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NASZE SPRAWY

MAMY NOWEGO MINISTRA 
I DYREKTORA GENERALNEGO LP
Wielu z nas nie lubi polityki i związanego z nią 

zamętu, szczególnie widocznego w mediach. Ucieka-
my przed nią jak najdalej, często chroniąc się w le-
sie i objęciach przyrody. Jednak i cała przyroda, i las 
w jakiś sposób mają związki z polityką. Bo na przy-
rodę i las wywierają wpływ ludzie, a zatem także po-
litycy tworzący prawo. Prowadząc działalność związ-
kową szczególnie doceniamy wpływ obowiązujących 

norm prawnych na jakość życia społeczności naszego 
kraju. Nasza ojczyzna po wyborach najpierw prezy-
denckich, a także parlamentarnych przeżywa czas 
ważnych zmian. Na ile istotnych i czy pozytywnych 
– czas pokaże. 

Dla przyrody i środowiska naturalnego ważną, pew-
nie najważniejszą osobą, jest minister środowiska. Od 
listopada 2013 roku pełnił tę funkcję Maciej Grabowski. 
Od 16 listopada 2015 roku ministrem środowiska jest 
profesor Jan Szyszko, którego na to stanowisko po-
wołał Prezydent RP Andrzej Duda.

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji
dotyczących minionego okresu i planów

na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach życzę

wiele zadowolenia i sukcesów  
z podjętych wyzwań.

Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia
i radości w nadchodzącym 2016 roku.

Przewodniczący  
Związku Leśników Polskich w RP

Bronisław Sasin
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dr inż. Konrad Tomaszewski – fot.P. Grądzki – www.lasy.gov.plProf. Jan Szyszko podczas obchodów 95-lecia ZLPwRP – fot.  
J. Szałata 

Jan Szyszko, który od 10 lat nieprzerwanie jest po-
słem, obejmuje stanowisko ministra środowiska po raz 
trzeci. Pełnił tę funkcję w latach 1997-1999 oraz 2005-
2007. To bardzo znana postać w kręgach przyrodników 
i leśników:

W 1966 roku ukończył Wydział Leśny SGGW w War-
szawie i z tą uczelnią związał swoją karierę naukową. Od 
2001 roku jest profesorem zwyczajnym nauk leśnych. 

Nowo powołany minister środowiska 17 listopada po-
wołał na stanowisko dyrektora generalnego Lasów Pań-
stwowych Konrada Tomaszewskiego.

To z kolei ważna postać dla wszystkich polskich leśni-
ków. Nowo powołany dyrektor generalny także związany 
jest z SGGW i posiada tytuł doktora inżyniera nauk le-
śnych. Zastąpił on Adama Wasiaka, który pełnił tę funk-
cję od 7 lutego 2012 r. Dyrektor Konrad Tomaszewski 
pełnił dotąd wiele funkcji związanych z lasami: pracował 
w Instytucie Badawczym Leśnictwa, był doradcą ministra 
w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Natural-
nych i Leśnictwa,  pracował na różnych stanowiskach 
w Dyrekcji Generalnej LP, był zastępcą, a w latach 1998-
2001 był już dyrektorem generalnym Lasów Państwo-
wych. 

Był pomysłodawcą i autorem pierwszej obywatelskiej 
ustawy uchwalonej przez Sejm: o strategicznych zasobach 
naturalnych kraju, a także jednym z głównych autorów 
obowiązującej do dziś ustawy o lasach z 28 września 
1991 roku. To ta ustawa jest podstawowym dokumentem 
dla wszystkich właścicieli i zarządców lasów.

Sama ustawa jednak nie jest gwarancją dobrej gospo-
darki w lasach, bo prowadzą ją ludzie. A jak i z jakim 
pożytkiem dla przyrody, to w głównej mierze decyduje 
o tym minister środowiska i dyrektor generalny Lasów 
Państwowych. Zapewne wszystkim nam bardzo zależy, 
aby obaj panowie podejmowali decyzje jak najlepsze 
i najkorzystniejsze dla przyrody ale też dla całego śro-

dowiska leśników, przedsiębiorców leśnych, drzewiarzy 
i przyrodników.

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP

GRATULACJE DLA MINISTRA
Warszawa,17 listopada 2015 r.

Szanowny Pan 
prof. Jan Szyszko
Minister Środowiska 

Szanowny Panie Ministrze,
W imieniu Rady Krajowej Związku Leśników Pol-

skich w RP składam Panu serdeczne gratulacje z okazji 
powołania Pana na stanowisko Ministra Środowiska. 

Wyrażam szczere przekonanie, że wraz z powołaniem 
Pana na to zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko, Przy-
roda Polska, a szczególnie Lasy Państwowe, zyskały god-
nego gospodarza naszego wspólnego majątku, zbudowa-
nego z tak wielkim trudem przez wiele pokoleń leśników.

Wyrażam również nadzieję, że dbałość o dobro La-
sów Państwowych i interes ich załóg, przysporzy Panu 
szacunek i uznanie społeczne. Jestem przekonany, że 
spełni Pan oczekiwania pracowników Lasów Państwo-
wych i Parków Narodowych. 

Życzę Panu Ministrowi realizacji podjętych wyzwań 
i satysfakcji z dobrze wypełnianego obowiązku oraz po-
myślności w życiu osobistym.

Ze swej strony deklaruję chęć współpracy Rady Kra-
jowej Związku Leśników Polskich w RP i zgłaszam go-
towość spotkania z Panem Ministrem celem omówienia 
najważniejszych problemów nurtujących pracowników 
Lasów Państwowych, Parków Narodowych i leśnego 
szkolnictwa zawodowego.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący
Bronisław Sasin
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PODZIĘKOWANIE OD MINISTRA

Warszawa, dnia 27.11.2015 r.
 
MINISTER ŚRODOWISKA
Jan Szyszko

Pan
Bronisław Sasin
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Przewodniczący
Bardzo dziękuję za życzliwe słowa przekazane mi 

z okazji powołania mojej osoby na stanowisko Ministra 
Środowiska.

Przesłane słowa uznania są dla mnie bardzo ważne. 
Zdając sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności, jaka 
na mnie spoczywa, zapewniam, że dołożę wszelkich 
starań, aby moja praca była efektywna i zaowocowała 
dobrymi rozwiązaniami w zakresie szeroko pojmowanej 
ochrony środowiska.

Dziękując raz jeszcze za pamięć i okazaną życzli-
wość, proszę o przyjęcie życzeń wszelkiej pomyślności 
i serdecznych pozdrowień. Jednocześnie chciałbym po-
informować, że w sprawie proponowanego przez Pana 
spotkania proszę o kontakt z Gabinetem Politycznym 
Ministra (tel.: 22/36 92 205), w celu uzgodnienia dogod-
nego dla obu stron terminu.

Z poważaniem i Darz Bór
Jan Szyszko

GRATULACJE DLA DYREKTORA 
GENERALNEGO LP

Warszawa, 18 listopada 2015 r.

Szanowny Pan
Konrad Tomaszewski
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

Szanowny Panie Dyrektorze,
W imieniu Rady Krajowej Związku Leśników Pol-

skich w RP składam Panu serdeczne gratulacje z okazji 
powołania Pana na stanowisko Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych. 

Wyrażam nadzieję, że dbałość o dobro Lasów Pań-
stwowych i interes ich załóg, przysporzy Panu szacunek 
i uznanie społeczne. Jestem przekonany, że spełni Pan 
oczekiwania pracowników Lasów Państwowych. 

Życzę Panu Dyrektorowi realizacji podjętych wy-
zwań i satysfakcji z dobrze wypełnianego obowiązku 
oraz pomyślności w życiu osobistym.

Ze swej strony deklaruję chęć współpracy Rady Kra-
jowej Związku Leśników Polskich w RP i zgłaszam go-
towość spotkania z Panem Dyrektorem celem omówie-
nia najważniejszych problemów nurtujących pracowni-
ków Lasów Państwowych.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący
Bronisław Sasin

POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ

Posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP

W dniach 10-11 grudnia 2015 r. w Sękocinie obradowała 
Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Rada obradowała głównie nad sprawami 
organizacyjnymi Związku i budżetem na 2016 r. 

Od lewej: Janusz Ruda – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Zbi-
gniew Czeryba – wiceprzewodniczący, Jerzy Przybylski – honorowy 
przewodniczący, Bronisław Sasin – przewodniczący, Grzegorz Cekus 
– wiceprzewodniczący.

Omówione zostały sprawy organizacyjno-finansowe 
Związku. Podjęte zostały uchwały w sprawie zatwier-
dzenia planu budżetu na 2016 r. oraz ustalenia terminu 
i miejsca Zjazdu Sprawozdawczego w 2016 roku oraz 
planu pracy na przyszły rok.

Zjazd Sprawozdawczy odbędzie się w dn. 18–19 mar-
ca 2016 r. w Sękocinie. 

Przewodniczący poinformował o stanowisku ZLP 
w RP w sprawie polityki mieszkaniowej, jakie zostało 
skierowane ponownie w listopadzie br. do Ministra Śro-
dowiska oraz o propozycji Ministra Środowiska spotka-
nia się w celu omówienia poruszonych w piśmie proble-
mów.
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Termin spotkania zostanie ustalony prawdopodobnie 
na drugą połowę stycznia 2016 r.

O godz. 13.00 przybył na obrady Dyrektor Generalny 
LP Konrad Tomaszewski z Zastępcą Dyrektora General-
nego ds. Gospodarki Leśnej Andrzejem Borowskim oraz 
Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzki-
mi Agnieszką Grzegorczyk.

Dyrektor Generalny LP – Konrad Tomaszewski (w środku)

Dyrektor Generalny LP poinformował zebranych 
o aktualnych problemach związanych z nowelizowaną 
ustawą o ochronie przyrody oraz zamówieniach pu-
blicznych. Dyrektor Generalny LP przekazał również 
informacje z zakresu prognozy sytuacji finansowej La-
sów Państwowych oraz omówił politykę zatrudnieniową 
i zamierzenia płacowe w 2016 r. Zapowiedział wzrost 
zatrudnienia i rozpoczęcie prac nad opracowaniem no-

wego układu zbiorowego pracy. Ustosunkował się rów-
nież do przyszłej polityki mieszkaniowej.

Podczas spotkania z Dyrektorem Generalnym LP 
dotarł Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej Departa-
mentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Janusz Łogożny, 
który przekazał przewodniczącemu ZLP w RP list od 
Ministra Środowiska.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej Janusz Łogożny odczytuje list

Po wystąpieniu Dyrektora Generalnego LP odbyła się 
dyskusja. Członkowie Rady Krajowej zadawali pytania, 
na które odpowiadali przedstawiciele Ministerstwa Śro-
dowiska i Dyrekcji Generalnej LP. Zdjęcia z sali obrad 
poniżej. 
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W porze obiadowej odbyło się spotkanie opłatko-
we, w którym uczestniczył również Podsekretarz Sta-
nu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Konieczny. 
Ksiądz kanonik Wiktor Ojrzyński, kapelan leśników 
RDLP Warszawa, po krótkiej modlitwie, pobłogosławił 
opłatek i zgromadzonych na spotkaniu opłatkowym, po 
czym wszyscy przełamali się opłatkiem i złożyli sobie 
świąteczno-noworoczne życzenia. 

 

Po spotkaniu opłatkowym odbyła się dalsza część po-
siedzenia Rady Krajowej. O przygotowaniach do Rajdu 
w 2016 r. poinformował Henryk Chabowski, przewodni-
czący Regionu Białostockiego ZLP w RP. Rajd odbędzie 
się na terenie RDLP Białystok w drugiej połowie wrze-
śnia 2016 r. O przygotowaniach do organizacji Turnieju 
Szachowego w 2016 r. poinformował przewodniczący 
Okręgu Lubelskiego ZLP w RP Urban Kolman – zawo-
dy odbędą się w  Janowie Lubelskim w dn. 26-28 lutego 
2016 r.

Odbyła się również dyskusja związana z wystąpie-
niem w październiku 2015 r. Regionu Olsztyńskiego 
ZLP w RP do Ministra Środowiska z protestem i zagro-
żeniem sporem zbiorowym. Wystąpienie, bez uzgodnie-
nia z Radą Krajową, zostało ocenione negatywnie. 

Nie omawiano działań wspierających Parki Narodowe 
w związku z nieobecnością na posiedzeniu przedstawi-
cieli Związku Leśników Polskich Parków Narodowych.

Bronisław Sasin
Foto: Janina Sobczak
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WYSTĄPIENIA ZLP

Do Premiera RP w sprawie stawki za 1 km 
przebiegu pojazdu

Warszawa, 23.11.2015 r. 

Szanowna Pani
Beata Szydło
Premier Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowna Pani Premier,
Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o pomoc 

w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego ustale-
nia nowej stawki za przejechany 1 km pojazdem prywat-
nym używanym do celów służbowych.

Zwracaliśmy się kilkakrotnie w tej sprawie do byłego 
rządu, ostatnio w styczniu br., ale bezskutecznie.

W styczniu 2012 roku otrzymaliśmy pismo z Mini-
sterstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej ( znak TD-1k-020-5/12), że trwają prace nad usta-
leniem wysokości stawki za 1 km przebiegu pojazdu, 
do wysokości umożliwiającej zwrot pracownikom rze-
czywistych kosztów ponoszonych w związku ze służbo-
wym użytkowaniem pojazdów prywatnych.

Według propozycji, stawki za 1 km przebiegu pojaz-
du 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. 

Ostatnia nowelizacja rozporządzenia Ministra Infra-
struktury 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 m. in.  
pracowników Lasów Państwowych i Parków Narodo-
wych. Istotnym jest również fakt, że leśnicy terenowi 
jeżdżą głównie po drogach terenowych w bardzo trud-
nych warunkach, co ma wpływ na szybsze zużycie po-
jazdów, a także większe zużycie paliwa.

Dlatego jednocześnie wnioskujemy o wprowadze-
nie mnożników za jazdę w terenie w wysokości 1,2-
1,5 stawki podstawowej za 1 km, w zależności od wa-
runków terenowych.

Podobny projekt zastosowania mnożników, dla po-
jazdów używanych w służbie leśnej oraz w parkach 

narodowych poza drogami twardymi był proponowa-
ny 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.

Z poważaniem
Przewodniczący
Bronisław Sasin

Do wiadomości:
1. Minister Finansów 
2. Minister Infrastruktury i Budownictwa
3.  Minister Środowiska
4.  Kluby poselskie PiS, PO, Nowoczesna, PSL
5.  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 

Do Ministra Środowiska w sprawie polityki 
mieszkaniowej

 Warszawa, 01.12.2015 r. 

Pan
prof. Jan Szyszko 
Minister Środowiska 

Szanowny panie Ministrze,
Przedstawiciele związków zawodowych działających 

w Lasach Państwowych prowadzili długotrwałe rozmowy 
z poprzednim kierownictwem Ministerstwa Środowiska 
i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, dotyczące 
polityki mieszkaniowej. Niestety nie przyniosły one spo-
dziewanych efektów i nie zostały zakończone rezultatem 
satysfakcjonującym leśników i członków ich rodzin. 

Zwracamy się do Pana Ministra, z prośbą o konty-
nuację rozmów, zmierzających do uregulowania spraw 
mieszkaniowych i doprowadzenia do uczciwego trak-
towania wszystkich pracowników oraz członków ich 
rodzin, korzystających z mieszkań znajdujących się w  
zasobach Lasów Państwowych.

W tym celu proponujemy działania zmierzające do 
zmian w ustawie o lasach, a mianowicie: 
1. wprowadzenie zmian w Art. 46 ustawy o lasach, 

zmieniających mieszkania dotąd bezpłatne, na 
służbowe mieszkania, udostępniane na zasadach 
umowy najmu,

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

3. wprowadzenie dodatkowego zapisu, aby pracow-
nikom opuszczającym mieszkanie służbowe przy-
sługiwała odprawa, jeżeli nie będą korzystali z za-
sobów mieszkaniowych lasów państwowych,
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4. wprowadzenie zapisu zabraniającego ponownego 
zakupu mieszkania na warunkach preferencyj-
nych, przez tego samego pracownika. 

Pracownicy Lasów Państwowych mieszkający 
w mieszkaniach, które obecnie nie są przeznaczone 
do sprzedaży, szczególnie tacy, którzy mają użyczone 
mieszkania na czas pełnienia służby w LP, mają poczu-
cie wielkiego dyskomfortu. Związane jest to z brakiem 
zabezpieczenia ich potrzeb mieszkaniowych w momen-
cie zakończenia pracy w LP. Współmałżonkowie i dzie-
ci pracowników zajmujących mieszkania na podstawie 
umowy użyczenia (leśniczowie, nadleśniczowie) nie 
mają prawnie zabezpieczonego prawa do mieszkania po 
śmierci leśnika. Z kolei pracownicy na stanowiskach za-
stępcy nadleśniczego, inżyniera nadzoru i podleśniczego, 
którzy wykupili mieszkania z zasobów Lasów Państwo-
wych mają zabezpieczoną przyszłość. Niektórzy z nich 
stanowią kadrę rezerwową i niebawem awansują lub już 
awansowali. Posiadając własne mieszkania nie są zain-
teresowani zamieszkiwaniem leśniczówek czy mieszkań 
przeznaczonych dla nadleśniczych. Mają zatem w pełni 
uregulowaną sytuację mieszkaniową, w przeciwieństwie 
do pracowników zajmujących mieszkania funkcyjne.

Zdarza się również, iż podleśniczowie awansowani na 
stanowisko leśniczego są zmuszani do obejmowania le-
śniczówek, pomimo wykupienia wcześniej mieszkania 
z zasobów LP. Proponujemy od dawna, aby potrzeby 
funkcjonowania leśnictw rozwiązać za pomocą oddziel-
nych kancelarii, niekoniecznie związanych z potrzebą 
zamieszkiwania w leśniczówce. Takie rozwiązania sto-
suje już obecnie wiele jednostek LP. Przełamanie ste-
reotypów jest nieraz trudne, ale podjęcie radykalnych 
i zdecydowanych działań mających na celu wyzbycie się 
uciążliwego, znacznie obciążającego Lasy Państwowe 
majątku odbędzie się na pewno z korzyścią dla Lasów 
jako firmy, jak i dla pracowników. 

Rozpoczęty proces sprzedaży należy, naszym zda-
niem, dokończyć. Powinien to być proces stale postę-
pujący.

Wzorem innych branż zawodowych (Policja, Woj-
sko Polskie, PKP) Lasy Państwowe powinny syste-
matycznie rezygnować z mieszkań zakładowych.

Proces prywatyzacji mieszkań jest porównywalny 
do procesu prywatyzacji pił, samochodów służbowych 
i usług leśnych, a jest to dobitny przykład, że coś, co 
wydawało się niemożliwe albo bardzo trudne do prze-
prowadzenia, po bardzo krótkim czasie dało bardzo po-
zytywne efekty i to oceniane wg różnych kryteriów.

Stworzenie systemu umożliwiającego sprzedaż 
wszystkich lokali pracownikom wszelkich szczebli la-
sów nie stwarza w naszej ocenie żadnego zagrożenia dla 
sprawnego zarządzania lasami, a wręcz przyczyni się do 

jeszcze bardziej sprawnego funkcjonowania naszej fir-
my i jej pracowników, a  szczególnie zatrudnionych na 
stanowiskach terenowych.

Z poważaniem
Przewodniczący
Bronisław Sasin

Do wiadomości:
1.  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, 
2.  Związki zawodowe działające w LP: 
 –  Zbigniew Kuszlewicz – Przewodniczący Rady Kra-

jowego Sekretariatu Ochrony Środowiska Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”,

 –  Grażyna Zagrobelna – Przewodnicząca Krajowej 
Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidar-
ność”, 

 –  Piotr Nalewajek – Przewodniczący Krajowej Sek-
cji Pracowników Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
Związku Zawodowego „Budowlani”, 

 –  Tomasz Podsiedlik – Przewodniczący Międzyza-
kładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidar-
ność 80”.

Do Dyrektora Generalnego LP w sprawie 
mieszkań, płac, stawki za 1 km i innych

Warszawa, 23.11.2015 r. 

Pan
Konrad Tomaszewski 
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych 

Przedkładamy wnioski, które nie zostały rozstrzy-
gnięte w poprzednim okresie i oczekiwały na dalsze 
uzgodnienia, a mianowicie:

A. Mieszkania

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

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

3. dodatkowego zapisu, aby pracownikom opuszcza-
jącym mieszkanie służbowe przysługiwała odprawa 
w określonej wysokości jeżeli nie będą korzystali 
z zasobów mieszkaniowych lasów państwowych. 
Wysokość odprawy może być zależna od stażu pracy 
i lokalizacji budynku służbowego,
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4. wprowadzenie zapisu zabraniającego ponownego 
zakupu mieszkania na warunkach preferencyjnych, 
przez tego samego pracownika. 

B.  Ekwiwalent za używanie własnych środków 
transportowych

Wprowadzenie dodatku transportowego za jazdy te-
renowe – propozycja 30% zwiększenia w stosunku do 
maksymalnej stawki zwykłej, lub wprowadzić ryczałty 
transportowe, w oparciu o – Art. 46 a ustawy o lasach.

C. Sprawy płacowe 

1. ustalenie wysokości nagrody jubileuszowej za 45 
i więcej lat pracy, propozycja – 450% podstawy wy-
miaru, która powinna być zwiększona do 400% staw-
ki wyjściowej,

2. wprowadzenie ramowego regulaminu przyznawania 
nagród, który byłby podstawą do przyznawania i wy-
płacania nagród dla pracowników jednostek organiza-
cyjnych Lasów Państwowych oraz kierowników tych 
jednostek,

3.  przywrócenie indeksacji rocznej płac pracowników LP,
4.  znowelizowanie tabel płac SL i pracowników poza SL,
5.  zwiększenie dodatkowego wynagrodzenia za czas 

pełnienia dyżuru w domu do 3% (§ 10 pkt 6 PUZP),
6.  uruchomienie pracowniczego programu emerytalne-

go – tzw. III filar,
7.  wprowadzenie zapisu w § 33 pkt1 o zaliczeniu do 

stażu pracy w PGLP LP okresów zatrudnienia w:
 –  firmach sporządzających plany urządzenia lasu dla 

PGL LP,
 – w parkach narodowych, 
 – w ramach tzw. „Zielonych miejsc pracy” , 
 –  skierowania do pracy w PGL LP przez PUP na staż 

pracy, prace interwencyjne, przyuczenie do zawo-
du itp. 

D. Inne – różne 

1.  wprowadzenie do PUZP § 14 o treści: pracownikom 
pracującym na rejestratorach, GPS itp. przysługuje re-
fundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, ze 
wskazań lekarskich raz na dwa lata, w wysokości do 
30% stawki wyjściowej, na podstawie okazanej faktury, 

2.  wprowadzenie § 15 pkt 5 o treści: deputat opałowy, 
na wniosek pracownika, może być wydany jednorazo-
wo, w ciągu roku, pod warunkiem złożenia pisemnej 
deklaracji o zwrocie wartości nadebranego deputatu 
w razie rozwiązania stosunku pracy. 

3. opracowanie jednolitego tekstu PUZP wraz z komen-
tarzami, 

4. wprowadzenie zapisu w PUZP w § 17 b: Pracownikom 
zatrudnionym na stanowisku leśniczego lub osobie 
odpowiedzialnej za utrzymanie kancelarii leśnictwa 
przysługuje zwrot kosztów w wysokości 30% stawki 
wyjściowej,

5. uznanie kosztów udziału w ramach delegacji w wy-
darzeniach (zawodach sportowych, kulturalnych itp.), 
objętych patronatem dyrektora generalnego i regional-
nego LP, w których pracownik reprezentuje jednostkę 
Lasów Państwowych,

6. przedłużenie terminu odprawy przysługującej na zasa-
dach określonych w § 3 protokołu dodatkowego nr 15 
do PUZP do 31.12.2020 r.,

7. przywrócenie umundurowania dla wszystkich pra-
cowników technicznych LP, propozycja 40 pkt / rok 
dla pozostających poza SL,

8. wprowadzenie pożyczek bezzwrotnych na zagospoda-
rowanie dla nowoprzyjętych pracowników (do 5 lat po 
zakończeniu edukacji) – dla wszystkich pracowników, 
propozycja: 10-krotność stawki wyjściowej,

9. ograniczenie ilości egzaminów potrzebnych do pod-
jęcia pracy w PGL LP do egzaminu po stażu tożsa-
mego z egzaminem do SL.

Zgłaszamy również problem w zakresie udziału 
przedstawicieli związków w podziale nagród, kwartal-
nych, które są przyznawane przez dyrektorów RDLP 
i kierowników jednostek, praktycznie bez udziału 
związków zawodowych.

Informacje, że nagrody przyznano zgodnie z regula-
minami, wcześniej uzgodnionymi, bez wglądu w fak-
tyczne przyznane wysokości, są niewiarygodne i często 
niezgodne z intencjami zapisanymi w regulaminach. 

Problem rozdziału nagród nabrzmiewa w coraz więk-
szym stopniu, a niezadowolenie przedstawicieli zakła-
dowych organizacji związkowych, pomijanych przy po-
dziale, osiąga punkt kulminacyjny i może być przyczyną 
konfliktów. 

Sugerujemy rozwiązanie podobne jak np. w samo-
rządach, gdzie wysokość poszczególnych nagród jest 
udostępniana przedstawicielom radnych, ale pod warun-
kiem zachowania zasad o ochronie danych osobowych. 

Uzasadnienie do wniosków dot. mieszkań

Pracownicy Lasów Państwowych mieszkający 
w mieszkaniach, które obecnie nie są przeznaczone do 
sprzedaży są bardzo zaniepokojeni taką sytuacją i mają 
poczucie wielkiego dyskomfortu, związanego z brakiem 
zabezpieczenia ich potrzeb mieszkaniowych w momen-
cie zakończenia służby w LP. Proponujemy, aby wszyst-
kie osady zakwalifikować jako zbędne dla gospodarki 
leśnej i umożliwić ich stopniową sprzedaż dotychczaso-
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wym użytkownikom. Powinien to być postępujący pro-
ces. Dziś nie ma potrzeby, naszym zdaniem, wiązania 
pracownika mieszkaniem, nie ma potrzeby utrzymywa-
nia kancelarii leśniczych, można zupełnie inaczej zorga-
nizować sprawy mieszkaniowe pracowników. 

Podjęcie radykalnych i zdecydowanych działań ma-
jących na celu wyzbycie się uciążliwego, znacznie ob-
ciążającego Lasy Państwowe majątku odbędzie się na 
pewno z korzyścią dla Lasów jako firmy, jak i dla pra-
cowników. 

Rozpoczęty proces sprzedaży należy dokończyć, po-
nieważ oczywistym wydaje się fakt, że w dzisiejszej rze-
czywistości mieszkania zakładowe są jednakowo zbęd-
ne i kosztowne w utrzymaniu dla gospodarki leśnej. 

Kiedyś, w innych realiach, bezpłatne mieszkanie było 
motywacją do wyboru zawodu i rekompensowało wiele 
niedogodności, z którymi borykali się leśnicy w trakcie 
swojej służby. Dziś w warunkach gospodarki rynkowej, 
kiedy żyjemy w systemie demokratycznym, w którym 
powinniśmy stosować jednakowe zasady i normy prawne 
i wobec dyrektora RDLP, i wobec podleśniczego, powin-
niśmy ten proces zakończyć w sposób systemowy i za-
proponować nowe rozwiązania dla kolejnych pokoleń 
leśników. Jest to także ważne w kontekście jednakowego 
traktowania obywateli RP, zgodnie z naszą Konstytucją. 

Należy, naszym zdaniem, podjąć może trudną, ale 
rozsądną decyzję i zrezygnować z przywileju mieszkań 
bezpłatnych z zachowaniem vacatio legis (w tym cza-
sie zaprzestać remontów i inwestycji mieszkaniowych) 
i określić możliwości sprzedaży mieszkań zakładowych 
dotychczasowym najemcom w założonym terminie gra-
nicznym. Wiele firm już dawno zrezygnowało z mieszkań 
zakładowych i odbyło się to bez potępienia ze strony opi-
nii publicznej i bez wielkich napięć ze strony pracowni-
ków. Tylko takie, radykalne postawienie sprawy rozwiąże 
ten problem. 

Problemy mieszkaniowe były omawiane w 2014 
i 2015 z poprzednim kierownictwem resortu ochrony 
środowiska z udziałem przedstawicieli generalnej dy-
rekcji LP, jednak nie zostały zakończone.

Przedstawiając powyższe zwracamy się do Pana Dy-
rektora o podjęcie rozmów i ustalenie najpilniejszej listy 
tematów do negocjacji oraz spisania ewentualnego po-
rozumienia na temat dalszego trybu prac nad wnioska-
mi wypracowanymi przez Związek Leśników Polskich 
w RP. 

Przewodniczący
Bronisław Sasin

POŻEGNANIE PRACOWNIKA  
bIURA ODChODZĄCEGO  

NA EMERYTURĘ

10 grudnia br. podczas obrad Rady Krajowej Związku 
Leśników Polskich w RP w Sękocinie odbyło się poże-
gnanie odchodzącej na emeryturę Koleżanki Marii An-
drzejczyk.

Marysia Andrzejczyk była zatrudniona w biurze ZLP 
w RP od dnia 01 października 1992 r., na stanowisku 
Kierownika Biura Związku. Warto podkreślić, że Maria 
Andrzejczyk, serdeczna i szczera koleżanka, w wyko-
nywaniu powierzonych zadań wykazywała się zawsze 
rzetelnością i zaangażowaniem. 

Przewodniczący Bronisław Sasin i były przewodni-
czący Jerzy Przybylski podziękowali odchodzącej na 
emeryturę za wkład pracy wniesiony na rzecz naszego 
Związku, kompetencje i profesjonalizm w wykonywa-
niu powierzonych obowiązków oraz przekazali życzenia 
zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Wręczono 
kwiaty i upominek. 

 
Wzruszona serdecznym pożegnaniem Koleżanka Ma-

ria Andrzejczyk powiedziała: „Dotarłam do etapu życia 
nazywanym emeryturą. Odchodząc, dziękuje bardzo za 
współpracę, tworzenie miłej atmosfery, za to, że byliście 
ze mną wiele, wiele lat. Wszystkim za wszystko dzię-
kuję. Jestem szczęśliwym człowiekiem, bo miałam taką 
pracę, która sprawiała mi wielką przyjemność i dawała 
satysfakcję”.
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Z całego serca dziękujemy Ci Marysiu za wszystko, 
co przez te lata pracy uczyniłaś dla nas, naszych człon-
ków, naszego Związku i naszego środowiska. Pamiętaj, 
że emerytura to nie koniec – to początek nowego roz-
działu życia, w którym wreszcie znajdziesz czas dla sie-
bie, na realizację swoich marzeń. Życzymy Ci wszyst-
kiego dobrego.

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP

RADY OKRĘGOWE
WROCłAW

Posiedzenie Rady Okręgowej ZLP w RP 
Regionu Wrocławskiego

W dniach 20–21 listopada br. w Internacie Technikum 
Leśnego w Miliczu odbyło się posiedzenie Rady Regionu 
Wrocławskiego Związku Leśników Polskich w RP.

W otwarciu posiedzenia uczestniczyli: przewodniczą-
cy Związku Leśników Polskich w RP Bronisław Sasin, 
dyrektor Technikum Leśnego w Miliczu Daniel Targosz 
oraz z-ca nadleśniczego Nadleśnictwa Milicz Bernadeta 

Mikołajczak. W posiedzeniu oprócz członków Rady Re-
gionalnej uczestniczyli skarbnicy wszystkich organiza-
cji Regionu Wrocławskiego.

Dyrektor Technikum Leśnego w Miliczu Daniel Targosz powitał 
uczestników posiedzenia

W trakcie spotkania podjęto uchwały dotyczące aktu-
alizacji listy osób chronionych uwzględniające nowych 
członków Związku.

Pan Arkadiusz Wojciechowicz – Koordynator regio-
nalny ds. Strategii LP przedstawił prezentację dotyczącą 
strategii LP na poziomie nadleśnictw. Spotkanie z przed-
stawicielami firmy Medicover – Kierownikiem Centrum 
Medicover we Wrocławiu Sabiną Wióra oraz Marcinem 
Dubiniakiem miało na celu zaznajomienie uczestników 
posiedzenia z aktualną ofertą usług zawartych w pakie-
tach medycznych. Niestety zachodzi obawa niedoin-
formowania wielu pracowników nadleśnictw odnośnie 
zakresu oferowanych usług medycznych. Uzgodniono 
konieczność spotkania osób odpowiedzialnych za BHP 
i kadry w  jednostkach RDLP we Wrocławiu z przedsta-
wicielami firmy Medicover.

Bardzo istotnym tematem spotkania było omówienie 
przez Zbigniewa Nahajowskiego – Skarbnika Regionu 
Wrocławskiego zasad funkcjonowania wspólnego ra-
chunku bankowego, służącego wszystkim dolnośląskim 
organizacjom. 

Członkowie Rady Regionalnej oraz skarbnicy poszczególnych jed-
nostek ZLP w RP we Wrocławiu
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W bieżącym roku podjęliśmy uchwałę o przyłącze-
niu się do wspólnego rachunku bankowego w ramach 
całego regionu dolnośląskiego. Osoby prowadzące 
w jednostkach księgi Ewidencji Przychodów i Wydat-
ków Związku znają wysokość kosztów utrzymania wła-
snego rachunku bankowego. W naszym regionie wyso-
kość opłat na rachunkach poszczególnych organizacji 
(prowizje, utrzymanie rachunku, opłaty za przelewy) 
tylko za rok 2014 wynosiła od 123 zł do 746 zł. Średnio 
około 267 zł x 21 organizacji + koszty rachunku Re-
gionu Związku daje kwotę około 6000 zł rocznie. Dla 
organizacji liczącej niewielką liczbę członków koszty 
własnego rachunku znacząco ograniczały możliwości 
prowadzenia działalności statutowej. Po zlikwidowa-
niu rachunku i przelaniu środków na rachunek Regionu 
ZLP w RP we Wrocławiu środki własne organizacji nie 
są obciążane kosztami utrzymania rachunku. Koszty 
ponosi Region Związku, pozyskując środki z odsetek 
lokat zakładanych na koncie lokacyjnym. Jesteśmy na 
etapie transformacji i przenoszenia środków z likwido-
wanych rachunków w jednostkach. Na dzień dzisiejszy 
wysokość opłat związana z prowadzeniem wspólnego 
rachunku jest niższa od odsetek uzyskanych na kon-
cie lokacyjnym. Po zakończeniu procesu likwidacji 
rachunków w jednostkach znacząco ułatwi się proce-
dura sporządzania sprawozdań podatkowych. Wspólny 
rachunek nie utrudnia działalności statutowej poszcze-
gólnych organizacji, gdyż przelewy wykonywane są 
niezwłocznie przez Skarbnika Związku i akceptacji 
drugiej osoby upoważnionej (na dzień dzisiejszy prze-
wodniczącego Regionu) na podstawie przesyłanych 
z jednostek w formie elektronicznej poleceń przelewu. 
Skarbnicy poszczególnych organizacji otrzymali go-
towe pliki EXCEL do przygotowywania i przesyłania 
poleceń przelewu. Zachęcam pozostałe regiony w Pol-
sce do podjęcia działań ograniczających niepotrzebne, 
często znaczące wydatki.

Po przerwie na obiad uczestnicy posiedzenia Rady 
Okręgowej kontynuowali obrady wspólnie z członkami 
organizacji zakładowej ZLP w RP przy Nadleśnictwie 
Milicz.

Zebranie Sprawozdawcze ZLP w RP  
przy Nadleśnictwie Milicz

W dniu 20 listopada br. także w Internacie Technikum 
Leśnego w Miliczu odbyło się zebranie sprawozdawcze 
organizacji zakładowej Związku Leśników Polskich 
w RP przy Nadleśnictwie Milicz. Organizacja zakłado-
wa ZLP w RP w Miliczu liczy 53 członków – czynnych 
zawodowo pracowników Nadleśnictwa Milicz, należy 
więc do jednej z największych w Polsce.

Na zebraniu obecnych było 32 z 53 członków ZLP w RP przy N-ctwie 
Milicz. (na pierwszym planie Agnieszka Kaczmarek – „Głos Milicza”)

W spotkaniu oprócz członków organizacji uczestni-
czyli zaproszeni goście: przewodniczący Rady Krajowej 
ZLP w RP Bronisław Sasin, przewodniczący ZLP w RP 
we Wrocławiu Zbigniew Czeryba, oraz przedstawiciel 
kierownictwa Nadleśnictwa Milicz – Z-ca nadleśnicze-
go Nadleśnictwa Milicz Bernadeta Mikołajczak. Zapro-
szono także przedstawiciela lokalnej prasy Agnieszkę 
Kaczmarek – dziennikarkę „Głosu Milicza”.

Od lewej: przewodniczący ZLP w RP przy Nadleśnictwie Milicz 
Mirosław Brzozowski, członek Komisji Rewizyjnej Kol. Wiesława 
Nahajowska, przewodniczący Bronisław Sasin, prowadzący zebranie 
Kol. Jarosław Bełza, wiceprzewodniczący ZLP w RP przy Nadleśnic-
twie Milicz Zbigniew Nahajowski

Zebranie prowadził Kol. Jarosław Bełza. Sprawoz-
danie z działalności przedstawił Mirosław Brzozow-
ski – przewodniczący milickiej organizacji. Protokół 
kontroli komisji rewizyjnej odczytała Kol. Wiesława 
Nahajowska. Komisji Uchwał i Wniosków przewod-
niczył Kol. Marek Grobelny wraz z Maciejem Krajką 
i Maciejem Bednarkiem. Komisja Skrutacyjna – Kol. 
Wojciech Szyrner, Arkadiusz Joksz oraz Kol. Marian 
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Czarnuch. Zebranie protokołowała Kol. Karolina Rut-
kowska-Jucha.

Przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin poin-
formował zebranych o bieżących sprawach podejmo-
wanych przez Radę Krajową Związku dotyczących ne-
gocjowanych w DGLP podwyżek stawki zasadniczej, 
nagród i awansów planowanych w 2016 roku. Poru-
szał także problemy dotyczące polityki mieszkaniowej, 
czynszów oraz dodatków mieszkaniowych czy ekwi-
walentów dla pracowników opuszczających mieszka-
nia niezbędne. Problem wysokości stawek za używanie 
własnego samochodu do celów służbowych – działania 
zmierzające do wprowadzenia oddzielnej stawki dla la-
sów, wprowadzenie mnożnika do stawki dotychczaso-
wej. Przewodniczący wspomniał także o uhonorowaniu 
najwyższym odznaczeniem – Złotym Znakiem Związku 
Kol. Zbigniewa Nahajowskiego z milickiej organizacji, 
skarbnika Regionu Związku we Wrocławiu, członka 
Rady Krajowej ZLP w RP.

W trakcie spotkania poruszano bieżące problemy do-
tyczące pracowników Nadleśnictwa Milicz, miłym ak-
centem spotkania było podziękowanie odchodzącemu 
na emeryturę Kol. Janowi Cierniejewskiemu – wielolet-
niemu pracownikowi Nadleśnictwa Milicz. Jan Ciernie-
jewski rozpoczął pracę w Nadleśnictwie Milicz w 1981 
roku na stanowisku drwala, od 2004 roku pracował jako 
starszy robotnik leśny. Pod koniec pracy zawodowej 
dzielił się swoim doświadczeniem uczestnicząc w zaję-
ciach praktycznych uczniów Technikum Leśnego w Mi-
liczu.

Kol. Jan Cierniejewski przyjmuje gratulacje od przewodniczącego 
Bronisława Sasina i Kol. Mirosława Brzozowskiego przewodniczą-
cego ZLP w RP przy Nadleśnictwie Milicz

Wspomnieć należy, iż na wniosek ZLP w RP przy 
Nadleśnictwie Milicz uhonorowano emerytowanego 
leśniczego Leśnictwa Lasowice Józefa Szlachetkę Kor-
delasem Leśnika Polskiego wręczonym przez Dyrektora 
RDLP we Wrocławiu Grzegorza Pietruńkę podczas uro-

czystości nadania Sztandaru Honorowego Nadleśnictwu 
w Miliczu w dniu 18 września 2015 roku.

Po przerwie na obiad odbyło się wspólne spotkanie 
członków milickiej organizacji ZLP w RP z członkami 
Rady Okręgowej ZLP w RP we Wrocławiu, na którym 
kontynuowano dyskusję dotyczącą spraw pracowników 
nadleśnictwa.

Zbigniew Nahajowski

MÓWMY DO SIEbIE  
LUDZKIM GłOSEM

Kończy się rok, czego najlepszym dowodem są czę-
ste narady w nadleśnictwach gdzie „domyka się” plany 
pozyskania i sprzedaży drewna. Do leśniczych dzwo-
nią znajomi bliżsi i dalsi ale też nieznajomi, pytając 
o możliwość zakupu choinek. Zbliżają się najbardziej 
rodzinne ze świąt – Boże Narodzenie. To szczególny 
dzień w roku, w wigilię którego nawet zwierzęta mó-
wią ludzkim głosem. Spójrzmy na siebie. Czy potra-
fimy rozmawiać? Tak postawione pytanie może wy-
dawać się głupie, bo przecież każdy potrafi mówić. 
Często jednak zapominamy, że rozmowa polega na 
mówieniu i słuchaniu, dodam jeszcze, że na słuchaniu 
z szacunkiem... Bo każdy z nas ma swoją opowieść 
i każdy z nas ma swoją rację. Nie zawsze jednak chce-
my słuchać, nie zawsze chcemy rozumieć drugiego 
człowieka. Wokół tyle się mówi o tolerancji, potępia 
mowę nienawiści internetowy hejt. Nic tu jednak po 
mówieniu, gdy trzeba działać. To dla nas, zarówno ak-
tywnych działaczy, członków czy sympatyków Związ-
ku Leśników pozornie nic nowego, bo wszyscy chce-
my działać. Nasze działania to jednak nie tylko walka 
o podwyżkę „na punkcie”, zmianę stawki „kilome-
trówki” czy rozwiązanie problemów mieszkaniowych 
leśników. To także umiejętność rozmowy z koleżanka-
mi i kolegami leśnikami oraz członkami ich rodzin, to 
dialog z „zulowcami” i przewoźnikami czy odbiorcami 
drewna. To także umiejętność skutecznych negocjacji 
i partnerskiego dialogu z szefami: nadleśniczymi, na-
czelnikami, inspektorami i  dyrektorami. Podkreślam 
– dialogu – a nie tylko wypowiadania żądań, sloganów 
i haseł. To umiejętność bardzo ważna w związkowej 
działalności, choć chyba mocno niedoceniana. Z pew-
nością warto to zmienić.

W naszej firmie mamy czas sporych zmian. To nie 
tylko zmiany polityczne, kadrowe ale z całą pewnością 
też światopoglądowe. Najczęściej „borusy” z terenu 
i pracownicy nadleśnictw trzymają się z dala i na bez-
piecznym poboczu drogi tych zmian, bo wszelkie zaan-
gażowanie bywa niebezpieczne. Jednak związkowcy na 
szczeblu regionów czy Rady Krajowej już tak dobrze nie 
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mają i często muszą angażować się w ten proces. Wte-
dy bardzo przydaje się sztuka prowadzenia rozmowy. 
W październiku tego roku ukazało się zarządzenie byłe-
go już DG o nowej polityce komunikacyjnej w LP. Wy-
nika z niego, że każdy pracownik LP jest ambasadorem 
naszej firmy i powinien dbać o dobry wizerunek wła-
sny i LP oraz o dobrą komunikację z otoczeniem. Dużą 
wagę też przykłada się do dialogu, przepływu informacji 
w firmie, szczególnie w kierunku dół – góra. Warto to 
sobie wziąć do serca także w działalności związkowej. 
Bo wszyscy, którzy angażują się w czynną działalność 
związkową wiedzą, że wbrew temu co czasem opowiada 
się w leśnych krzakach i na internetowych forach, nie 
mają lepiej czy łatwiej, lecz wręcz przeciwnie. Leśnik 
– związkowiec jest szczególnie dokładnie obserwowa-
ny i oceniany, dlatego musi bardzo dbać o swój wize-
runek: służbowy czy prywatny oraz umieć rozmawiać. 
Bo związkowca inaczej traktują przełożeni i kontrolują-
cy ale też koledzy z lasu. Zazdrości się im pozornych 
przywilejów, „dupochronów”, bliżej nieokreślonych 
„profitów” ze związkowej działalności. Podsycają to 
media, które wciąż opowiadają legendy o związkowych 
przywilejach, etatach, apanażach itd. W leśnych kręgach 
często mówi się, że działalność związkowa jest trampo-
liną do robienia kariery. Jakoś nie zauważyłem pośród 
członków ZLP takich, którzy dobrze wytrenowali to od-
bicie. Czy znacie takie uprzywilejowane osoby w swo-
im otoczeniu? Przecież sami wybieracie przewodniczą-
cych, delegatów na zjazdy. Ale czy rozmawiacie z tymi, 
których wybraliście? Interesujecie się ich problemami, 
kłopotami, działaniami? Plotki, domysły podsycane 
dziwną zazdrością wynikają głównie z… braku komu-
nikacji. Bo to nie tylko związkowcy powinni rozmawiać 
z przełożonymi i pracownikami potrzebującymi pomo-
cy, wsparcia, ochrony.

Leśnicy nie mogą tylko samotnie dumać w lesie – war-
to rozmawiać.

To także leśnicy powinni rozmawiać ze związkow-
cami. Bo oni oprócz tego, że są podleśniczymi, leśni-
czymi, pracownikami biur, robią jeszcze coś więcej i nie 
tylko dla siebie. Najczęściej jednak ta rozmowa polega 
na pytaniach w stylu: „i co załatwiliście?, ile udało się 
wynegocjować nagrody, podwyżki?”

Czasem padają też pytania o uchwały podjęte na zjeź-
dzie. Dobra komunikacja, twórcza rozmowa, a nie tylko 
krytykanctwo jak, niestety, często się zdarza, to podsta-
wa naszego dobrego działania. Daje wiedzę o naszej or-
ganizacji, umacnia w aktywności, gwarantuje poparcie 
podejmowanych działań. Nie wszyscy mamy jednakowe 
poglądy i pomysły, dlatego trzeba rozmawiać i uzgad-
niać stanowiska zanim zaprezentujemy je innym. To 
gwarancja naszej skuteczności. Bo w jedności siła i sko-
ro potrafimy mówić jednym głosem na zewnątrz, może-
my osiągnąć wiele. 

Wciąż pędzimy poprzez kubiki czy hektary rosnących 
zadań, nie mamy czasu dla siebie, zarywamy życie ro-
dzinne i towarzyskie, stąd też mało ze sobą rozmawia-
my. Wiem, nie jest łatwo to zmienić. Emaile i sms to 
tylko wygodny zamiennik rozmowy. Często towarzy-
szy nam też plotka, pomówienia, manipulacja słowna, 
domysły, nieuzasadniona krytyka. Czasem dajemy im 
wiarę, bo słyszymy to, co chcieliśmy słyszeć i nie chce 
się nam dociekać prawdy. Tak jest wygodniej. Zwykle 
nie chcemy i nie lubimy wypowiadać publicznie i jaw-
nie swoich poglądów, co widać choćby na gościnnych 
łamach „Leśnika”. Bo tak jest wygodniej i bezpieczniej. 
Dlatego mówmy do siebie ludzkim głosem w bezpo-
średnich rozmowach. Warto rozmawiać, wspierać się, 
radzić i pomagać. To tak niewiele, a wiele znaczy dla 
jakości naszych działań. Słowa wiele znaczą. Mogą ra-
nić, zaszczuć człowieka, zniszczyć dorobek, a nawet 
zabić. Mogą też pomagać, dawać siłę i motywację do 
działania. Dlatego rozmawiajmy ze sobą jak najczęściej. 
Budujmy w ten sposób siłę i autorytet naszego związku. 
Przypomnijmy sobie nieco zachwaszczone, zamglone 
słowo: „Brać Leśna”. Rozmawiajmy ludzkim głosem 
codziennie, bo na szczęście nie mamy tego przywileju 
reglamentowanego tylko na jedną, wigilijną noc. Może 
warto to sobie postawić za cel w ramach tradycyjnych, 
noworocznych postanowień?

W obliczu zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku 2016 życzę wszystkim członkom oraz 
sympatykom ZLP w kraju wszystkiego najlepszego.

Jarosław Szałata
Członek Rady Krajowej ZLP w RP



14

Z ŻAłObNEJ KARTY

PODZIĘKOWANIE

Z CAłEGO SERCA DZIĘKUJĘ

W Lasach Państwowych pracowałem nienagannie od 
1975 roku. Byłem kierowcą ciągnika w Nadleśnictwie 
Bierzwnik (RDLP Szczecin). Choć to oczywiste, że nie 
było to zbyt eksponowane stanowisko w hierarchii leśnej, 
zawsze byłem i jestem dumny z tego, że pracowałem 
właśnie w tej firmie. Wcześniej także ciężko pracowałem 
w branży rolniczej i mój łączny dorobek to 41 lat pracy. 
Z tego w warunkach uznawanych za szkodliwe uzbierało 
się 15 lat i 9 miesięcy. Jako pracownik Lasów Państwo-
wych starałem się zawsze pracować wydajnie i sumien-
nie. Pewnie dlatego wielu szkółkarzy dobrze pamięta 
mnie i ciągnik, którym wykonywałem prace szkółkarskie.

Gdy miałem 58 lat, czyli dwa lata przed emerytu-
rą, zostałem zwolniony z pracy.

Przyczyną była redukcja etatów w nadleśnictwie. Nie 
było łatwo pogodzić się z otrzymanym wypowiedze-
niem, ani odnaleźć się w takiej rzeczywistości. Co mia-
łem ze sobą robić? Nikt nie zatrudnia przecież facetów 
w takim wieku. A żyć trzeba. Przez pół roku pobierałem 
zasiłek dla bezrobotnych – 640 zł, potem otrzymałem 
zasiłek przedemerytalny – 840 zł. Trudno, aby były to 
środki zapewniające normalne życie. Z goryczą my-
ślałem o latach ciężkiej pracy, które nie zapewniły mi 
stabilizacji życiowej. Szukałem z mozołem rozwiązania 
problemu. Gubiłem się jednak w formalnościach i me-
andrach przepisów prawnych. Wtedy przekonałem się 
jakie znaczenie ma przynależność do Związku Leśni-

ków Polskich. Otrzymałem pomoc i wsparcie prawne 
od Rady Krajowej ZLP w RP. Pomoc prawna jaką uzy-
skałem za pośrednictwem Związku z  Biura Radców 
Prawnych JURICO i fachowe doradztwo Pani Marze-
ny Czuksanow były mi bardzo potrzebne.

To właśnie pani Czuksanow na zlecenie ZLP aktywnie 
uczestniczyła i pomagała wielokrotnie w rozwiązywaniu 
moich problemów prawnych. Często prowadziła ze mną 
rozmowy telefoniczne oraz przesyłała informacje e-ma-
il,  które pomogły mi pokonać zawiłości dotąd  zupełnie 
nie znanych zagadnień sądowych. W efekcie sąd rozstrzy-
gnął pozytywnie moją sprawę wyrokiem z 13 sierpnia 2015 
roku, a ZUS decyzją z dnia 4 listopada 2015 roku przyznał 
mi na podstawie tego wyroku emeryturę pomostową od 
01 listopada 2014 r. To dla mnie sprawa wielkiej wagi, stąd 
pewnie żadne słowa nie mogą wyrazić moich uczuć. Bar-
dzo dziękuję Panu Przewodniczącemu  Sasinowi oraz 
koleżankom i kolegom ze Związku Leśników Polskich za 
okazałą pomoc, zrozumienie oraz objęcie mnie  pomocą 
prawną kancelarii Jurico. Dziękuję, dziękuję, dziękuję…

Życzę Panu Przewodniczącemu i całej Radzie 
Krajowej ZLP w RP dużo wytrwałości w obronie pra-
cowników Lasów Państwowych. Jestem przykładem, że 
Związek chce i potrafi to robić skutecznie.

Z wyrazami wdzięczności i życzeniami wszystkiego 
dobrego.

 Józef Sobczak
 emeryt Nadleśnictwa Bierzwnik

 członek ZLP w RP

Nie żyje Zbigniew Grugel!
Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący 
Związku Leśników Polskich w RP

Po prawie trzymiesięcz-
nej śpiączce zmarł w szpi-
talu w Bydgoszczy w dn. 
20.10.2015 r. Uroczystość po-
grzebowa odbyła się w dniu 
23.10.2015 r. w Tucholi. 

Mszę pogrzebową odprawi-
li tucholscy księża w kościele 
Bożego Ciała. Uroczystościom 

przewodniczył ks. Jan Pałubicki, proboszcz parafii 
św. Jakuba Apostoła w Tucholi. 

Na pogrzeb przybyły bardzo liczne delegacje le-
śników, samorządowców, Technikum Leśnego oraz 
członkowie Związku Leśników Polskich w RP z Prze-

wodniczącym ZLP w RP Bronisławem Sasinem  i wice-
przewodniczącym Krzysztofem Górskim oraz członkami  
ZLP w RP Regionu Pomorskiego w Toruniu z Przewodni-
czącym  Januarym Szajdą. 
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Zbigniew Grugel spoczął na cmentarzu komunalnym 
w Rudzkim Moście. 
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Zbigniew Grugel urodził się 10.04.1953 roku w Tu-
choli. Do szkoły podstawowej w Tucholi uczęszczał 
w latach 1960-1968, po czym kontynuował dalszą na-
ukę w Technikum Leśnym w Tucholi, które ukończył 
egzaminem dojrzałości w roku 1972. Następnie rozpo-
czął studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, na Wydziale Leśnym i 30 czerwca 1977 
roku otrzymał tytuł magistra inżyniera leśnictwa.

Drogę zawodową rozpoczął 01.09.1978 roku w Nadle-
śnictwie Rytel na stanowisku adiunkta. Od 01.03.1982 roku 
został przeniesiony służbowo do Nadleśnictwa Tuchola na 
stanowisko zastępcy nadleśniczego. W roku 1992 został 
upoważniony do odtworzenia Nadleśnictwa Woziwoda i od 
01.01.1993 roku został jego nadleśniczym. Nadleśnictwem 
Woziwoda kierował do 19.08.1998 roku, kiedy to decyzją 
zwierzchników został odwołany ze stanowiska. Następnie 
od 01.09.1998 roku pracował jako nauczyciel w Zespole 
Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi, do czasu 
powołania Go ponownie na stanowisko Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Woziwoda co miało miejsce 17.12.2001 
roku. Od tej pory kierował Nadleśnictwem Woziwoda do 
31.05.2014 roku, kiedy to został przeniesiony na stanowi-
sko Nadleśniczego Nadleśnictwa Tuchola. Do niespodzie-
wanego końca życia był nadleśniczym.

Zbigniew Grugel  był doskonałym fachowcem  i prakty-
kiem w zawodzie leśnika, ale przede wszystkim  był spo-
łecznikiem i potrafił tę pasję łączyć z pracą zawodową. 

Przejawem Jego aktywności społecznej i chęci pra-
cy  na rzecz lokalnej społeczności było uczestnic-
two w pracy  samorządu terytorialnego  szczebla  gmin-

nego i powiatowego. W 1994 roku został wybrany do 
Rady Gminy Tuchola i został jej przewodniczącym.

Od 1998 roku nieprzerwanie do chwili nieoczekiwa-
nej śmierci był Radnym Powiatu Tucholskiego. W tym 
czasie pełnił między innymi funkcje przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Za swoją działalność służbową i społeczną był wielo-
krotnie  wyróżniany  odznaczeniami  państwowymi  i re-
sortowymi m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Orderem Polonia Restituta, Złotą Odznaką 
Zasłużony dla Leśników Polskich, otrzymał również Kor-
delas Leśnika Polskiego. 

Wierny kodeksowi etyki myśliwych, orędownik ochrony 
przyrody. Ściśle współpracował z Państwową Strażą Pożarną 
i Ochotniczą Strażą Pożarną, przyjaciel młodzieży i harcerzy.

W latach 1989-1991 był Posłem na Sejm X kadencji. Był 
to Sejm Kontraktowy. W trakcie kadencji tego Sejmu po-
wstała ustawa o lasach, której był aktywnym współtwórcą.

Wstrząśnięci do głębi naszych serc i przejęci dramatyczną 
śmiercią naszego kolegi kierujemy do Jego Rodziny wyrazy 
najszczerszego współczucia i solidarności w tej tragicznej 
chwili i obiecujemy, że będziemy o Nim pamiętać na za-
wsze, zachowując Go w naszych sercach i wspomnieniach. 
Pamiętamy o tym, że żył pośród nas Wielki Człowiek,  któ-
ry nagle odszedł.  

Cześć Jego pamięci, niech spoczywa w spokoju.

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP

Fot. Tygodnik Tucholski

Koleżance
Janinie SOBCZAK

Członkowi Krajowej Komisji Rewizyjnej 
Związku Leśników Polskich w RP 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
OJCA
składa 

Rada Krajowa Związku Leśników  Polskich 
w RP 

Koleżance
Janinie SOBCZAK

Sekretarzowi Związku Leśników Polskich 
w RP

Regionu Zachodniego w Szczecinie 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci
OJCA
składa 

Rada Regionu Zachodniego Związku Leśników  
Polskich w RP w Szczecinie


