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Sprawozdanie 

Rady Krajowej  Związku Leśników Polskich w RP 
za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 20 marca 2017 r. 

 
W 2016 r. wystąpiły nowe warunki do negocjacji, po zmianach kadrowych w Dyrekcji 

Generalnej LP i Ministerstwie Środowiska, ale przerwane zostały zaawansowane 
rozmowy dotyczące polityki mieszkaniowej oraz realizacji postulatów naszego Związku. 

Najważniejszym wydarzeniem w 2016 r, od ostatniego Zjazdu  Sprawozdawczego (w 
dn. 18 -19.03.2016 r.) były negocjacje PUZP i podpisanie projektu protokołu 
dodatkowego nr 26. 
 

20 marca dyrektor generalny LP i działające w LP centrale związkowe zawarły 
porozumienie w sprawie zmian w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, 
określonych protokołem dodatkowym nr 26. W tym dniu do Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej skierowano wniosek o rejestrację protokołu, który 
wejdzie w życie po zarejestrowaniu. 

 
Najważniejsze zmiany: 
 
 Zwiększenie stawki wyjściowej z 1450 do 1500 zł od 1 lipca 2017 r.  
 Zastępstwo za nieobecnego pracownika – nie dłużej niż 3 miesiące, wraz 

z przysługującym dodatkiem za zastępstwo od 31. dnia tego zastępstwa.   
 4-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy z możliwością przedłużenia 

w uzasadnionych przypadkach do 12 miesięcy. 
 Dodatkowe wynagrodzenie (3 proc. stawki wyjściowej) za każdy dzień dyżuru 

ppoż. 
 Zachowanie prawa do wynagrodzenia w wypadku nieobecności pracownika 

związanej z pełnieniem mandatowych funkcji społecznych. 
 6-miesięczne prawo do bezpłatnego mieszkania dla uprawnionych pracowników, 

z którymi stosunek pracy został rozwiązany w związku z przejściem  na emeryturę 
bądź rentę. 

 Dodatkowy urlop na leczenie sanatoryjne pomimo niewykorzystania bieżącego 
urlopu wypoczynkowego z możliwością pokrycia przez pracodawcę 95 proc. 
kosztów pobytu, a także dodatkowy urlop na poratowanie zdrowia. 

 Zwiększenie z 400 do 450 proc. podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej po 45 
latach pracy.  

 Możliwość zaliczenia okresów pracy poza Lasami Państwowymi oraz okresu 
studiów do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej - w przypadku 
pracowników, którzy do tej pory nie nabyli tego uprawnienia.  

 Pracownikowi przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości 50 tys. zł 
w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.  

 Bezpłatne umundurowanie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach poza 
Służbą Leśną z limitem 40 pkt/rok, na wniosek pracownika. 
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Sprawozdanie merytoryczne 
 
Zorganizowanie Związku 
Na dzień 31.12.2016 r. Związek zrzeszał 11083 członków. 
(na dzień 31.12.2015 r. -10.774 członków) – wzrost 2015/2016 – 309 członków. 
W dniu 31.12.2012 r. Związek liczył  10057 członków.  
 
Wzrost w tej kadencji o 1026 członków.  
 

Ilość organizacji wzrosła z 385 do 391 jednostek – wzrost o 6 organizacji. 
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: 
 
- Roztoczańskim Parku Narodowym – 82/28 
- Zespole Składnic LP Stargard (Szczecin) – 59/0 
  
  oraz w Nadleśnictwach:  
 
- Rybnik – 73/18      (Katowice) 
 -Siewierz – 65/13    (Katowice)  
- Złoty Potok – 52/7  (Katowice) 
- Kluczbork – 50/1    (Katowice) 
- Wisła – 50/6           (Katowice) 
- Wipsowo- 69/8       (Olsztyn), 
- Kolumna – 68/19    (Łódź)  
- Złoczew- 54/20      (Łódź) 
- Wieluń – 52/17      (Łódź) 
- Płock- 50/16          (Łódź) 
- Gościno – 57/8      (Szczecinek)  
- Czarne – 53/6       (Szczecinek) 
- Milicz – 57/2          (Wrocław)  
- Świeradów – 53/4  (Wrocław )  
- Dębno – 54/0         (Szczecin) 
- Bogdaniec 50/0      (Szczecin) 
- Józefów- 58           (Lublin)  
- Chełm – 53            (Lublin) 
- Borki – 52              (Białystok) 
- Strzyżów – 51/1     (Krosno) 
- Bircza – 50/2          (Krosno) 
- Kaliska – 49/3        (Gdańsk)   
- Gorlice – 48/17       (Kraków) 
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Władze Związku 
 
Rada Krajowa liczy na dzień 30.03.2017 r. 41 członków, a Komisja Rewizyjna – 
5 członków.  
 
Prezydium Rady Krajowej od V Zjazdu Delegatów działa w składzie: 
 
- przewodniczący Bronisław Sasin,  
- wiceprzewodniczący: Halina Stachowska, Krzysztof Górski, Zbigniew Czeryba,   
  Grzegorz Cekus  
- przewodniczący Regionów/Okręgów, ZLP Parków Narodowych. 
 
Rada Krajowa – w/w członkowie Prezydium oraz dodatkowo: 
- przewodniczący organizacji IBL, BULiGL, DGLP, Zespołu Szkół Leśnych w Lesku,  
- przedstawiciele z poszczególnych Regionów/Okręgów - po 1przedstawicielu.  
 
Komisja Rewizyjna pracuje pod przewodnictwem Janusza Rudy, a członkami Komisji 
są: Janina Sobczak, Ewa Dembiczak, Krystyna Sowa, Małgorzata Burdzińska. 
 
Honorowym  Przewodniczącym jest Jerzy Przybylski. 
 
Składki członkowskie 
 

Wysokość  składki członkowskiej na rzecz Rady Krajowej od 1 marca 2011 r. 
wynosi 3,50 zł miesięcznie. Za rok 2016 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 4,5 roku, a więc jest to ostatni 
Zjazd w tej kadencji. Kadencja władz krajowych nie pokrywa się w wielu 
przypadkach z kadencjami władz regionalnych (okręgowych).  

Coraz częściej wysuwany jest wniosek o „wyrównaniu kadencji”, ale tym 
wnioskiem zajmuje się komisja statutowa. 

 
W okresie sprawozdawczym Rada Krajowa odbyła 4 posiedzenia: 
 

1. Pogorzelica – 23-24.06 
2. Augustów 21-25.09. RK + Rajd 
3. Krynica – 16-19.11.2016 r.  
4. Nagórzyce – 10-13.01.2017  

 
oraz odbyło się 1 posiedzenie Prezydium w dn. 28.07.2016 Warszawa – spotkanie z 
kancelarią prawną  Iurico w spr. OW Jantar,   

 
Ponadto na bieżąco wymieniane były informacje i uwagi za pomocą poczty 

elektronicznej i telefonicznie. 
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Główne tematy, którymi zajmowała się Rada Krajowa to:  
 
- przyśpieszenie sprzedaży mieszkań, umożliwienie zakupu mieszkań przez    
  wszystkich pracowników LP,  
       
Czynimy nadal usilne starania, aby doprowadzić do zmiany rozporządzenia Min. 
Środowiska o sprzedaży mieszkań, aby umożliwić sprzedaż mieszkań funkcyjnych SL. 
Wbrew różnemu podejściu poprzedniego i obecnego Dyrektora Generalnego, stanowisko 
nasze w tej kwestii jest w dalszym ciągu jednoznaczne - zdecydowanie opowiadamy się 
za daleko idącą kompleksową sprzedażą mieszkań funkcyjnych w Lasach Państwowych. 
 

Ostatnia informacja to wniosek Zespołu ds. polityki mieszkaniowej, aby zmienić 
w ustawie słowo najemca na „użytkownik”, co pozwoli dokonywać sprzedaży wszystkich 
mieszkań po uzyskaniu stosownych decyzji (RDLP i DGLP). 
 
- bieżące sprawy kadrowe i płacowe 
 

W okresie sprawozdawczym negocjowane były nagrody  i poziom płac, a przede 
wszystkim poziom zatrudnienia i obciążenia pracą. 

Kilkakrotne, planowe uszczuplenia kadry, w ramach m.in. optymalizacji 
i lawinowo rosnące zadania doprowadziły do absurdalnego obciążenia obowiązkami 
i frustracji pracowników Lasów Państwowych, szczególnie  terenowych. Rosnący rozmiar 
pozyskania, ale także inne obowiązki jak edukacja przyrodnicza, nadzór nad obiektami 
edukacyjnymi  i turystycznymi, nadzór nad lasami niepaństwowymi, działalność na 
łowieckich obwodach wyłączonych, współpraca z samorządami i organizacjami 
pozarządowymi itp. powodują nierównomierne obłożenia pracą i coraz trudniejsze 
warunki do zrealizowania zadań . Powyższe problemy zostały przekazane dyrektorowi 
generalnemu LP w formie pisemnej.           
 
- podniesienie stawki na rozjazdy, podniesienie limitu km, ustalenie dodatku  
  transportowego.  
 

Nieustannie domagamy się urealnienia stawki za kilometr pracownikom 
korzystającym z samochodów prywatnych do celów służbowych.            

Problem zmiany stawki za kilometry, z podkreśleniem służb terenowych, był 
poruszany na naszych spotkaniach z kierownictwem DGLP. Niewiele udało się w tej 
kwestii poprawić. Oprócz kilku projektów i wariantów nic się nie zmieniło. 
Występowaliśmy do Premier Ewy Kopacz i Beaty Szydło z wnioskami o zmianę stawek 
oraz wprowadzenie mnożników za jazdę terenową. Zwróciliśmy się również do dyrektora 
generalnego w tej sprawie, ale nie udało się nic załatwić. Główną przyczyną braku  
postępu była m.in. w 2016 roku sytuacja na rynku paliwowym. 

Aktualnie w Sejmie złożony jest projekt zmian ustawy o transporcie drogowym, 
zakładający wzrost stawki i coroczną indeksację. Trwają prace w Komisji Sejmowej. 
 
- sprawy majątkowe związku, w tym zmiany organizacyjne w Ośrodku    
  Wypoczynkowym Jantar.  
    
- inny, bardzo ważny problem, którym zajmowała się Rada Krajowa to rządowy  
  projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o  
  zmianie ustawy – Prawo łowieckie.   
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Wg proponowanych zmian, szacowaniem szkód łowieckich i wypłatą 
odszkodowań proponowano obciążyć LP. Związek wystosował zdecydowany protest do 
władz  Rządu i Sejmu oraz do Ministra Środowiska.  
  13 grudnia br. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się wspólne 
posiedzenie Komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa poświęcone rozpatrzeniu tego problemu, z udziałem m.in. 95 
członków naszego Związku, a następnie odbyło się posiedzenie Podkomisji w dn. 
9.01.2017 r., a w dn.23 – 24.01.2017 r. posiedzenie zostało odwołane i do chwili obecnej 
nie zostało wznowione. Wg ostatnich informacji (Las Polski) wynika, że prace legislacyjne 
zostały powstrzymane, powołany został przez Ministra Środowiska Zespół do 
opracowania nowych zasad szacowania szkód łowieckich i wypłacania odszkodowań. 
 
Poza posiedzeniami Prezydium i Rady Krajowej Przewodniczący Związku 
wyjeżdżał 82 razy i spędził 113 dni (w 2015/16 -75 razy i spędził 108 dni), aby 
uczestniczyć  w  posiedzeniach, spotkaniach, uroczystościach i Zjazdach, w tym 
m.in. w: 
 
- 7 Zjazdach Sprawozdawczych lub Sprawozdawczo- Wyborczych w Regionach:   
    7-8.04.2016 –Region Olsztyn – Zjazd spr. wyb.- ponowny wybór A. Borkowskiego 
    21-22.04.2016 –Reg. Gdańsk- Zjazd spr. wyb. – ponowny wybór D. Kowalewskiego 
    21.10.2016 r. Okr. Piła – Zjazd spr. – Czarnków 
    26-28.10.  Okręg Krosno – Zjazd  Spraw. – Muczne 
    13-14.12.2016 – Region Radomski - Zjazd spr.wyb.  w Jedlni –wybrano nowe władze -     
    przewodniczącą Jolantę Bochenek ( N-ctwo Staszów) w miejsce Barbary Iwańskiej  
    i członka RK Ireneusza Lasaka z N-ctwa Chmielnik ( za Adama Podsiadło) 
   16 -17.02. Region Lubuski - Łagów Zjazd spr.wyb.- ponownie wybrany Mariusz   
    Rosik  
    2-3.03.2017 – Region Górnośląski - Jaszowiec – Zjazd sprawozdawczy  
    23.03.2017 r. Okręg Szczecinecki - w Szczecinku Zjazd Sprawozdawczy 
  
 -  7 posiedzeń Zgromadzenia Wspólników – Krynica 2, Jantar 5  
 -  3 uczestnictwa: w zawodach sportowych na Węgrzech, 
       w rajdzie leśników na terenie RDLP Białystok  
       i mistrzostwach szachowych w 2017 r. w Krynicy. 
-   4 posiedzenia negocjacyjne z Dyrektorem Generalnym LP.  
-   1  udział w pielgrzymce na Jasną Górę,  
-   24 wyjazdy do nadleśnictw w RDLP Szczecin – zebrania spr. wyborcze oraz     
     interwencje, 
 
Negocjacje z Dyrektorem Generalnym LP  
W sprawie realizacji postulatów wynikających z notatki ze spotkań central związkowych 
w sprawie nowelizacji  PUZP odbyły się 4 spotkania z kierownictwem GDLP w dniach: 
     
  - 29-30.03.2016 r. w Warszawie – PUZP 
   -  9.11. 2016 r. w Warszawie – PUZP 
   - 1.03.2017 r. w Warszawie – negocjacje stawki 
   - 20.03.2017 r. podpisanie protokołu dodatkowego nr 26 do PUZP. 
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Zatrudnienie i Płace w LP 
 
 
Przeciętne zatrudnienie w 2016 r. wyniosło 25.747 etatów, tj. o 110,25 etatu mniej od 
wielkości planowanej w skali rocznej (w 2015 r. 25.502 etaty, w 2014 r.- 25.376)  
 
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogółem w LP wyniosło 7.772,0 (w 2015 r. 7.548,9 
zł, w 2014 r.  7.228,6 zł ), na plan 7.336,4 tj. 101,2% planowanego poziomu w planie 
zasadniczym. 
 
Poziom nagród w 2016 r. wyniósł przeciętnie 12.000 zł/ na osobę, w tym: 
- nagrody kwartalne - 6.500 zł 
- z ok. Dni Lasu – 1000 zł  
- bożonarodzeniowa  - 1500 zł 
- roczna 3000 zł 
 
Działalność Biura Związku 
 
Od 1.01.2016 r. obsadę biura stanowią 2 osoby: Pani Katarzyna Gozdek-Pawłowska 
oraz Pani Dorota Olszewska - zatrudniona od 1.08.2016 r., która złożyła wypowiedzenie   
i odchodzi   z dn. 30.04.br. 
W związku z rezygnacją został ogłoszony konkurs na stanowisko samodzielnej księgowej 
-wybrano Panią Beatę Czerniak, która jest zatrudniona od 21.03.2017 r. 
Pani Hanna Krych odeszła z dniem  20.08.2016 r. na zasłużoną emeryturę.  
                        
Wykonanie Budżetu  Związku za 2015 r. 
Budżet roku 2016  wykonano następująco: 
przychody           102,8%  
koszty                  108,9% 
Wynik finansowy za 2017 r. wyniósł (- 34.956 zł na plan (-4.320 zł) 
Przekroczone zostały m.in. koszty działalności socjalnej, w tym zapomogi o 19 tys. zł 
oraz płace osobowe o 18.678 zł, z powodu zmian kadrowych w biurze oraz zmiany 
współczynnika podstawy od 1.01.2016 r. (nie uwzględniono w planie).                           
W okresie sprawozdawczym Rada Krajowa przyznała zapomogi 8 członkom Związku 
dotkniętych ciężkimi chorobami i nieszczęśliwymi zdarzeniami losowymi w kwocie 74 tys.  
na plan 55 tys. zł. 
 
W bieżącym roku, w ramach promocji Związku, zamierzamy ponownie przyznać nagrody 
dla absolwentów Średnich Szkół Leśnych w wysokości 20.000 zł (w 2016- 16.500 zł ).  
        
                                                                    
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.  
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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”. 
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.  
       Zarząd spółki działa w składzie: 
Prezes Arkadiusz Krezymon 
Członkowie: Krystyna Krezymon, Gabriela Skibowska (Gł. Księgowa)  
Wszyscy członkowie Zarządu są emerytami, dlatego przeprowadzono konkurs na 
wyłonienie kandydata na Prezesa, ale zaproponowany kandydat nie został 
zaakceptowany przez członków Komisji Konkursowej. 
  
Współpraca zagraniczna 
    

W XXV Mistrzostwach Szachowych Leśników w dn. 9-12.03.2017 r. w Krynicy 
uczestniczyło 3 zawodników z Węgier oraz 4 z Rumunii. Natomiast  szachiści z Polski  
uczestniczyli w zawodach sportowych Węgier w dn. 24 - 28.08.2016 r. w Egerze.  
 
Sport, kultura, rekreacja 
 

W okresie sprawozdawczym odbył się  XXVIII Rajd Leśników  „Puszczańskie 
oblicza”,  na terenie Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych w Białymstoku w dniach 
22 -24 września  2016 r.  
Rajd organizował jak Związek Leśników Polskich w RP Okręgu Białostockiego przy  
pomocy RDLP Białystok i nadleśnictw. Finał imprezy odbył się w Białymstoku,  na terenie 
Białostockiego Muzeum Wsi. W rajdzie uczestniczyło niemal 1150  uczestników.   
 
         Tegoroczny, XXIX Rajd Leśników  organizowany jest na terenie Regionalnej  

Dyrekcji  Lasów  Państwowych  w Krośnie w dniach 22-24 czerwca 2017 r., 

a Jubileuszowy XXX na terenie RDLP w Łodzi. 

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w rajdzie. 

 

W dniach 19 – 21 maja 2016 roku w Miliczu odbyły się  XVII 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 9-12 marca 2017 r. w Sanatorium Leśnik – Drzewiarz w Krynicy odbyły się 
Międzynarodowe XXV Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników. Zawody zgromadziły 62 
pasjonatów szachów z różnych jednostek związanych z leśnictwem z całej Polski, 
a także gości z Węgier i Rumunii. Organizacją logistyczną zajęło się tym razem 
kierownictwo Sanatorium. Uczestników Mistrzostw Szachowych zaszczycił z-ca dyr. 
generalnego LP Krzysztof Janeczko. Tytuł Mistrza Polski zdobył po raz kolejny Dariusz 
Rymaszewski z Nadleśnictwa Lwówek Śląski (RDLP Wrocław). 
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Kolejne miejsca zajęli:  
- Dimitruc Viorel Stelic z Rumunii  
- Nandor Papp z Węgier 
- Roman Godlewski – Nadleśnictwo Poddębice - RDLP Łódź, 
- Piotr Dziadoń - N-ctwo Srokowo – RDLP Olsztyn,  
 
Drużynowo Mistrzostwo Polski zdobyli szachiści z RDLP Wrocław, którzy wyprzedzili 
Rumunów, drużynę Edukacji (nauczyciele ZSL Lesko i ZS Garbatka) oraz Węgrów.  
 
Kolejne XXVI Mistrzostwa Szachowe Polski Leśników 2018 r. zostały wstępnie 
zaplanowane w Ośrodku Szkoleniowym w Orzechowie Morskim (RDLP Szczecinek). 
 
Działania interwencyjne 
 

Prośby o interwencje i skargi wpłynęły w 2016 roku  do Związku od 7 osób.      
Związek interweniował u dyrektorów RDLP i w nadleśnictwach w sprawach  
indywidualnych dotyczących najczęściej zatrudnienia i sprzedaży mieszkań. 
Były również prośby przekraczające kompetencje Związku, ale także wnioski 
nieuzasadnione. Ostatnia interwencja (do dyr. RDLP Wrocław 21.03.br.)  dot. pracownicy  
z Nadleśnictwa Śnieżka, została załatwiona pozytywnie.   
 
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 wydanych zostało 27 opinii i interpretacji prawnych.  
 
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 Leśników 
Polskich w RP, 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 1050 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 4 latach funkcjonowania strony (zlpwrp.pl) zanotowaliśmy ponad 530 tysięcy odsłon. 
Zainteresowanie stroną stale rośnie, co potwierdzają statystyki. 
Ponadto informacje o działalności ZLP ukazują się na stronie internetowej.           
www.lasy. gov.pl, w Głosie Lasu oraz na Blogu Leśniczego.   
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REALIZACJA WNIOSKÓW – ZAŁĄCZNIK  
     Oddzielnie została omówiona realizacja wniosków ze Zjazdu Sprawozdawczego 
w marcu 2016 r.  

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 i personalnych  Spółki „ Ośrodek Wczasowy  
    Jantar”. 
 

Dziękuję 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 za współpracę, pozostającą zawsze na 
najwyższym poziomie merytorycznym.  
      Serdecznie dziękuję za współpracę pań z biura Związku. 
 
      Dziękuję  Dyrektorowi Generalnemu LP i pracownikom DGLP za współpracę               
i właściwe relacje podczas spotkań indywidualnych oraz licznych narad na poziomie 
krajowym, w tym narad z dyrektorami RDLP i kierownictwem DGLP. 
                                                                                            
      Szanownych Delegatów proszę o konstruktywną dyskusję nad sprawozdaniem  
i ocenę 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     


