,5 stawki podstawowej za 1 km, w zależności od warunków terenowych.
Pismo zostało wysłane do wiadomości:
1.Wicepremiera i Ministra Gospodarki ,Ministra Infrastruktury i Rozwoju i Ministra Śr.
4.Klubów poselskich PSL, PO, PiS, SLD
5.Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
Odpowiedź otrzymaliśmy w dn. 12.02.2015 r. z informacją o skierowaniu naszego
wniosku do Min. Infrastruktury.
Wniosek nr 18
Podjąć działania w kierunku poprawy wizerunku LP m.in. poprzez wykorzystanie
komunikacji marketingowej - PR.
O konieczności poprawy wizerunku LP dyskutowano z Dyrektorem Generalnym LP
kilkakrotnie. Odczuwane są zmiany w tym zakresie.
Wniosek nr 19
Ustalenie konkretnej daty Dnia Leśnika.
Nie przewiduje się wprowadzenia Dnia Leśnika. Dyrektor Generalny LP jest przeciwny
aby ustalić konkretną datę. Przyjmuje się obchody Dni Lasu w miesiącu maju.
Wniosek nr 20
Podjąć działania zmierzające do kontynuowania programu "Aktywne Udostępnianie
Lasu" zagrożonego ograniczaniem nakładów inwestycyjnych w LP po ostatniej
nowelizacji ustawy o lasach, co doprowadzi do utraty stanowisk pracy w Zespołach
Składnic LP Lębork, Białogard, Stargard, Jarocin, Wrocław.
Stosowne informacje przekazano Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych
podczas spotkania w dn.15.04.2015 r. Nie wystąpiły w ZS LP redukcje zatrudnienia.
Wniosek nr 21
Kontynuować działania zmierzające do polepszenia diagnostyki i leczenia chorób
zawodowych pracowników LP i PN ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy.
Problem możliwości leczenia boreliozy w sanatorium Leśnik – Drzewiarz w Krynicy
Zdrój był omawiany z ordynatorem placówki uzdrowiskowej i według niego istnieje
aktualnie taka możliwość leczenia wspomagającego. Natomiast naszym zdaniem nie
można leczyć boreliozy w sanatorium z zastosowaniem najnowszych osiągnieć
medycznych w tym zakresie.
Jest to trudny problem, wymagający odpowiedniej kadry lekarzy i sprzętu. Czynimy
starania o fachową pomoc oraz o środki finansowe na zakup wyposażenia do leczenia
sanatoryjnego po boreliozie. Środki mogą być pozyskane z odpisu od ubezpieczeń na
życie z PZU.
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Wniosek nr 22
Kontynuować starania o refundowanie pracownikom LP i PN zakupu okularów
korekcyjnych.
Dyrektor Generalny LP podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie refundacji kosztów
zakupu okularów korekcyjnych ., które przedstawił w piśmie skierowanym do
przewodniczącego ZLP w RP z dnia 14 lutego 2013 r. Zdaniem DGLP, konieczne jest
potwierdzenie negatywnego wpływu obsługi rejestratora na narząd wzroku, aby wiedzieć
jakie rodzaj okularów powinien być stosowany w celu jego ochrony. DGLP zleciło pracę
badawczą obejmującą zakres między innymi oszacowania ryzyka pracy z rejestratorem,
w tym wpływ urządzenia na wzrok operatora.
ZLP w RP domaga się dokonania zapisu w PUZP o refundacji zakupu okularów
korekcyjnych pracownikom terenowym, pracującym na rejestratorach.
Za Radę Krajową
Przewodniczący
Bronisław Sasin
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