
Sprawozdanie 

Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP 

za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 15 marca 2016 r. 

 

Najważniejszym wydarzeniem w 2015 r., od ostatniego Zjazdu  Sprawozdawczego 

(w dn. 25-27.03.2015 r.) była zmiana władz resortu oraz kierownictwa Dyrekcji Generalnej LP 

i Regionalnych Dyrekcji LP. 

Wystąpiły nowe warunki do negocjacji, ale zostały przerwane zaawansowane rozmowy 

dotyczące polityki mieszkaniowej oraz realizacji postulatów naszego Związku. 

Ważnym wydarzeniem było również odrzucenie wniosku złożonego przez Radę 

Krajową Związku Leśników Polskich w RP do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie 

niezgodności ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach z Konstytucją  

Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z decyzją Rady Krajowej nie odwoływaliśmy się od 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. 

 

Sprawozdanie merytoryczne 

 

Zorganizowanie Związku 

 

Na dzień 31.12.2015 r. Związek zrzeszał 10.774 członków, a na dzień 31 grudnia 

2014 r. -10.637 członków, co oznacza wzrost o 137 członków. W dniu 31.12.2012 r. Związek 

liczył 10057 członków.  

Ilość organizacji wzrosła z 383 do 385/441 jednostek – wzrost o 2 organizacje. 

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.  

 

Największe organizacje zakładowe działają w Nadleśnictwach: 

 

 Wipsowo    - 67 członków (Olsztyn), 

 Kolumna    - 66/21, Złoczew - 65/24 (Łódź), 

 Siewierz     - 65 , Rybnik - 55 (Katowice) 

 Milicz          - 56, Świeradów - 53 (Wrocław)  

 Dębno         - 55 (Szczecin) 

 Krotoszyn   - 54 (Poznań) 

 Józefów      - 54, Chełm - 50 (Lublin) 

 Borki           - 52 (Białystok) 

 Strzyżów     - 51 (Krosno) 



 Gościno        - 51, Czarne - 50 (Szczecinek) 

 Gorlice          - 50 (Kraków) 

 Kaliska          - 49 (Gdańsk )   

 Roztoczański Park Narodowy 82  

 

Władze Związku 

 

Rada Krajowa liczy na dzień 15.03.2016 r. 41 członków, a Komisja Rewizyjna 5 członków.  

 

Prezydium Związku od V Zjazdu Delegatów działa w składzie: 

 przewodniczący Bronisław Sasin,  

 wiceprzewodniczący: Halina Stachowska, Krzysztof Górski, Zbigniew Czeryba,   

Grzegorz Cekus (zastąpił Jerzego Miliszewskiego) 

 przewodniczący Regionów/Okręgów, ZLP Parków Narodowych. 

 

Rada Krajowa – w/w członkowie Prezydium oraz dodatkowo: 

 przewodniczący organizacji IBL, BULiGL, DGLP, Zespołu Szkół Leśnych w Lesku  

 przedstawiciele z poszczególnych Regionów/Okręgów - po 1 przedstawicielu  

 

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 2015 wszystkie Regiony uregulowały składki. Jednak wpływy 

z tego tytułu są bardzo nieregularne i znacznie opóźnione.  

 

Funkcjonowanie Organów Związku 

 

Od wyborów w listopadzie 2012 r. minęło prawie 3,5 roku, a więc jest to ostatni Zjazd 

sprawozdawczy w tej kadencji. Następny Zjazd odbędzie się w listopadzie 2017 r. i będzie to 

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Kadencja władz krajowych nie pokrywa się w wielu 

przypadkach z kadencjami władz regionalnych (okręgowych). Coraz częściej wysuwany 

jest wniosek o „wyrównanie kadencji”, ale tym wnioskiem powinna zająć się komisja 

statutowa, którą powinien powołać Zjazd.  

 

W okresie sprawozdawczym Rada Krajowa odbyła 4 posiedzenia oraz 1 posiedzenie 

Prezydium, w tym spotkanie opłatkowe 11.12.2015 r. z udziałem wiceministra środowiska, 



dyrektora generalnego LP i kapelana warszawskich leśników. 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 24 dot. „Tabeli norm przydziału  

środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego i prot. dod. 

25 dotyczącym stawki wyjściowej (do wysokości 1450 zł), 

 podniesienie stawki na rozjazdy, podniesienie limitu km, ustalenie dodatku 

transportowego, 

 nowelizacji PUZP, 

 wprowadzenie nowej tabeli płac, podniesienia nagrody jubileuszowej za 45 i więcej lat 

pracy, 

 sprawy majątkowe związku, w tym zmiany organizacyjne w Ośrodku Wypoczynkowym   

Jantar.  

       

Przewodniczący Związku, poza posiedzeniami Prezydium i Rady Krajowej, wyjeżdżał 

75 razy i spędził 108 dni, aby uczestniczyć w posiedzeniach, spotkaniach, uroczystościach 

i Zjazdach, w tym w:  

 5 Zjazdach Sprawozdawczych lub Sprawozdawczo - Wyborczych w Regionach:  

Wrocław, Krosno, Białystok, Warszawa, Lublin  

 4 posiedzeniach Rad Regionów, Okręgów: Siewierz (Katowice), Milicz (Wrocław), 

Toruń 

 14 nadleśnictw w RDLP Szczecin – zebrania spr-wyborcze oraz interwencje, 

 6 posiedzeń Zgromadzenia Wspólników – Krynica 2, Jantar 2 oraz 2 posiedzenia 

współwłaścicieli majątku Jantar 

 3 udziały w spotkaniach i posiedzeniach w Ministerstwie Środowiska (polityka 

mieszkaniowa, Parki Narodowe)  

 2 uczestnictwa  w Rajdzie Leśników na terenie RDLP Warszawa i Mistrzostwach 

Szachowych w 2016 r.  w Janowie Lubelskim (RDLP Lublin) 

 3 posiedzenia zespołu ds. mieszkań x 2 dni, 

 7 posiedzeń negocjacyjnych z Dyrektorem Generalnym LP 

 udział w pielgrzymce na Jasną Górę 

 2 pogrzeby zmarłych Kol. Henryka Bartuziego i Zbigniewa Grugela  

 

 



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 tym ostatnio z nowym kierownictwem GDLP w dniach: 
 

 5.01.2016 r. w Warszawie, negocjacje nagrody rocznej, 

 21-22.01.2016 r. w Jedlni - przygotowanie wniosków do nowelizacji PUZP, 

 16.02. w Warszawie rozmowy nad wnioskami, 

 

Zatrudnienie i Płace w LP 
 

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w 2015 r. wyniosło 25.502 etaty (w 2014 r.- 25.376) 

tj. o 263 etaty mniej od wielkości planowanej w skali rocznej (plan 25.765 etatów). 

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogółem w LP wyniosło 7.548,9 zł (w 2014 r.  

7.228,6 zł), na plan 7.336,4 tj. 102,9% 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). Od 1 stycznia br. wynagrodzenia wzrosły o 10,5%. 

                     

Wykonanie Budżetu Związku za 2015 r. 
 

Budżet roku 2015 wykonano następująco: 

przychody        111,04%  

koszty                96,93% 

                           

W okresie sprawozdawczym Rada Krajowa przyznała zapomogi w łącznej kwocie 

51.333 zł dla 11 członków Związku dotkniętych ciężkimi chorobami. 

W bieżącym roku, w ramach promocji Związku, zamierzamy ponownie przyznać 

nagrody dla absolwentów Średnich Szkół Leśnych w wysokości 16.500 zł.  

        

Działalność Biura Związku 
 

Od 1.01.2016 r. obsadę biura stanowią 2 osoby: Hanna  Krych  oraz Katarzyna Gozdek-

Pawłowska. Maria Andrzejczyk odeszła z dniem 31.12.2015 r. na zasłużoną emeryturę.  

                                                                    



Oprócz  kontaktów z pracownikami biura ZLP w RP, istnieje możliwość kontaktu 

z przewodniczącym za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie, szczególnie w dniach, 

w których biuro jest nieczynne, m.in. z powodu urlopów czy chorób.  

                                                 

Działalność Spółek 
 

W Spółce „Sanatorium Uzdrowiskowe Leśnik Drzewiarz” w Krynicy Działa Zarząd            

w składzie: Prezes Paweł Macur (od 1 lipca 2015 r.) oraz członkowie: Grzegorz Cekus z ZLP 

w RP i Krystyna Zientara z ZZ Meblarzy.  

Rada Nadzorcza działa w liczbie 5 osób, w tym 3 przedstawicieli Związku Leśników 

Polskich: Paweł Kania (Przewodniczący), Urban Kolman, Ewa Dembiczak i 2 przedstawicieli  

Związku Meblarzy.  

W spółce „Sanatorium Uzdrowiskowe Leśnik Drzewiarz” 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 

dzierżawiła od 3 organizacji (2 związków zawodowych i fundacji), będących 

współwłaścicielami Ośrodka) ich majątek. Związek Leśników Polskich posiadał 37% udziałów 

w wartości majątku Ośrodka Wypoczynkowego „Jantar”.  

Od 1 stycznia 2016 r. spółka działa, zgodnie z decyzją Rady Krajowej, bez umowy na 

dzierżawę majątku. Współwłaściciele majątku (ZZ Meblarzy i Fundacja Ochrony Ziemi 

i Środowiska) nie zgodzili się na kontynuowanie umowy dzierżawy majątku, żądając 

ustanowienia spółki z ich udziałem.  

W Spółce „Jantar” Zgromadzenia Wspólników reprezentują: 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 
 

W czerwcu ub. roku podczas Rajdu Warszawskiego gościliśmy 3 przedstawicieli 

Consilvy z Rumunii oraz w XXIII Mistrzostwach Szachowych Leśników uczestniczyło 

3 zawodników z Węgier. Natomiast członkowie naszego Związku ani szachiści, pomimo 

zaproszeń z Rumunii i Węgier, nie uczestniczyli w zawodach organizowanych przez 

organizacje związkowe. Zawody sportowe na Węgrzech odbywały się w tym samym terminie 

co XXVII Rajd, a do Rumunii nie można było skompletować drużyny szachistów. 

 

 

 



Sport, kultura, rekreacja 
 

W okresie sprawozdawczym odbył się XXVII Rajd Leśników „Warszawa da się lubić”,  

na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie w dniach 18 - 20 czerwca  

2015 r. Rajd, jak co roku, organizował Związek Leśników Polskich w RP przy wielkim 

zaangażowaniu Rady Okręgu Warszawskiego i  pomocy RDLP Warszawa. Komandorem rajdu 

była Kol. Agata Gazdowska, przewodnicząca Warszawskiego Okręgu ZLP w RP, która 

solidnie napracowała się przy organizacji tak dużej imprezy wspólnie z koleżankami i kolegami 

z zespołu organizacyjnego. Finał imprezy odbył się w miejscowości Mrozy. W Rajdzie 

uczestniczyło niemal 1300 uczestników.   

W dn. 22 - 24 września odbędzie się XXVIII Rajd Leśników na terenie RDLP 

w Białymstoku. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w Rajdzie. 

 

      W dniach 29 – 31 maja 2015 roku w Tułowicach odbyły się XVI Mistrzostwa Polski 

Leśników w Biegu na Orientację. 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 2016 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim 

(RDLP Lublin) odbyły się Międzynarodowe XXIV Szachowe Mistrzostwa Leśników. Zawody 

zgromadziły 49 pasjonatów szachów z różnych jednostek związanych z leśnictwem z całej 

Polski, a także gości z Węgier. Kierownikiem imprezy był Urban Kolman, przewodniczący 

Okręgu Lubelskiego ZLP w RP, który przyczynił się do bardzo dobrej organizacji tej imprezy 

sportowej. Uczestników Mistrzostw Szachowych zaszczycił z-ca dyr. generalnego LP 

Krzysztof Janeczko i Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski Henryk Rążewski. 

Tytuł Mistrza zdobył Dariusz Rymaszewski z Nadleśnictwa Lwówek Śląski (RDLP 

Wrocław). Kolejne miejsca zajęli:  
 

- Nandor Papp z Węgier 

- Piotr Dziadoń - N-ctwo Srokowo (RDLP Olsztyn)  
 

Drużynowo Mistrzostwo Polski zdobyli szachiści z RDLP Wrocław, którzy wyprzedzili 

Węgrów i RDLP Olsztyn.   

Kolejne XXV Międzynarodowe Mistrzostwa Szachowe Leśników odbędą się w 2017 r. 

w Sanatorium Leśnik- Drzewiarz w Krynicy. 

 

 

 

 



Działania interwencyjne 
 

Prośby o interwencje i skargi wpłynęły w 2015 roku  do Związku od 6 osób, w tym od 

członków z Nadleśnictwa Woziwoda w sprawie Zbigniewa Grugela, Władysława 

Pielechowskiego (z RDLP Szczecin), w związku z próbą rozwiązania umowy oraz kilkakrotne 

skargi K. Dąbkowskiego (RDLP Białystok). Władysław Pielechowski został przywrócony do 

pracy, na zasadzie porozumienia z Regionem Zachodnim ZLP w RP. 

Związek interweniował u dyrektorów RDLP i w nadleśnictwach w sprawach  

indywidualnych dotyczących najczęściej zatrudnienia i sprzedaży mieszkań. Były również 

prośby przekraczające kompetencje Związku, a 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 
 

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. Jerzy Przybylski, Daniel Bogacki, Zbigniew 

Nahajowski. 

We władzach samorządowych działa duża reprezentacja członków Związku, kilku 

w Sejmikach, a kilkunastu pełni odpowiedzialne funkcje w Radach Powiatów, ponad stu 

pracuje w Radach Gmin. 

 

Działalność wydawnicza i informacyjna 
 

Rada Krajowa ZLP w RP wydaje biuletyn informacyjny „Leśnik” w jednorazowym 

nakładzie 1200 egz. „Leśnik” jest również  zamieszczany na stronie internetowej  Związku. 

Działa zespół ds. polityki informacyjnej w osobach: B. Sasin,  J. Szałata, M. Łach. 

Moderatorem strony aktualnie jest Katarzyna Gozdek - Pawłowska. 

Po 3 latach funkcjonowania strony (zlpwrp.pl) zanotowaliśmy ponad 380 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.   

   

 

 

 

 



REALIZACJA WNIOSKÓW – ZAŁĄCZNIK 

 

Kierunki działania Związku 

 

Działania Związku powinny dotyczyć następujących obszarów: 

 

1. Mieszkaniowych: Zlikwidowanie mieszkań funkcyjnych i ustalenie dodatków 

mieszkaniowych. 

 

2. Należności:  

      - za jazdy terenowe prywatnym środkiem transportowym, 

      - za utrzymanie kancelarii.  

 

3. Uregulowanie spraw majątkowych Spółki „Ośrodek Wczasowy Jantar”. 

 

Oddzielnie została omówiona realizacja wniosków ze Zjazdu Sprawozdawczego 

w marcu 2015 r.   

Dziękuje członkom Rady Krajowej za wsparcie w tworzeniu wizerunku Związku 

Leśników Polskich w RP, a przede wszystkim za wspólną politykę działań w kierunku realizacji  

wniosków Zjazdu i wypracowywanych na posiedzeniach Rady Krajowej. W szczególności 

pragnę złożyć podziękowanie byłemu wiceprzewodniczącemu Jerzemu Miliszewskiemu oraz 

aktualnym wiceprzewodniczącym za współpracę, pozostającą zawsze na najwyższym 

poziomie merytorycznym.  

Serdecznie dziękuję za bardzo dobra współpracę pań z biura Związku, szczególnie 

Kol. Marii Andrzejczyk, która przeszła na emeryturę, ale nadal kontaktuje się z nami, a podczas 

pracy była duszą i motorem działania biura i Związku. 

      Szanownych Delegatów proszę o konstruktywną dyskusję nad sprawozdaniem i oceną 

działań Rady Krajowej. Proszę o zgłaszanie wniosków do realizacji na następny okres 

działania, które będą miały szanse na zrealizowanie w aktualnej sytuacji gospodarczej 

i politycznej Lasów Państwowych. 

                                                                                      

Za Radę Krajową  ZLP w RP 

                                                                                                

Przewodniczący                       

                                                                                                Bronisław Sasin           


