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NASZE SPRAWY
RADA KRAJOWA I ZJAZD
SPRAWOZDAWCZY ZWIĄZKU
W dniach 25–27 marca 2015 r. w Sękocinie Starym
odbyło się posiedzenie Rady Krajowej i Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich w RP. W trakcie
posiedzenia Rady Krajowej w dniu 25 marca omówiono
sprawy organizacyjne Zjazdu, sprawozdanie z działalności Rady Krajowej za okres międzyzjazdowy. Rada
Krajowa rozpatrzyła wnioski i przyznała zapomogi pieniężne osobom znajdującym się w trudnej sytuacji (przewlekłe choroby), przyznała również środki finansowe
na stypendia dla uczniów szkół leśnych. Rada Krajowa
została zapoznana ze sprawami majątkowymi Związku
oraz przygotowaniami organizacyjnymi XXVII Rajdu
Leśników.
W dniu 26 marca rozpoczęły się obrady Zjazdu Sprawozdawczego Związku. W Zjeździe wzięło udział 125
delegatów na ogólny stan 148 tj. 84%. Zjazd rozpoczął
się wprowadzeniem sztandaru Związku Leśników Polskich. Poczet sztandarowy wystawił ZLP Regionu Środ-

Członkowie Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej (od lewej)
J. Sobczak, W. Wojtczak, R. Dreger, M. Burdzińska, J. Ślusarczyk,
H. Krych Główny Księgowy ZLP w RP i J. Derlicki)

kowopolskiego w Łodzi. Na przewodniczących obrad
Zjazdu wybrano Jerzego Miliszewskiego (Okręg Krosno) i Krzysztofa Górskiego (Okręg Szczecinek).
Wybrano 2 Komisje: Komisję Skrutacyjną w skład
której weszli: Stanisław Przytulski (Krosno), Daniel
Bogacki (Radom) i Henryk Bartuzi (Lublin) i Komisję
uchwał i wniosków w skład której weszli: Henryk Chabowski (Białystok), Zbigniew Nahajowski (Wrocław),

(od lewej) A. Tomana, członek Rady Krajowej, Wiceprzewodniczący
H. Stachowska, J. Miliszewski, Przewodniczący B. Sasin i Wiceprzewodniczący K. Górski

Członkowie Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej (od lewej)
P. Kania, J. Łapka, J. Stec, K. Sowa i H. Bartuzi

Mirosława Głowacka (Olsztyn), Adam Podsiadło (Radom) Marek Słowikowski (Parki Narodowe) i Piotr
Małż (Białystok).
Na protokolantów wybrano Janinę Sobczak (Szczecin) oraz Renatę Adamkiewicz (Poznań).
Miłym akcentem pierwszego dnia Zjazdu było wręczenie odznaczeń związkowych.
Złoty Znak Związku otrzymali:
Zbigniew Nahajowski – Okręg Wrocław ZLP w RP
Zbigniew Janeczek – Okręg Lubelski ZLP w RP
Odznaki związkowe „Zasłużony dla Leśników
Polskich” otrzymali:
Srebrną odznakę Arkadiusz Kujawski – Okręg
Szczecinecki
Brązową odznakę: Elżbieta Kosierkiewicz – Okręg
Szczecinecki
Marcin Majewski  – Okręg Szczecinecki

Sprawozdanie Rady Krajowej składa Przewodniczący ZLP w RP
B. Sasin

Od lewej siedzą: J. Ruda, J. Miliszewski, J. Łogożny (przedstawiciel Ministerstwa Środowiska), B. Sasin, K. Górski, H. Stachowska
i Z. Czeryba

Z. Nahajowski i Z. Janeczko uhonorowani Złotym Znakiem Związku

(Na pierwszym planie) Delegaci z Radomia i Piły

Odznaczeni odznaką związkową „Zasłużony dla Leśników Polskich”
Arkadiusz Kujawski, Elżbieta Kosierkiewicz i Marcin Majewski

Sprawozdanie z działalności Rady Krajowej za okres
sprawozdawczy złożył Przewodniczący Związku Bronisław Sasin (treść sprawozdania publikujemy w dalszej
części „Leśnika”), a sprawozdanie Krajowej Komisji
Rewizyjnej złożył jej Przewodniczący Janusz Ruda, który wnioskował o udzielenie absolutorium Radzie Krajowej Związku.
Na obrady Zjazdu przybył przedstawiciel Ministra
Środowiska – Janusz Łogożny, Naczelnik Wydziału
Gospodarki Leśnej, który odpowiadał na pytania delegatów.
2

W dyskusji nad sprawozdaniami delegaci najwięcej
czasu poświęcili problemom mieszkaniowym, zgłaszali
uwagi do proponowanej przez Związek polityki mieszkaniowej, podatkom od nieruchomości oraz wysokim
czynszom mieszkaniowym, po wprowadzeniu nowych
zasad naliczania czynszów.
W wielu wystąpieniach podkreślano, że krzywdzące jest wyliczanie jednej stawki bazowej dla najemców
mieszkań czynszowych i mieszkań funkcyjnych. Były
głosy za przyznaniem rekompensaty dla pracowników, którzy nie mieszkają w mieszkaniach służbowych
i w przeszłości też nie korzystali z takich mieszkań.
Wielu delegatów zgłaszało uwagi do wysokości dodatku
za używanie własnego lokalu oraz za utrzymanie kancelarii.

Delegaci z Olsztyna i Zielonej Góry

Delegaci z Parków Narodowych

Delegaci z Torunia

Delegaci z Łodzi

Delegaci z Katowic

Komisja Uchwał i Wniosków (H. Chabowski i Z. Nahajowski) prezentuje projekt Uchwał i wniosków

(Na pierwszym planie) Delegaci z Lublina

Delegaci z Poznania, Warszawy i Wrocławia

Oddzielny blok w dyskusji dotyczył wysokości
stawki za używanie prywatnych samochodów do celów
służbowych. Apelowano o bardziej energiczne działania
Związku w tej sprawie.

Ostatnim akcentem pierwszego dnia Zjazdu było
wystąpienie przedstawicieli firmy brokerskiej Mentor.
Maciej Barcik – Dyrektor Biura oraz Robert Wardecki
– Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych, którzy
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podsumowali pakiet zdrowia i ubezpieczeń grupowych
dla pracowników Lasów Państwowych.
W drugim dniu Zjazdu delegaci pracowali nad
uchwałami i wnioskami Zjazdu. Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekty uchwał i wniosków. Po gorącej dyskusji, polemiki i walki na argumenty, bo każdy
region kraju, a także każda grupa zawodowa leśników
ma swoje problemy i pomysły na ich rozwiązanie. Ostatecznie dzięki uzgodnionym i wypracowanym, czasem
z trudem poglądom oraz dzięki pełnej zaangażowania
pracy komisji uchwał i wniosków, Zjazd podjął uchwały
i wnioski Zjazdu, które publikujemy poniżej.

PROTOKÓŁ
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW
ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO
ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sękocin Stary 25–27 marca 2015 r.
Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:
Henryk Chabowski – Przewodniczący, Białystok,
Biuro RDLP
Zbigniew Nahajowski 	– Członek, Wrocław, N-ctwo
Milicz
Marek Słowikowski – Członek, Parki Narodowe,
Wielkopolski Park Narodowy
Mirosława Głowacka 	 – Członek, Olsztyn, N-ctwo
Iława
Adam Podsiadło
– Członek, Radom, N-ctwo
Marcule
Piotr Małż
– Członek, Białystok, N-ctwo
Maskulińskie
UCHWAŁY ZJAZDU
Uchwala nr l Zjazd udziela absolutorium Radzie
Krajowej za okres od ostatniego zjazdu 28-29.03.2014 r.
do 26.03.2015 r.
ZJAZD ZOBOWIĄZUJE RADĘ KRAJOWĄ
DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO
REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH WNIOSKÓW:
Wniosek nr l
Kontynuowania działań zmierzających do kompleksowego rozwiązania problemu mieszkaniowego w Lasach Państwowych poprzez zmiany w ustawie o lasach
i przepisach wykonawczych w celu umożliwienia wykupu wszystkich mieszkań i osad przez pracowników LP.
Do czasu osiągnięcia porozumienia doprowadzić do:
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– wycofania zarządzenia nr 38 Dyrektora Generalnego LP w sprawie naliczania czynszów;
– urealnienia do poziomu cen rynkowych wysokości
równoważnika pieniężnego przysługującego pracownikom SL za zamieszkiwanie we własnym lokalu.
Wniosek nr 2
Kontynuowania działań zmierzających do wprowadzenia zapisów w PUZP dotyczących przyznania dodatku transportowego dla pracowników LP wykorzystujących samochody prywatne do celów służbowych.
Wniosek nr 3
Doprowadzić do realizacji dodatkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o którym mowa w § 36
PUZP na koszt pracodawcy.
Wniosek nr 4
Prowadzenia działań zmierzających do przedłużenia okresu obowiązywania jednorazowej odprawy pieniężnej dla pracownika, z którym rozwiązano stosunek
pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy na kolejne
5 lat, tj. do 31 grudnia 2020 r.
Wniosek nr 5
Doprowadzenia do wypłacenia w trybie pilnym pracownikom parków narodowych dodatkowych środków finansowych zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2015.
Wniosek nr 6
Doprowadzenia do wprowadzenia systemowych
zmian prawnych dotyczących rozwiązania problemu niskich płac w parkach narodowych, docelowo do poziomu zbliżonego do płac w Lasach Państwowych.
Wniosek nr 7
Prowadzenia działań zmierzających do rozszerzenia
uprawnień do umundurowania dla pracowników poza
Służbą Leśną.
Wniosek nr 8
Kontynuowanie działań zmierzających do zwiększania zatrudnienia w LP, szczególnie w terenie.
Wniosek nr 9
Doprowadzenia do wdrożenia we wszystkich nadleśnictwach uproszczonych metod wykonywania szacunków brakarskich dla wszystkich kategorii cięć.
Wniosek nr 10
Doprowadzenie do wprowadzenia transparentnych
zasad nagradzania pracowników na wszystkich szczeblach.

Wniosek nr 11
Prowadzenia działań zmierzających do stworzenia
centrum medycznego zajmującego się kompleksowym
leczeniem pracowników LP chorych na boreliozę.
Wniosek nr 12
Kontynuowania działań zmierzających do egzekwowania przestrzegania przez kierowników jednostek § 35
ust. 4 PUZP odnośnie rozliczania podróży służbowych
związanych z działalnością związkową w ramach delegacji.
Wniosek nr 13
Doprowadzenie do realnego poziomu wysokości ryczałtu za utrzymanie kancelarii leśniczego oraz jej otoczenia.
PODPISY KOMISJI:
Henryk Chabowski
Zbigniew Nahajowski
Marek Słowikowski
Mirosława Głowacka
Adam Podsiadło
Piotr Małż

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 ww. 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

2014 r. o zmianie ustawy o lasach z 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 10637
członków, a na dzień 31 grudnia 2013 r. – 10379 członków – wzrost o 258 członków.
W dniu 31.12.2012 r. Związek liczył 10 057 członków.
Liczba 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.
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 – ww. członkowie Prezydium oraz
dodatkowo:
– przewodniczący organizacji IBL, BULiGL, DGLP,
Zespołu Szkół Leśnych w Lesku,
– przedstawiciele z poszczególnych Regionów/
Okręgów – po 1 przedstawicielu.
5

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 leśników – 20.12.2014 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,
– 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:
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– 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 Białowieskiej – w tej sprawie wystosowano pismo do Ministra Środowiska,
–	Borki – zebranie założycielskie – przystąpiło 50
pracowników,
– 	Piwniczna – dzierżawa gruntu przez Sanatorium
w Krynicy,
–	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 (polityka 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 ww. 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 ds. 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.
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 r. 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).
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 po-

mocą 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 „Leśnik- Drzewiarz”.
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.
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
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przybyli jeszcze Chorwaci, Słowacy, Rumunii i 4-osobowa reprezentacja polskich leśników, która brała udział
w rozgrywkach szachowych. Polscy szachiści zajęli 3, 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 Rumunii.
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 Regionu Gdańskiego 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 zamkowo-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.
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Tytuł Mistrza Polski zdobył w zawodach Nandor
Papp z Węgier. Kolejne miejsca zajęli:
– Roman Godlewski – N-ctwo Poddębice – RDLP
Łódź,
– 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 1040 egz.
(poprzednio 1900 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.
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 odkleszczowych.
6. 	Zabezpieczenia emerytalnego – uruchomienie Pracowniczego Programu Emerytalnego.
7. 	Rozszerzenie pakietu zdrowotnego i ubezpieczenia
grupowego.
8. 	Uregulowanie spraw majątkowych Spółki „Ośrodek
Wczasowy Jantar”.
Za Radę Krajową ZLP w RP
Przewodniczący
Bronisław Sasin

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 27 stycznia 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”.
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,
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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 Kaczyńskim 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.
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 pt. „Analiza obciążenia
pracą i narażenia na czynniki szkodliwe na stanowi10

skach 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 ww. stanowiskach.
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 spotkania 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. 	
Wniosek nr 6
Doprowadzić niezwłocznie do wypłaty dodatku
mieszkaniowego wszystkim, którzy utracili prawo do
bezpłatnego mieszkania na podstawie Rozporządzenia
Ministra 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.
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:
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– 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.
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.
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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,
– 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 Środowiska
2. Klubów poselskich PSL, PO, PiS, SLD
3. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Odpowiedź otrzymaliśmy w dn. 12.02.2015 r. z informacją o skierowaniu naszego wniosku do Ministra
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 stałej daty 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.
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 jaki 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

„KILOMETRÓWKA”
Przypominamy treść pisma skierowanego do Pani
Premier w sprawie stawek za 1 km przebiegu pojazdu
(publikowanego w poprzednim numerze „Leśnika”)
Warszawa, 07.01.2015 r.
Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Premier Rzeczypospolitej Polskiej
Zwracamy się 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, co najmniej
do poziomu wg projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
7 grudnia 2011 r.
W styczniu 2012 roku otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (znak TD-1k-020-5/12), że trwają prace nad ustaleniem wysokości stawki za 1 km przebiegu pojazdu,
do wysokości umożliwiającej zwrot pracownikom rzeczywistych kosztów ponoszonych w związku ze służbowym użytkowaniem pojazdów prywatnych.
Według propozycji, stawki za 1 km przebiegu pojazdu miały wynosić maksymalnie:
– 	 dla samochodów osobowych o pojemności silnika do
900 cm³ – 0,6444 zł,
– 	 dla samochodów osobowych o pojemności silnika
powyżej 900 cm³ – 1,0329 zł,
– 	 dla motocykli – 0,2845 zł,
– 	 dla motorowerów – 0,1708 zł.
Minęły 3 lata i pomimo że ceny paliwa ze styczniu
2012 r. są chwilowo porównywalne do cen aktualnych,
koszty eksploatacji samochodów, motocykli i motorowerów w przeliczeniu na 1 km przebiegu pojazdu są
istotnie wyższe niż obecnie obowiązujące maksymalne
stawki za 1 km przebiegu pojazdów używanych do celów służbowych.
Ostatnia nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 r. była przeprowadzona w listopadzie
2007 r. Od tego czasu ceny paliw wzrosły o kilkadziesiąt
procent, średnia cena samochodu o około 20%, koszty
ubezpieczeń pojazdów o kilkanaście do kilkudziesięciu
procent.
W obecnej sytuacji znaczna część kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych obciąża
pracowników, zamiast zakłady pracy. Dotyczy to między innymi pracowników Lasów Państwowych i Parków Narodowych. Istotnym jest również fakt, że leśnicy
terenowi jeżdżą głównie po drogach terenowych w bar13

dzo trudnych warunkach, co ma wpływ na szybsze zużycie pojazdów, a także większe zużycie paliw.
Dlatego jednocześnie wnioskujemy o wprowadzenie mnożników za jazdę w terenie w wysokości
1,2–1,5 stawki podstawowej za 1 km, w zależności od
warunków terenowych.
Podobny projekt zastosowania mnożników, dla pojazdów używanych w służbie leśnej oraz w parkach
narodowych poza drogami twardymi był proponowany w projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 23.08.2011 r.
Prosimy Panią Premier o pomoc we wprowadzeniu
w życie stosownego rozporządzenia w jak najkrótszym
terminie.
Przewodniczący
Bronisław Sasin
Do wiadomości:
1. Wicepremier i Minister Gospodarki
2. Minister Infrastruktury i Rozwoju
3. 	Minister Środowiska
4. 	Kluby poselskie PSL, PO, PiS, SLD
5. 	Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Pismo z Kancelarii Premiera do Ministra
Infrastruktury i Rozwoju
Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r.
Pani
Małgorzata Kuźma
Dyrektor Departamentu Kontroli
Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju
w załączeniu przekazuję na podstawie art. 243 Kpa
wniosek p. Bronisława Sasina Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do
celów służbowych samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
W związku z tym zwracam się z prośbą o rozpatrzenie wniosku i udzielenie zainteresowanym stosownej
odpowiedzi (z kopią dla KPRM, z powołaniem się na
nr niniejszego pisma).
Jednocześnie uprzejmie przepraszam za opóźnienie
w przekazaniu wniosku.
Zastępca Dyrektora
Departamentu Spraw Obywatelskich
Barbara Ciemała
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Załącznik: l karta + koperta
Do wiadomości:
Pan
Bronisław Sasin
Związek Leśników Polskich w RP
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa

Pismo Ministra Infrastruktury i Rozwoju
do Ministra Finansów
Warszawa, 23 marca 2015 r.
Minister Finansów
Szanowny Panie Ministrze,
W załączeniu przekazuję wniosek Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej o podwyższenie stawek za używanie do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy, regulowanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz
sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy
(Dz.U. Nr 27, poz. 271, z późn, zm.), z uprzejmą prośbą
o zaopiniowanie powyższego wniosku pod względem
wpływu postulowanych zmian stawek na dochody i wydatki dla budżetu państwa. Jednocześnie nadmieniam, że
powyższe stawki są regulowane w drodze rozporządzenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw
transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych, zgodnie z upoważnieniem
przewidzianym w art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Z poważaniem,
Z upoważnienia
Ministra Infrastruktury Rozwoju
Dorota Pyć
Podsekretarz Stanu
Do wiadomości:
1. 	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament
Spraw Obywatelskich
2. 	Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej
3. 	Departament Kontroli w miejscu

STYPENDIA DLA ABSOLWENTÓW
SZKÓŁ LEŚNYCH
Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, decyzją z dnia 19.12.2014 r. przeznaczyła 15 tys. zł na jednorazowe stypendia naukowe
dla uczniów 11 średnich szkół leśnych podległych Ministrowi Środowiska. Stypendia zostały ufundowane dla
dwóch absolwentów w każdej szkole, którzy osiągnęli
najlepsze wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych
za okres czterech lat nauki.
W dniu 24 kwietnia br., podczas uroczystości wręczania świadectw absolwentom szkół leśnych, wręczone
zostały stypendia przez przewodniczących regionalnych
Związku Leśników Polskich w RP.

Przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin, absolwent Technikum Leśnego w Goraju, uczestniczył w uroczystościach w tej szkole i przekazał stypendia Adamowi Kupsiowi oraz Dawidowi Szmytowi.
Przewodniczący ZLP w RP pogratulował wyróżnionym i wszystkim absolwentom Technikum Leśnego,
złożył życzenia udanych egzaminów maturalnych oraz
zatrudnienia w wybranych jednostkach Lasów Państwowych.
Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej wyraża nadzieję, że stypendia będą nie tylko nagrodą za najlepsze wyniki w nauce, ale przede wszystkim
będą mobilizować do jeszcze większego pogłębiania
wiedzy z zakresu leśnictwa.
Wręczenia stypendiów w Technikum Leśnym im.
Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju:

Absolwent Adam Kupś odbiera dokument przyznający stypendium.

Szymon Tworko odbiera z rąk Urbana Kolmana Stypendium Naukowe.

Piotr Lipianin odbiera z rąk Urbana Kolmana Stypendium Naukowe.

Stypendyści: Adam Kupś i Dawid Szmyt.

15

Wykaz absolwentów średnich szkół leśnych Ministra Środowiska, którzy otrzymali jednorazowe stypendia
ufundowane przez Związek Leśników Polskich w RP oraz przedstawiciele, którzy reprezentowali Związek
podczas zakończenia roku szkolnego w dn. 24.04.2015 r.
Nazwa szkoły

Stypendyści

Wręczający przedstawiciele
ZLP w RP
Bronisław Sasin
Romuald Dreger
Jerzy Miliszewski
Krystian Wójcik

Przewodniczący ZLPw RP
Region Pilski – Członek RK
Wiceprzewodniczący ZLP w RP
Przew. ZO ZLP w RP w Lesku

Krzysztof Górski

Wiceprzewodniczący ZLP w RP

Zbigniew Czeryba

Wiceprzewodniczący ZLP w RP

Zespół Szkół Leśnych
GORAJ
Zespół Szkół Leśnych
LESKO
Technikum Leśne
WARCINO
Technikum Leśne
MILICZ
Technikum Leśne
BIAŁOWIEŻA

Adam Kupś
Dawid Szmyt
Bartłomiej Krupiński
Kajetan Duell
Łukasz Schuetza
Dawid Drab
Damian Cichoń
Tobiasz Ostój
Weronika Marta Bieńko
Przemysław Pryzmont

Zespół Szkół Leśnych
i E BRYNEK

Paulina Spałek
Kamil Kaczmarek

Zespół Szkół Leśnych
BIŁGORAJ
Zespół Szkół Leśnych
ZAGNAŃSK
Technikum Leśne
TUCHOLA

Szymon Tworko
Piotr Lipianin
Cezary Sęk
Piotr Mikołajczyk
Tomasz Kibort
Adrian Szylka

Zespół Szkół Leśnych
ROGOZINIEC

Maria Pawłowska
Michalina Taczała

Mariusz Rosik

Technikum Leśne
STAROŚCIN

Joanna Górska
Rafał Szawliński

Mieczysław Ciesielski

REGIONY
Lublin
W dniach 9–10 kwietnia 2015 roku w Ośrodku
Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie
Lubelskim odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Związku Leśników Polskich Okręgu Lubelskiego.
W Zjeździe wzięło udział 63 delegatów reprezentujących 682 członków naszego Związku skupionych w 23
organizacjach zakładowych.
Zjazd, po uroczystym wprowadzeniu Sztandaru ZLP
Okręgu Lubelskiego otworzył Przewodniczący ZLP
Okręgu Lubelskiego – Urban Kolman, serdecznie
przywitał wszystkich Delegatów oraz gości Zjazdu.
Na Przewodniczącego obrad Zjazdu wybrano Henryka Bartuzi.
Za szczególne osiągnięcia w pracy związkowej uhonorowano zasłużonych działaczy odznakami związkowymi. Przewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego
Urban Kolman w asyście Członka Prezydium ZLP
Okręgu Lubelskiego Piotra Cebuli wręczył odznaki.
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Henryk Chabowski
Grzegorz Cekus
Urban Kolman
Barbara Iwańska
January Szajda

Region/Okręg

Przewodniczący ZLP w RP
Okręgu Białostockiego
Przewodniczący ZLP w RP
ZLP Regionu Górnośląskiego
w Katowicach
Przewodniczący ZLP w RP
Okręgu Lubelskiego
Przewodniczący ZLP w RP
Regionu Radomskiego
Przewodniczący ZLP w RP
Regionu Pomorskiego w Toruniu
Przewodniczący ZLP w RP
Regionu Lubuskiego w Zielonej
Górze
Członek Rady Regionu
Zachodniego ZLP w RP

Otrzymali je:
Złotą odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”:
1. Marian Haładaj – ZLP w Nadleśnictwie Sarnaki,
Srebrną odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”:
1. Edward Kopron – ZLP w Nadleśnictwie Międzyrzec,
2. Ryszard Teterycz – ZLP w Nadleśnictwie Zwierzyniec,
Brązową odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”:
1.	 Elżbieta Nowak – ZLP w Nadleśnictwie Tomaszów,
2. Remigiusz Adamczyk – ZLP w Nadleśnictwie Nowa
Dęba,
3. Jacek Będziejewski – ZLP w Nadleśnictwie Sobibór,
4. Leszek Bilski – ZLP w Nadleśnictwie Radzyń Podlaski,
5.	 Janusz Chadam – ZLP w Nadleśnictwie Sobibór,
6. Michał Jędrzejewicz – ZLP w Nadleśnictwie Międzyrzec,
7. Marian Kulas – ZLP w Nadleśnictwie Tomaszów,
8. Grzegorz Pasek – ZLP w Nadleśnictwie Radzyń Podlaski,

Prezydium Rady Okręgu Lubelskiego ZLP, od lewej: Zbigniew Janeczek, Adam Horecki, Urban Kolman, Piotr Cebula, Jan Korzybski.

od lewej: Urban Kolman, Grzegorz Lenart Z-ca Dyrektora RDLP
w Lublinie, Henryk Rążewski Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lub.,
Henryk Bartuzi.

Przewodniczący Urban Kolman wręcza Marianowi Haładajowi Złotą
Odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Delegaci w trakcie obrad.

9. Krzysztof Sokół – ZLP w Nadleśnictwie Radzyń
Podlaski,
10.	 Krzysztof Wójcicki – ZLP w Nadleśnictwie Międzyrzec,
11.	 Artur Wyskiel – ZLP w Nadleśnictwie Tomaszów.
Kolejnym punktem obrad było złożenie sprawozdań. Sprawozdanie z działalności Rady Okręgu Lubelskiego ZLP przedstawił Przewodniczący Urban
Kolman natomiast ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych Przewodniczący Franciszek
Cieplak. Sprawozdanie zakończone zostało wnioskiem
o udzielenie absolutorium dla Rady Regionu za okres
sprawozdawczy.
Następnie rozpoczęła się dyskusja, w trakcie, której omawiano zarówno przedstawione sprawozdania,
szczególnie Przewodniczącego ZLP Okręgu Lubelskiego jak też wszelkie inne sprawy nurtujące środowisko
leśników lubelskich. Tematami wiodącymi dyskusji
były sprawy rozwiązania sytuacji mieszkaniowej w Lasach Państwowych, wysokość ryczałtów za korzystanie
z samochodów prywatnych do celów służbowych, nowo

Przewodniczący Urban Kolman wręcza Elżbiecie Nowak Brązową
Odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

wprowadzone tabele sortów bhp, kwestia ujednolicenia
i właściwego rozliczania zastępstw.
W dalszej części Zjazdu miało miejsce spotkanie
z przedstawicielami firm: Mentor – Jackiem Zbrógiem
oraz Medicover – Anitą Wiertel i Dominikiem Kurma17

nowskim. Przedstawiciele obu firm zaprezentowali zakres dotychczasowej współpracy, a także planowane
rozwiązania prowadzące do rozszerzenia oferty skierowanej do pracowników Lasów Państwowych. W trakcie
spotkania, obie strony wymieniły się spostrzeżeniami
i uwagami dotyczącymi opieki medycznej sprawowanej
przez firmę Medicover.
Po dyskusji i omówieniu sprawozdań – Zjazd udzielił
absolutorium Radzie Okręgu za okres sprawozdawczy.
Następnie odbyły się wybory, w wyniku, których wyłoniono nowe władze statutowe Związku.
Na Przewodniczącego Związku Leśników Polskich
Okręgu Lubelskiego wybrany został ponownie Urban
Kolman.
Przedstawicielem ZLP Okręgu Lubelskiego w Radzie Krajowej ZLP w RP został Piotr Cebula.
W skład Prezydium Rady Okręgu Lubelskiego ZLP
weszli:
1. Urban Kolman – Przewodniczący – ZLP w Nadleśnictwie Zwierzyniec,
2. Piotr Cebula – Wiceprzewodniczący – ZLP w Nadleśnictwie Lubartów,
3. Adam Horecki – Wiceprzewodniczący – ZLP w Nadleśnictwie Świdnik,
4. Jan Korzybski – Skarbnik – ZLP w Nadleśnictwie
Gościeradów,
5. Zbigniew Janeczek – Sekretarz – ZLP w Nadleśnictwie Radzyń Podlaski,
Skład Komisji Rewizyjnej Rady Okręgu Lubelskiego
ZLP jest następujący:
1. Franciszek Cieplak – Przewodniczący – ZLP w Nadleśnictwie Zwierzyniec,
2. Dariusz Dudziński – Członek – ZLP w Nadleśnictwie Radzyń Podlaski,
3. Artur Zawiślak – Członek – ZLP w Nadleśnictwie
Chełm.
Na Zjeździe Krajowym ZLP, Okręg Lubelski reprezentować będą:
1. Urban Kolman – ZLP w Nadleśnictwie Zwierzyniec,
2. Piotr Cebula – ZLP w Nadleśnictwie Lubartów,
3. Henryk Bartuzi – ZLP w Nadleśnictwie Parczew,
4. Włodzimierz Czeżyk – ZLP w Nadleśnictwie Włodawa,
5. Elżbieta Górska – ZLP w Nadleśnictwie Gościeradów,
6. Antoni Kołodyński – ZLP w Nadleśnictwie Biała Podlaska,
7. Grzegorz Korczyński – ZLP w Nadleśnictwie Sobibór,
8. Ryszard Teterycz – ZLP w Nadleśnictwie Zwierzyniec,
9. Artur Zawiślak – ZLP w Nadleśnictwie Chełm.
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Drugiego dnia Zjazdu odbyło się spotkanie Delegatów z Grzegorzem Lenartem Zastępcą Dyrektora RDLP
w Lublinie ds. Ekonomicznych. W spotkaniu wziął również udział Henryk Rążewski Nadleśniczy Nadleśnictwa
Janów Lubelski.
Dyrektor Lenart dokonał prezentacji wyników gospodarczych za rok 2014 oraz przedstawił realizację
założeń planu finansowo-gospodarczego na rok bieżący
w RDLP w Lublinie. Przedstawił najważniejsze problemy związane z działaniami w zakresie poprawy infrastruktury leśnej. W trakcie dyskusji skupiono się na problematyce ekonomicznej a także na sprawach bytowych
pracowników RDLP w Lublinie.
Efektem obrad Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
były przyjęte stanowisko, uchwały i wnioski dotyczące
między innymi:
Stanowisko nr 1.
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP Okręgu Lubelskiego popiera działania Rady Krajowej ZLP zmierzające do kompleksowego rozwiązania problemu
mieszkaniowego i do wprowadzenia zapisów w PUZP
dotyczących przyznania dodatku transportowego dla
pracowników LP wykorzystujących samochody prywatne do celów służbowych.
Końcowym i miłym akcentem Zjazdu było podjęcie
uchwały o następującej treści:
Zjazd wnioskuje o nadanie godności „Członka
Honorowego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej” koledze Henrykowi Bartuzi.
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich
Okręgu Lubelskiego
Urban Kolman

Olsztyn
23 marca 2015 roku odbył się w Olsztynie kolejny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu
Olsztyńskiego. Obecnych na Zjeździe było 75 spośród
87 wybranych delegatów reprezentujących 587 członków naszego Związku.
Wprowadzono Sztandar Regionu. Następnie kol. Andrzej Borkowski – Przewodniczący Regionu dokonał
otwarcia Zjazdu. Przywitał przybyłych na obrady gości
w osobach Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej:
Pani Iwony Arent, Pana Zbigniewa Babalskiego, Pana
Tadeusza Iwińskiego, Pana Stanisława Żelichowskiego
oraz zastępcę Dyrektora RDLP w Olsztynie Pana Sebastiana Smoluka. Przywitał również wszystkie delegatki
i delegatów na Zjazd.

Delegaci Zjazdu.

Delegaci Zjazdu.

Prezydium Zjazdu.

Odznaczeni Złotą i Srebrną odznaką.

Odznaczeni Brązową Odznaką.

Posłowie (od lewej): Stanisław Żelichowski, Iwona Arent, Tadeusz
Iwiński, Zbigniew Babalski.

Na przewodniczącego Zjazdu wybrano kolegę Mirosława Chorosia.
Miłym akcentem Zjazdu było wręczenie odznaczeń
związkowych. Na wnioski złożone przez Radę Regionu
oraz organizacje zakładowe zostały przyznane odznaczenia związkowe: 5 Złotych, 5 Srebrnych i 8 Brązowych

Odznak „Zasłużony dla Leśników Polskich”. Dekoracji
przyznanymi odznaczeniami dokonał Przewodniczący
Regionu Andrzej Borkowski w towarzystwie Pana Dyrektora Sebastiana Smoluka i Wiceprzewodniczącego
Regionu kolegi Gerarda Suleja.
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Złote Odznaki „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:
 Władysław Hołub – emerytowany leśniczy w N-ctwie
Górowo Iławeckie
 Krzysztof Puciński – kierowca, Przewodniczący organizacji w N-ctwie Wielbark
 Marinetta Sowicka – specjalistka w N-ctwie Wipsowo
 Ryszard Żuchowski – leśniczy w N-ctwie Bartoszyce
Srebrne Odznaki „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:
 Jacek Bieniewicz – leśniczy w N-ctwie Bartoszyce
 Alfred Borowski – leśniczy, Przewodniczący organizacji w N-ctwie Wipsowo
 Waldemar Burandt – leśniczy, Przewodniczący organizacji w N-ctwie Olsztynek.
 Jan Znamierowski – leśniczy w N-ctwie Górowo Iławeckie
 Andrzej Sobania – St. Specjalista w biurze RDLP
Brązowe Odznaki „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:
 Dariusz Fil – leśniczy w N-ctwie Górowo
 Zenon Lewandowski – leśniczy w N-ctwie Wipsowo
 Krzysztof Niewidziała – leśniczy w N-ctwie Lidzbark
Warmiński
 Barbara Paprocka – specjalistka w N-ctwie Ciechanów
 Sławomir Skibniewski – leśniczy w N-ctwie Lidzbark
Warmiński
 Piotr Sarnowski – Główny Księgowy w N-ctwie Ciechanów
 Gwidon Ząbczyk – leśniczy w N-ctwie Ciechanów
Po wręczeniu odznaczeń przystąpiono do realizacji
kolejnych punktów porządku dziennego Zjazdu. W części proceduralnej przyjęto porządek i regulamin obrad.
Wybrano komisję skrutacyjną, która stwierdziła prawomocność Zjazdu oraz komisję uchwał i wniosków.
Sprawozdanie Rady Regionu za okres od poprzedniego Zjazdu Sprawozdawczego złożył Przewodniczący
Regionu kol. A. Borkowski. Rada Regionu poinformowała Zjazd o swoich działaniach w okresie sprawozdawczym, o wykonaniu preliminarza budżetowego za rok
2014 oraz o planie na rok 2015. Przedstawiono realizację uchwał z poprzedniego Zjazdu.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Regionu za miniony okres przedstawił jej przewodniczący, kol. Bogdan Cybulski. Sprawozdanie zakończył zgłoszeniem
wniosku o udzielenie absolutorium dla Rady Regionu.
Delegaci uznali sprawozdania za wyczerpujące i nie
zgłosili żadnych uwag. Postawiony przez Komisję Rewizyjną wniosek o udzielenie absolutorium dla Rady
Regionu został przyjęty jednogłośnie.
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Następnie w obecności gości Zjazdu odbyła się dyskusja. Poruszano następujące sprawy nurtujące nasze
środowisko:
 Prace parlamentu nad zmianami w ustawie o lasach
(wprowadzenie wpłat LP do budżetu i zmiana formy
zatrudnienia z powołania na umowę o pracę) oraz
propozycją zmian w Konstytucji.
 Potrzeba kolejnych zmian ustawowych, umożliwiających sprzedaż całej zbędnej substancji mieszkaniowej w LP.
 Wysokość zwrotu kosztów ponoszonych przy używaniu pojazdów prywatnych do celów służbowych,
w szczególności eksploatowanych w warunkach terenowych.
W dyskusji zabrali głos wszyscy przybyli na Zjazd
goście – Posłowie oraz Dyrektor.
Posłowie złożyli podziękowanie związkowi za zaproszenie na obrady, a leśnikom za ich pracę na rzecz
utrzymania polskich lasów w dobrej kondycji; ze zrozumieniem odnieśli się do problemów przedstawionych
w sprawozdaniu oraz dyskusji; poinformowali o pracach
nad dwoma, dokonanymi nowelizacjami ustawy o lasach oraz stanowiskach w sprawie zmian w Konstytucji
odnoszących się do zabezpieczenia lasów przed prywatyzacją.
Dyrektor RDLP przedstawił informacje o: sytuacji
ekonomicznej LP i regionalnej dyrekcji, stopniu wykonania zadań gospodarczych, obciążeniach finansowych
z tytułu kolejnych wpłat do budżetu, obciążeniu pracą,
poziomie zatrudnienia i wynagrodzeń. Po wystąpieniach
goście Zjazdu opuścili jego obrady.
Następnie członkowie Rady Krajowej – kol. M. Choroś i kol. A. Borkowski złożyli Informacje o pracy Rady
Krajowej i jej Prezydium w minionym roku.
W kontynuowanej dyskusji poruszano sprawy Zarządzenia nr 38 Dyrektora Generalnego w sprawie czynszów, sprzedaży mieszkań, rekompensat za opuszczanie
mieszkania służbowego, stawek za km przy rozliczaniu
używania pojazdów prywatnych do celów służbowych,
wprowadzania pakietów medycznych dla pracowników,
przyspieszenia tempa realizacji przyjmowanych uchwał.
Po zakończeniu dyskusji, komisja Uchwał i Wniosków przedłożyła Zjazdowi pod głosowanie projekty
Uchwał i wniosków.
Zjazd przyjął następujące Uchwały i Wnioski:
Uchwała nr 1
Zjazd Sprawozdawczy Regionu Olsztyńskiego zobowiązuje Delegatów na Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Związku do kontynuacji działań w celu realizacji
uchwał i wniosku ze zjazdu w roku 2014 kierowanych
do Zjazdu Krajowego:

1. Wyjaśnienia sprawy dotyczącej posiedzenia Rady
Krajowej z dnia 09-11.06.2013 r.
2. Zmian w Statucie Krajowym Związku.
3. Dokonania szczegółowej interpretacji przez strony
PUZP zapisów dotyczących wliczania wartości deputatu
opałowego do wysokości odprawy emerytalnej.
Uchwała nr 2
Zjazd Sprawozdawczy Regionu Olsztyńskiego zwraca się do Pana Ministra Ochrony Środowiska oraz Pana
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z żądaniem podjęcia pilnych działań w celu uregulowania
n/w zagadnień od lat zgłaszanych przez wszystkie organizacje związkowe i nie załatwionych przez podległe
Panom służby do dnia dzisiejszego:
1. Uregulowanie w sposób niezależny od innych resortów /np.: poprzez wprowadzenie do PUZP/ zapisu
rozwiązującego problem „Zwrotu poniesionych przez
pracowników terenowych, kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych.” /brak zmian wysokości stawki za km od roku 2007 – Uchwała Zjazdu
ZLP w RP nr 9 w 2007 r./.
2. Kompleksowego i skutecznego rozwiązania problemu możliwości sprzedaży wszystkich mieszkań
i lokali uznanych za zbędne w LP i wdrożenia systemu
ekwiwalentu dla pracowników uprawnionych do tzw.
„mieszkań bezpłatnych” a nie posiadających możliwości wykupu mieszkania lub rezygnujących z prawa
do mieszkania zamiennego, zapewnianego przez pracodawcę po przejściu na emeryturę lub rentę oraz dla
najbliższych członków rodziny zmarłych uprawnionych
pracowników. /brak rozwiązań mimo, że już w roku
2002 sygnalizowano temat – Uchwałą nr 7 Zjazdu ZLP
w RP w w/w sprawie/.
3. Wprowadzenia do sposobu wyliczania równoważnika pieniężnego, przysługującej uprawnionym pracownikom SL, za zamieszkiwanie we własnym mieszkaniu,
stawki za m2 obliczanej wg zasad przyjętych dla tzw.
mieszkań „bezpłatnych” w LP w roku 2015. (brak skutecznych rozwiązań mimo że już w roku 2011 sygnalizowano sprawę – Uchwałą nr 2 Zjazdu ZLP w RP)/.
Brak podjęcia skutecznych działań w kierunku uregulowania ww. spraw przez służby Ministerstwa i DGLP,
w bezpośrednim kontakcie z działającymi w LP organizacjami związkowymi do dnia 30.06.2015 r. spowoduje
rozpoczęcie przez naszą organizację Związku Leśników
Polskich Regionu Olsztyńskiego i inne organizacje,
które przyłączą się do naszych działań, procedur przewidzianych w przepisach prawnych dla rozwiązywania
sporów zbiorowych. Działania nasze poparte zostaną
szeroko zakrojoną akcją informacyjną w mediach wyjaśniającą opinii publicznej przyczyny działań związku i prowadzić będą do wszelkich zgodnych z prawem

działań związku z akcjami protestacyjnymi włącznie, aż
do momentu uzyskania porozumienia w sprawach wymienionych powyżej.
Uchwała nr 3
Zjazd Sprawozdawczy Regionu Olsztyńskiego zobowiązuje Delegatów na Krajowy Zjazd Sprawozdawczy
Związku do zgłoszenia propozycji uchwał Zjazdowych,
a przedstawicieli w Radzie Krajowej do podjęcia działań
na forum Rady w sprawach:
1. Wycofania zarządzenia nr 38 Dyrektora Generalnego LP w sprawie naliczenia czynszów i zastąpienia go
nowym, uzgodnionym ze związkami zawodowymi lub
wydania interpretacji ww. Zarządzenia, która pozwoli
traktować je wyłącznie jako propozycję do wykorzystania przy opracowywaniu własnych zarządzeń przez
kierowników jednostek.
W ten sposób ograniczyć można jeszcze znaczny
„papierowy” wzrost przychodów i faktyczny wzrost obciążeń finansowych osób którym podniesiono naliczany
czynsz za bezpłatne mieszkania służbowe.
2. Podpisania porozumienia między DGLP a Radą
Krajową ZLP w RP, w którym zawarty zostanie sposób powiadomienia, konsultowania i wydawania opinii
przez Radę Krajową z podaniem propozycji odpowiedniego limitu czasu na zebranie ich od organizacji regionalnych.
3. Wprowadzenia stałego udziału w pracy komisji
egzaminacyjnej działającej na szczeblu RDLP dla kandydatów do Służby Leśnej przedstawiciela Związku delegowanego przez właściwa Radę Regionu.
4. Wprowadzenia na wszystkich szczeblach organizacji LP regulaminów nagradzania, uzgodnionych ze Związkami Zawodowymi, w których koniecznym elementem
będzie określenie maksymalnej wielokrotności kwoty
przyjętej na jednego pełno zatrudnionego pracownika
użytej do naliczania nagród, dla osób na stanowiskach
kierowniczych (niby wyłączanych z puli uruchamianych
nagród). W celu umożliwienia weryfikacji stosowania
przyjętych regulaminów przez organizacje związkowe
należy upoważnionym przedstawicielom Związków udostępnić odpowiednie informacje źródłowe.
5. Konieczności bezwzględnego przestrzegania na
wszystkich szczeblach organizacyjnych LP, przewidzianych prawem procedur obsadzania stanowisk kierowniczych na zasadzie konkursowej. Jednocześnie uważamy, że należy doprowadzić do udziału w ww. komisjach
konkursowych, delegowanych przez Związek przedstawicieli.
6. Udzielenia pełnego poparcia przez Zjazd Krajowy
Uchwały nr 2 Zjazdu Delegatów Regionu Olsztyńskiego skierowanej do Ministra Ochrony Środowiska oraz
DGLP.
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Wniosek 1
Zjazd Sprawozdawczy Regionu Olsztyńskiego zobowiązuje Radę Regionu do wystąpienia do Dyrektora
RDLP w Olsztynie w celu umożliwienia pozyskania, odbierania oraz sprzedaży w podległych jednostkach sortymentów S2aC oraz S4 w długościach do 2,50 m.
Wniosek 2
Zjazd Sprawozdawczy Regionu Olsztyńskiego zwraca się do Rady Regionu Związku Leśników Polskich Regionu Olsztyńskiego o zorganizowanie turnieju w piłkę
siatkową na terenie RDLP Olsztyn dla wszystkich chętnych jednostek.
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W dniu Zjazdu delegaci mogli zapoznać się z nowymi wzorami sortów bhp, wprowadzonymi Protokołem
dodatkowym nr 24 do PUZP. Wystawę przygotował
ZPUH w Olsztynie.
Podsumowania obrad Zjazdu dokonał przewodniczący Regionu. Po wyprowadzeniu Sztandaru Zjazd został
zamknięty.
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich
Regionu Olsztyńskiego
Andrzej Borkowski

Z żałobnej karty

Koledze
Marcinowi KOWALSKIEMU
Członkowi Rady Krajowej
Związku Leśników Polskich w RP
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci
Matki
składają Koleżanki i Koledzy
z Rady Krajowej ZLPwRP

Koledze
Marcinowi KOWALSKIEMU
Członkowi Rady Okręgu
Związku Leśników Polskich przy RDLP Szczecinek
Przewodniczącemu Zakładowej Organizacji Związku
Leśników Polskich w Nadleśnictwie Czaplinek
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci
Matki
składają Koleżanki i Koledzy
z Rady Okręgu Związku Leśników Polskich
przy RDLP Szczecinek

Koledze
Januszowi Kwaśnikowi
Przewodniczącemu Rady Zakładowej
Związku Leśników w Rzeczypospolitej Polskiej
przy Nadleśnictwie Tuszyma
Szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci
OJCA
składają
Koleżanki i Koledzy
Związku Zawodowego Leśników Polskich
Okręgu Krośnieńskiego
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