
Komentarz do zakłamania rzeczywistości przez ALP

Na początek chciałbym zapytać kto jest autorem anonimowego artykułu pt. „Kto płaci
robotnikowi leśnemu?” zamieszczonym na stronie
http://www.szczecinek.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/kto-placi-
robotnikowi-lesnemu-#.VhAIpJxkMnC  ?
Czy autorzy są objęci  odpowiedzialnością  zbiorową tak jak to było  w latach 80-tych XX
wieku?

Nawiązując  do  wypowiedzi  pani  rzecznik  ALP  Anny  Malinowskiej  –  ta  pani
wypowiada się jakby nie znała problemów finansowych firm leśnych. Tłumaczenie dyrektora
Wasiaka, że lasy muszą zapłacić jakieś daniny nie usprawiedliwia niskich stawek dla firm
leśnych. Twierdzenie, że zulowiec to robotnik leśny jest nieporozumieniem. Dla sprostowania
ZUL to Zakład Usług Leśnych, w którym pracują pracownicy leśni. 
Kwoty wymienione w artykule,  może i  takie są,  lecz nie  są sprawiedliwie  podzielone na
poszczególne RDLP w kraju.

Ad. Stały wzrost

Stały wzrost wydatków ALP na usługi leśne

Wzrost ilości pozyskiwanego surowca

Spowodowane 

przez

Co prowadzi do

Zwiększenia ilości pracy dla pilarzy i operatorów maszyn 

wielofunkcyjnych

Wymusza

Zwiększenie ilości zatrudnionych pilarzy w ZUL-ach

Tym samym

Zwiększają się koszty zatrudnienia i inne koszty 

poniesione przez pracodawcę
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ALE STAWKA Z WYLICZEŃ KATALOGOWYCH
NIE ZWIĘKSZA SIĘ

Ad. Przetargi: ograniczenia i możliwości

To ALP kreowało i kreuje rynek usług w lasach (kto ma kasę ten rządzi). Ci, którzy widzą
winę w ZUL-ach, chyba nie wiedzą o co chodzi. Ci, którzy wiedzą o co chodzi doskonale
zdają sobie  sprawę z kłamstw ALP.

ALP nie  walczy z  nieuczciwą  konkurencją,  ponieważ im mniej  wydadzą  na  ZUL-e,  tym
więcej mają dla siebie. Dbają jedynie o swoje interesy skłócając firmy leśne i  robią to w
„białych rękawiczkach”.

Można zauważyć, że dalej chcą oszukiwać płacąc w jednostkach naturalnych.

Każdy doskonale wie, że w Polsce mamy różne tereny – góry i niziny.  Oczywiste jest, że
inaczej płaci się za pracę w górach i inaczej na nizinach, co pokazuje katalog.

Stosując katalog posłużę się przykładem przy pozyskaniu:

- niziny 0,65 rg Pozysk × 20 zł = 13,00zł/m3

- góry 0,82 rg Pozysk × 20 zł = 16,40zł/m3

Kryteria pozacenowe 20% - jest to dobry ruch, lecz mam wątpliwości co do egzekwowania
tego zapisu w naszym RDLP.

Cytując artukuł:  „nie mogą doprowadzić do sytuacji, w której pod tym pretekstem nastąpi

uprzywilejowanie części firm, a innym - zwłaszcza nowym - zostanie zablokowany dostęp do

rynku”

Chcecie wesprzeć rozwój sektora usług leśnych wprowadzając nowe firmy,  a do przetargu
wymagany jest „przerób i doświadczenie”.  Zapis ten automatycznie eliminuje nowe firmy
chcące wejść na rynek usług leśnych. Czyżby chodziło o szewców i zegarmistrzów (może oni
byliby dokładniejsi)?

Lasy  Państwowe  to  dobro  narodowe,  a  więc  katalogi  pracochłonności  też  należą  się
wszystkim firmom leśnym.  Niestety tak nie jest co pokazują rządy monopolisty.  Jedynym
rozwiązaniem  jest  sprywatyzowanie  ALP,  dla  jasności  nie  dotyczy  to  lasów.  Tak  jak
sprywatyzowanie usług leśnych przyniosło wiele oszczędności dla lasów, tak i prywatyzacja
rozbudowanej administracji lasów państwowych przyniosłaby korzyści dla lasów i dla firm
leśnych.

Szanowna  ALP,  jednostki  naturalne  to  oszustwo  i  złodziejstwo.  Wynagrodzenia  naszych
pracowników są uzależnione od tego jakie kwoty uzyskamy od ALP za wykonane usługi. Nie
Wam analizować ile my płacimy pracownikom. 



W artykule przywołano przykład z RDLP w Pile. Przytoczony przykład nie mówi nam nic
o warunkach w jakich praca była wykonywana i nie przekonuje mnie o waszej racji, bo ja też
zatrudniam 20 pilarzy i z moich wyliczeń wychodzi zupełnie inaczej. 

Proszę używać nazwy ALP, a nie LP, bo lasy nie są tu nic winne.

Na spotkaniu w Ministerstwie Ochrony Środowiska w dniu 28.09.2015 r. pani Minister Kępka
i Dyrektor Wasiak pokazali na co ich stać, a stać ich na niewiele. Natomiast w dniu protestu
tj. 2.10.2015 r. dowiadujemy się, że będą zatrudniać do pracy w lesie. Myślę, że chyba nie na
czarno, bo jeśli legalnie to dotychczas wydawane pieniądze na sektor usług leśnych nie są
wystarczające.

Jestem już w podeszłym wieku i chciałbym dożyć do normalnego traktowania nas - ZUL-i,
a normalne traktowanie tj. m.in. zastosowanie katalogów pracochłonności z godziwą stawką
za rg, bo to jest sprawiedliwe rozliczanie.

Mamy XXI wiek, a w zielonym betonie dalej komuna.

Uczestnik spotkania w Ministerstwie Ochrony Środowiska w dniu 28.09.2015 r. oraz protestu
2.10.2015 r. w Warszawie
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